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Вперше сформовано систематику практичних
маркерів комунікативної сугестії (вербальних і
невербальних) у низці актуальних дискурсів.

Вперше доведено, що феномен комунікативного
впливу має комплексну природу, активність якої
варіюється залежно від власне лінгвальних та низки
екстралінгвальних компонентів комунікації,
експонованих на вісь національної специфіки.

Вперше доведено, що базовою лінгвістичною ознакою
комунікативного впливу виступають семантична
дифузність та предикатна маркованість.
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Засновано у 1995 році. Журнал висвітлює результати
наукових досліджень у галузі висвітлення та популяризація
сучасних наукових студій у сфері української лінгвістики,
дослідження класичних і новітніх напрямів мовознавства,
пропаганда наукових досягнень Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова в галузі теоретичного та
прикладного українського мовознавства. Також у журналі
розміщаються рецензування монографій, наукових
збірників, словників, підручників і навчальних посібників,
присвячених вивченню мов. Періодичність виходу
журналу: 1 раз на рік. Сайт видання: http://lib.onu.edu.ua/mova/
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