
Тематика дипломних робіт для здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня 

 спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

Освітня програма: 

Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і 

література 

на 2021-2022 н.р. 

  

1. Мовні засоби вираження часу й простору в художньому дискурсі (автор 

на вибір). 

2. Синтаксичні функції вигуків у полотні художнього твору.   

3. Дієслова мовлення: функції в сучасному художньому тексті.  

4. Засоби вираження оцінки в художньому мовленні. 

5. Структурно-семантична й інтонаційна характеристика номінативних 

речень (на прикладі прозового твору). 

6. Засоби актуального і синтаксичного членування речень і висловлювань в 

сучасній українській мові. 

7. Перехідні конструкції в синтаксисі простого речення в авторському 

мовленні (художній твір на вибір). 

8. Символіка кольору в сучасному українському романі. 

9. Засоби створення емоційно-експресивного контексту (автор художнього 

твору на вибір). 

10.  Лінгвістична сутність і комунікативна значущість реченнєвих структур в 

творчому доробку Софіїі Андрухович. 

11. Кольороназви  в мовній картині світу Святослава Гординського: 

структурно-семантичний та стилістичний аспект. 

12. Особливості організації лексичних мікросистем у ліриці                           

Василя Симоненка. 

13. Неологізми в українській мові ХХІ ст. (на матеріалі ЗМІ Запорізького 

краю). 

14. Онімний простір мови художніх творів О. Гончаренка. 

15. Антропоніми болгарського походження Мелітопольщини. 

16. Концепти української ментальності в мовному дискурсі паремій 

17. Об’єктивація концепту гроші в українському мовному просторі 

18. Концептуальна парадигма вогонь/вода в українській мовній картині світу 

19. Концепт душа в українській мовній картині світу 

20. Репрезентація концепту Батьківщина в українській лінгвокультурі. 

21. Аналіз соціолінгвістичних понять та їх проявів у мовній картині 

українців. 

22. Порівняльна характеристика мовної реалізації концепту щастя у 

мовотворчості поетів ХХ та ХХІ ст. 

23. Мовна особистість українців у сучасній інтернет-комунікації 

24. Технології мовного впливу як компонент сучасної інтернет-комунікації 

25. Семантико-стилістичні особливості мови творів (письменника на вибір 

здобувача вищої освіти) 

26. Лінгвостилістичні параметри функціонування фемінітивів у сучасній 

українській мові 



27. Лінгвостилістичні параметри функціонування вокатива в сучасній 

українській мові 

28. Поетичний звукопис (поета на вибір здобувача вищої освіти) 

29. Лексика сучасної української прози як вияв мовної особистості українців 

30. Стилістичні параметри антонімії в лексиці сучасних прозових творів 

31. Лексико-семантичні особливості сучасної української дитячої прози 

32. Формування української лінгвістичної термінології. 


