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Напрями наукових досліджень: дослідження акцентної системи української мови 

 

Керівник наукової школи – Винницький Василь Михайлович, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри української мови, декан філологічного факультету Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Електронна адреса: m.sawka@yandex.ua 

 

Основні наукові праці: За період науково-педагогічної діяльності опубліковано понад 120 

наукових праць: 
 

1. Наголос у сучасній українській мові. – К.: Рад. школа, 1984. – 160 с.  

2. Українська акцентна система: становлення, розвиток. – Львів: Бібльос, 2002. – 578 с.  

3. Акцентуаційні етюди: Монографія. – Львів – Жовква: Місіонер, 2004. – 280 с. 

4. Функційне навантаження українського наголосу. – Львів: ДП «Видавничий дім 

«Укрпол», 2010–373с. 

5. Деякі теоретичні питання акцентології  // Мовознавство.– 2003.– №3.– С.14-26. 

6. Про акцентуаційний спосіб словотворення // Мовознавство.– 2007.– №3.– С.12-22. 

7. Про українську  дієслівну парокситонезу // Мовознавство.– 2008.– №4.– С.11-21. 

8. Український правопис: неточності у трактуванні мовознавчих понять. Посібник – Львів, 

2012. – 54 с.   

Наукове керівництво захищеними дисертаційними роботами (виконавець, тема, рік 

захисту, спеціальність, анотація): 
 

Пристай Б.Р., 1995р., «Акцентні варіанти іменників та прикметників у сучасній 

українській мові» (10.02.01 – українська мова) 

Анотація: Досліджено процес формування і розвитку варіантного наголошування 

іменників і прикметників, установлено час, шлях і причини виникнення   подвійної акцентуації.  

 

Іваночко К.М., 2007 р., «Акцентуація прислівників у сучасній українській літературній 

мові»  (10.02.01 – українська мова) 

Анотація: Вивчення системи наголошування  прислівників, їхніх закономірностей і 

тенденцій розвитку, пояснення варіантного наголошування прислівників, часу, шляхів і 

причини   виникнення.   

 

Міджин Р.С., 2007 р.,  «Акцентуація іменників у поезії Лесі Українки» (10.02.01 –

українська мова) 

Анотація: Висвітлено акцентуаційні особливості різних за будовою (непохідних, 

суфіксальних, префіксальних, префіксально-суфіксальних) іменників, які вживаються у 

поетичних творах Лесі Українки. 

 

 



 

 

Представники школи:  

 

Пристай Богдан Романович –  кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

філологічного факультету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Електронна адреса: gpystai@gmail.com 

 

Напрями наукових досліджень: варіантне наголошування слів різних морфологічних класів. 

 

Основні праці: За час педагогічної діяльності опубліковано 22 наукові праці. 

1. Подвійне наголошення в сучасній українській літературній мові // Українська мова та 

література в школі. –1992. – № 5-6. – С. 41–42. 

2. Акцентна варіантність іменників жіночого роду з суфіксом -от(а) // Мовознавство. – 

1992. – № 6. – С. 30–34. 

3. Акцентні варіанти відприкметникових префіксально-суфіксальних прислівників у 

сучасній українській мові // Вісник Луганського педагогічного університету. – 2002. – № 

4. – С. 21– 26. 

4. Наголошення у говорах і акцентна варіантність // Вісник Львівського національного 

університету. – 2004. – №30. – С. 194–199. 

5. Акцентні варіанти непохідних іменників чоловічого роду // Лінгвістика. Збірник 

наукових праць Луганського національного університету імені  Тараса Шевченка. – 

2011. – № 1(22). – С. 142-149. 

 

Іваночко Костянтин Миколайович –  кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

мови філологічного факультету. 

    
Електронна адреса: ivanochko.kostyantyn@gmail.com 

 

Напрями наукових досліджень: дослідження системи наголошування прислівників, а також 

діалектної акцентуації дієслів.  

Основні праці: За час педагогічної діяльності опубліковано 60 наукових праць. 

1. Акцентуація префіксально-суфіксальних дієслів у говорах «західних (угорських) 

русинів» (на матеріалі етнографічних та діалектологічних   студій В.Гнатюка) // 

Мовознавчі студії. Випуск 2: Фразеологізм і слово у тексті і словнику (За матеріалами 

mailto:ivanochko.kostyantyn@gmail.com


 

 

Всеукраїнської наукової конференції на пошану 75-річчя від дня народження професора 

Мар’яна Демського). – Дрогобич: Посвіт, 2010. – С. 163 – 172. 

2. Акцентуація суфіксальних дієслів акцентного типу К у наддністрянських говірках  // 

Мовознавчі студії. Випуск 3: Діалект у лінгво-культурологічному просторі (За 

матеріалами Міжнародної наукової конференції на пошану 100-річчя від дня 

народження професора Гаврила Шила). – Дрогобич: Швидкодрук, 2010. – С. 107 – 123. 

3. Кореневе наголошування префіксально-суфіксальних дієслів з суфіксальною морфемою 

-а- в гуцульських говірках  (на матеріалі словника Я. Закревської «Гуцульські говірки»)  

// Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Випуск 28. Філологія. – С. 88 – 108. 

4. Кореневе наголошування префіксально-суфіксальних дієслів з суфіксальною морфемою 

-а- в гуцульських говірках  (на матеріалі словника Я. Закревської «Гуцульські говірки») 

// Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ: Вид.-во 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – Випуск 

ХХХІІ – ХХХІІІ. – С. 135 – 145. 

5. Акцентуація ономатоепічних (фаунонімічних) дієслівних  дериватів у південно-

західних говорах української мови // Лінгвістика: Збірник наукових праць Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ:  ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», 2012. – Випуск № 2 (26). –  С. 97 – 111.  

6. Акцентуація ономатоепічних ентомологічних суфіксальних дієслівних утворень у 

південно-західних говорах української мови // Вісник Львівського університету. 

Філологія. ‒ Львів: Вид.-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 

2012. –  Випуск  57. ‒ С.142-144. 

 

Міджин Роман Степанович  –  кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

філологічного факультету.  

 
 

Напрями наукових досліджень: закономірності і тенденції наголошування іменників.  

Основні праці:  За час педагогічної діяльності опубліковано 30 наукових праць. 

1. Особливості наголошування непохідних іменників чоловічого роду в поетичній 

творчості Лесі Українки  // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку: Збірник 

наукових праць. – Ч.2. – Запоріжжя: ЗДУ, 1996. – С. 25-28. 

2. Особливості наголошування суфіксальних іменників жіночого роду у поетичній 

творчості Лесі Українки  // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник 

наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування 

кафедри української словесності у Львівському університеті. – Ч.2. – Львів: Світ, 1999. – 

С. 292-303. 

3. Особливості акцентування непохідних іменників середнього роду у поетичному 

мовленні Лесі Українки  // Леся Українка і сучасність: (до 130-річчя від дня народження 

Лесі Українки): Збірник наукових праць. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2003. – 

С. 289-298. 



 

 

4. До історії становлення акцентуаційних норм (на матеріалі поетичного мовлення Лесі 

Українки) – // Вісник Львівського університету: Серія філологічна. – В.34. – Ч.ІІ. – Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. – С. 512-519. 

5. Особливості наголошування особових форм дієслів із суфіксом –и- в основі інфінітива 

(на матеріалі поетичного мовлення кінця ХІХ-ХХ століття) // Лінгвістика. Збірник 

наукових праць Луганського національного університету імені  Тараса Шевченка. – 

Луганськ, 2008. - №2(14) -  С.238-246. 

6. Наголошування суфіксальних прикметників у поетичних творах Лесі Українки // 

Лінгвістика. Збірник наукових праць Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. - №2(17) - С. 259-267. 

 

Доробок наукової школи. Досліджено акцентну систему сучасної української літературної 

мови, закономірності і тенденції розвитку слів різних морфологічних класів (іменників, 

прикметників, дієслів, прислівників), висвітлено функційне навантаження українського 

наголосу.   

 

Співпраця з навчальними закладами України. Інститут мовознавства НАН України ім. 

О.Потебні, Інститут української мови НАН України, Львівський національний університет 

імені Івана Франка, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 

 

У межах співробітництва з закордонними організаціями налагоджено контакти з 

Люблінським університетом імені Марії Кюрі-Склодовської, Жешувським університетом, 

Католицьким університетом у Любліні.  

 


