
Міжнародному дню рідної мови
 і 30-річчю від часу затвердження

 в Запорізькому машинобудівному інституті (ЗМІ)
 першої держбюджетної НДР лінгвістичної тематики

присвячується 

             “ЯКЕ ПРЕКРАСНЕ РІДНЕ СЛОВО!
               ВОНО - НЕ СВІТ, А ВСІ СВІТИ”:

 
віртуальна книжкова галерея науково-навчальних праць 

 ГАЛИНИ СЕРГІЇВНИ ОНУФРІЄНКО
з української фахової мови, українського термінознавства, 

лексикографії, стилістики, лінгводидактики,
риторики та мовної комунікації 



Любімо, 
         вивчаймо, 
                  плекаймо,
                             захищаймо, 
                                       зберігаймо
              рідну українську мову !!!





Присвячую моєму науковому наставникові –
видатному українському мовознавцю,
академіку НАН України,
директорові Інституту мовознавства НАН України
Віталію Макаровичу Русанівському (1931-2007) –
з безмежною вдячністю за відкриті горизонти
в царинах стилістики, морфології, термінології.

● ● ●
     Цей навчальний посібник допоможе 
студентам, а також магістрантам та 
аспірантам, які володіють українською мовою 
в обсязі шкільної програми, в опануванні 
технологією роботи з сучасним українським 
науковим текстом, посприяє сформуванню 
необхідних навичок писемного наукового 
мовлення в контексті професійної діяльності 
та вдосконаленню вміння створювати власні 
наукові тексти. 

Це навчальне видання включено
 в ТОП-10 сучасних книг 

з української мови
"Мова барвінкова".

 





 



     Це ґрунтовний навчальний посібник “Риторика”, у якому в оригінальний 
спосіб систематизовано висвітлено основоположні поняття і категорії 
загальної та прикладної риторики. Своїм змістом посібник забезпечує 
активну технологію здобуття знань, високий ступінь мотивації навчальної 
діяльності, розвиває креативні здібності і навички самостійної роботи.
Поліфункційні завдання до актуальних матеріалів першоджерел спрямовані 
на розвиток і вдосконалення комунікативної компетентності та піднесення 
культури переконання і культури усного мовлення.
     Посібник покликаний допомогти самоактуалізуватися студенту, 
магістранту, аспіранту, фахівцю і пересічному читачу завдяки набутій 
риторичній освіченості та посилити знаннями комунікативну інтуїцію і 
досягти вершин свого професійного потенціалу.
Для студентів гуманітарних, економічних, юридичних факультетів, а також 
усіх, хто здобуває вищу освіту у ВНЗ України і прагне досконало знати 
принципи, закони, норми, правила, механізм та секрети переконливого 
ефективного вербального спілкування за професійних і життєвих ситуацій.







            Від часу набуття Незалежності Україною в НУ "Запорізька 
політехніка" (ЗНТУ, ЗДТУ, ЗМІ) під керівництвом доцента Галини 
Онуфрієнко виконано низку науково-дослідних держбюджетних та 
кафедральних проєктів з українського мовознавства, термінознавства, мовної 
комунікації та лінгводидактики, які впродовж цих тридцяти років сприяли 
появі та ствердженню нового лінгвістичного напряму у науково-дослідній 
діяльності потужного професорсько-викладацького колективу знаного 
технічного вишу:
●  Лінгвометодичне моделювання української термінолексики інженерно-
фізичного профілю (результат - перекладний двомовний словник з 
металознавства; 1992-1994).
 ● Термінолексика робототехніки та автомобілебудування
(результат - перекладний тримовний тлумачний термінологічний словник з 
робототехніки; 1993-1994).
● Мова науки в лінгводидактичному та культурологічному вимірах (2009-2012).
● Системно-структурна організація лексичного ярусу мови спеціальності 
(2012-2015). 
● Динаміка галузевих термінологій у сферах їх фіксації та функціонування 
(2015-2018).
● Мовна комунікація у часопросторі і професійному дискурсі (2018-2021). 
● Текст у сучасній професійній комунікації українською мовою (2021-2024).
     Сукупний результат НДР – підготовлена й опублікована у  
видавництвах Києва і Запоріжжя підручникова та довідково-словникова 
книжкова лінгвістична й термінознавча література, а також величезна 
кількість  статей у вітчизняній та зарубіжній науковій періодиці.















            Персональні досягнення Галини Сергіївни Онуфрієнко у сфері вищої освіти й 
наукові здобутки з українського та порівняльного термінознавства, компаративної 
лінгвістики, лексикології й морфології, дериватології й морфеміки, загальної та 
прикладної риторики, стилістики й лінгводидактики висвітлено в низці ґрунтовних 
видань енциклопедичного формату:
    ● у міжнародному довіднику "Хто є хто з термінологів" (1998), підготовленому 
Міжнародною організацією з уніфікації термінологічних неологізмів, Міжнародною 
федерацією банків термінології, Українською асоціацією з прикладної лінгвістики;
    ● у  біографічних словниках-щорічниках про провідних українських діячів, які плідно 
працюють сьогодні у різних сферах суспільно-політичного, економічного та духовного 
життя сучасної України "Імена України“ (1999, 2001), започаткованих Інститутом 
гуманітарних досліджень Української академії наук національного прогресу;
     ● у першому біографічному енциклопедичному словнику "Жінки України" (2001), 
підготовленому Спілкою жінок України, Інститутом гуманітарних досліджень 
Української академії наук національного прогресу; 
   ● у першому в нашому краї проєкті унікального електронного довідкового видання 
"Славетні запоріжці" (2009), ініційованого та реалізованого до 70-річного ювілею 
Запорізької області науковим колективом ЗНУ за сприяння керівництва Запорізької 
обласної ради та Запорізької обласної державної адміністрації;
    ● у галузевому словнику-довіднику "Українські лінгводидакти крізь призму часу" 
(2009) про видатних українських методистів минулого і сучасності, які своїми 
мовознавчими працями, підручниками, посібниками торували підґрунтя сучасної 
лінгводидактики, удосконалюють її та прокладають шлях у майбутню наукову школу ;
    ● у галузевому словнику-довіднику "Українська лінгводидактика в іменах"(2011);
    ● у першому українському довіднику "Українське термінознавство в іменах" (2012) 
про українських термінологів минулого і сучасності, які своїми науковими працями та 
лексикографічними виданнями формують підґрунтя сучасного українського 
термінознавства. 











     З листопада 2004 року в нашому університеті започатковано доцентом Галиною 
Сергіївною Онуфрієнко усталену традицію  організації  на базі кафедри українознавства та 
ЗМП щорічних, їх проведено вже 22, загальноуніверситетських, міжвишівських наукових 
конференцій та круглих столів  до Дня української писемності та мови. Наукові студентські 
конференції з представленими на них із фондів університетської бібліотеки книжковими 
виставками  сучасної навчальної та довідкової  літератури з української мови, у тому числі 
підготовленою мовознавцями університету, - потужний інтегративний  ресурс  удосконалення 
українськомовної  комунікативної компетентності задля досягнення конкурентоспроможності 
в  обраній фаховій сфері здобувачами вищої технічної, юридичної, гуманітарної, економічної 
освіти на  всіх  її сучасних  рівнях. 
     Тематика і проблематика їх з року в рік збагачується й осучаснюється, активно 
долучаються i випускники «машинки», які продовжили навчання та освітньо-наукову 
діяльність в країнах Європи (Польщі, Німеччині, Ісландії) та в Канаді, США. Вперше у 
форматі низки локацій міжвишівського круглого столу за міжнародною участю «Культура 
вербальної презентації в Україні: історичні витоки, особливості, сучасні проблеми» 
проведено в листопаді 2019 р. Як своєрідний комплексний онлайн звіт про наукові досягнення 
колективу університету проведено в листопаді 2020 р. українською мовою багатосекційну 
конференцію "Наукові школи, професійні династії, видатні персоналії «Запорізької 
політехніки»: від механіко-технічного училища до сучасного національного 
університету» з нагоди 120-річного ювілею закладу. 
      Конференції та круглі столи в Запорізькій політехніці – це не тільки ефективна 
комунікативна платформа для популяризації рідною мовою наукових досягнень у різних 
галузях, але й потужний інструмент розвитку і вдосконалення інтегративної 
мовнокомунікативної компетентності засобами української мови студентів 
бакалаврату, магістратури, аспірантури та невичерпне джерело досвіду з публічної 
презентації та наукового обговорення проблем рідною мовою.



      Перший в університеті 
мiжвишiвський круглий стiл 
до Дня української 
писемності та мови 
«Культура вербальної 
презентації в Україні» в залі 
мистецтвознавства наукової 
бібліотеки університету 
(08.11.2019 р.)



     Книжкові експозиції на 
мiжвишiвському круглому 
столі «Культура вербальної 
презентації в Україні» до Дня 
української писемності та 
мови, організовані в залі 
мистецтвознавства фахівцями 
наукової бібліотеки 
університету (08.11.2019 р.)



     Пленарне засідання третьої науково-практичної конференції у ЗНТУ до Дня 
української писемності та мови, де з доповідями виступають перші 
три переможниці з нашого університету на обласних конкурсах обдарованої молоді 
в галузі науки (ЗОДА - 2005, 2006 роки) в номінаціях "Українознавство 
(філологічний напрям)" та “Краєзнавство“: студентки  групи ГФ-314 Світлана 
Хваткова (тема “Ґенеза української мови: гіпотези у минулому і сучасному”), 
Оксана Таран (тема “Мовленнєва спадщина запорозьких козаків: етимологія, 
семантика, функціонування”) та студентка групи ЕА-424 Тетяна Йорж (тема 
“Українська лексика шоу-бізнесу”).
    У президії модератори конференції: керівник відділу з НРС Неоніла Ушакова та 
організатор конференції і науковий керівник перших переможниць - доцент Галина 
Онуфрієнко. 



      Пленарне засідання 
XІІІ Міжвишівської 
наукової конференції 
“Терміни в науковій 
комунікації” до Дня 
української писемності 
та мови (08.11.2016  р.)



     Засідання секції 
“Професійна комунікація 
українською мовою” й огляд 
книжкової експозиції на 
загальноуніверситетському 
“Тижні науки-2019” 



      Засідання секції 
“Професійна комунікація” 
на загальноуніверситетському 
“Тижні науки-2022” в онлайн-
форматі в умовах карантину 
та воєнного стану в Україні 
(19.04.2022 р.)

      “Мова рідна, слово рідне...“: 
академічні праці Галини 
Онуфрієнко в книжковій експозиції, 
підготовленій фахівцями наукової 
бібліотеки університету





Онуфрієнко Галина Сергіївна 
- доктор філософії у філологічних науках, 
доцент, доцент кафедри українознавства та 
загальної мовної підготовки НУ "Запорізька 
політехніка", автор 20 ґрунтовних 
навчальних посібників для ЗВО, у тому 
числі з Грифом МОН України, і низки 
перекладних тлумачних термінологічних 
словників, керівник низки держбюджетних 
та кафедральних НДР з прикладного 
українського мовознавства, порівняльного 
термінознавства та теорії і практики мовної 
комунікації. Автор понад 430 наукових 
публікацій, учасник з доповідями на 
пленарних і секційних засіданнях у понад 
250 міжнародних (Болгарія, Естонія, Канада, 
Латвія, Німеччина, Польща, Португалія, 
Франція тощо), та всеукраїнських (Дніпро, 
Київ, Кривий Ріг,  Львів, Полтава,Тернопіль, 
Харків тощо) наукових конференцій з 
актуальних проблем мовознавства, 
термінознавства, дериватології, 
лексикографії, комунікативістики.
      H-index цитувань наукових праць 
становить 9, і10-index  -  8. 
 



      В упорядуванні та підготовці різних фрагментів і слайдів 
для веб-огляду цієї віртуальної книжкової галереї науково-
навчальної літератури для студентів ЗВО “Яке прекрасне рідне 
слово! Воно – не світ, а всі світи", присвяченої Міжнародному 
дню рідної мови та 30-річчю від започаткування в нашому 
університеті (а тоді - ЗМІ) серії  затверджених на конкурсних 
засадах  міністерством держбюджетних та кафедральних 
науково-дослідних проєктів з актуальних проблем українського 
прикладного мовознавства, порівняльного термінознавства, 
мовної комунікації в освітньому та професійних 
дискурсах, взяли участь фахівці наукової бібліотеки НУ 
"Запорізька політехніка"- завідувачка відділу читальних залів 
(ЧЗ) Світлана Мазур і головний методист наукової 
бібліотеки Ганна Мировська, науковець Олексій Онуфрієнко, 
випускниця університету Єлизавета Коваленко і здобувачі 
вищої освіти Тарас Тимченко та Юлія Чебан. 


