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ПІДХОДИ ДО ТИПОЛОГІЗАЦІЇ СИМВОЛІВ 

 
У статті проаналізовано основні підходи до типологізації символів, які виокремлені з урахуванням 

різних інтерпретацій його природи – від найдавніших до новітніх. Увагу зосереджено на соціально-

філософському та знаковому підходах. Докладно розглянуто низку класифікацій символів, випрацюваних у 

межах другого підходу. 

Ключові слова: типологізація, символ, знаковий підхід, соціально-філософський підхід, план вираження, 

план змісту, галузь функціонування. 

 

Перші спроби осягнути символ зародилися в античні часи. Відомі давньогрецькі філософи 

Аристотель, Геракліт, Піфагор, Платон та Плотін намагалися пізнати природу символу. Згодом 

вчення про символізм розвинулося в ранньому християнстві (апостольські вчення Старого й Нового 

завіту), Середньовіччі (Августин, Ф. Аквінський, А. Кентерберійський), в епохах нового (Г. Крейцер, 

Ф. Соссюр, Ч. Пірс) й новітнього (М. Еліаде, Е.Кассірер, К. Леві-Стросс, О. Лосєв, Ю. Лотман, 

М. Мамардашвілі, Т. Парсонс, А. П‘ятигорський) часу. Дослідження символу в різних часових 

рамках зумовили те, що символ, знання якого первинно було доступним лише для певної категорії 

людей, набув наукового статусу. Отож, перспективним є дослідження взаємодії символічної сфери 

смислів і реконструйованої дійсності. 

Актуальність дослідження зумовлена потребою віднайти універсальний підхід до типологізації 

символів, який би слугував підґрунтям для подальших авторських класифікацій символів.  

Мета статті – розглянути найбільш визнані підходи до типологізації символів серед 

гуманітарних дослідників і доповнити найбільш доцільний підхід іншими відомими класифікаціями 

символів як вітчизняних, так і зарубіжних науковців.  

На основі отриманих знань про символ дослідники створювали власні типології, зважаючи на 

здобутки попередників. Розглянемо підходи до типологізації символів, які, на нашу думку, 

структурують вчення дослідників про символ: 

1) знаковий підхід (за І. Авдєєнком [1]), згідно з яким автор класифікує символи за: 

а) особливостями плану змісту, б) специфікою плану вираження і в) за галузями функціонування. 

Однак, на думку дослідника, найбільш обґрунтованою є класифікація, представлена на основі кодів 

культури, виділених В. Красних [6]. Розглянемо трирівневу класифікацію символів, запропоновану 

І. Авдєєнком: а) типи символів за: У. Уорнером, який виділяє референційні (значення, узгоджені із 

суспільством, верифіковані), евокативні (виражають невловимі почуття, виходять за межі досвіду, не 

верифіковані), проміжні (більшість буденних символів, які поєднують ознаки як референційних, так і 

евокативних символів) символи; Ч. Пірсом, згідно з яким символ є: конвенційним знаком, десигнат 

якого прямо не пов‘язаний з означеником, але є чітко визначеним; знаком особливого роду, який 

позначає безмежність виражених смислів; Е. Сепіром: референційні (відсилають до речі, свідомі) та 

конденсаційні (виконують функцію заміщення, заглиблюються в несвідоме) символи; б) класифікація 

символів за Н. Рубцовим: графічні, пластичні, дискурсивні (які вербалізуються у процесі мисленнєвої 

діяльності), процесуальні (ритуали, церемонії тощо), операційні. Дослідник пропонує віднести сюди 

також класифікацію символів влади за О. Соловйовою: територіальні, вербальні, звукові, поведінкові, 

речові, астрологічні; в) символи за: О. Лосєвим: наукові, філософські, художні, міфологічні, релігійні, 

природа, суспільство і весь світ як царство символів, символи, які характеризують фізичний стан 

людини, ідеологічні і спонукальні символи, зовнішньотехнічні символи; А. Абдулліним, хоч і в 

історичному плані: міфологічні (виникають несвідомо), релігійні (виникають підсвідомо), наукові 

(виникають свідомо); 

2) соціально-філософський підхід (за М. Демідовою [3], Т. Проць [13], І. Грібановим [2]): 

естетичні символи (за Е. Трубецьким, О. Лосєвим, В. Івановим) як художній засіб, за допомогою 

якого автор передає читачеві свої суб‘єктивні переживання; культорологічні символи (за 

О. Шпенглером, Е. Кассірером, О. Білим, О. Лосєвим, К. Леві-Строссом, Ю. Лотманом) як культурна 

універсалія; філософські символи (Платон, Аристотель, Е. Кант, О. Лосєв, П. Флоренський, О. Білий, 

Е. Кассірер, М. Хайдегер, Г. Гадамер, П. Рікьор, К. Свасьян, М. Мамардашвілі, А. П‘ятигорський), які 
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є необхідними посередниками у процесі людського пізнання; семіотичні символи (Ю. Лотман, 

В. Іванов, Г. Почепцов) як осередки акумулятивної пам‘яті культури; психологічні символи 

(З. Фрейд, К. Юнг, Е. Фромм) як основна характеристика людського пізнання; політичні символи 

(Е. Тоффлер, Р. Барт) є зосередженням технологій, які наповнюють символи смислом; соціологічні 

символи (Р. Прус, Т. Парсонс) як структурний елемент соціальної взаємодії.  

Варто зазначити, що знаковий підхід до типологізації символу є найбільш обґрунтованим у 

сучасних мовознавчих студіях, оскільки розкриває особливості означника, означеника та галузей 

функціонування символу. Соціально-філософський підхід виділяє інформаційну характеристику 

символу, яка розглядається як посередник між людиною та світом.  

Взявши за основу знаковий підхід, проаналізуємо та систематизуємо низку праць дослідників, 

які описували типологію символів: 

1) символи класифікуються за специфікою плану вираження. Послуговуючись знаннями про 

символ в античні часи, Г. Крейцер виділяє містичний символ (як форму для позначення безмежності) і 

пластичний (як спробу «розмістити» смислову безмежність у форму) [15]. Е. Кассірер виокремлює 

символічні форми: науку, мову, міф, релігію, мистецтво, які створюють символічне полотно Всесвіту. 

Провідну роль у вченні дослідника відіграє людина як істота символічна, оскільки пізнання людини за 

своєю природою є символічним пізнанням [5]. М. Еліаде досліджує тип символу – релігійний. 

Дослідник підтримує концепцію Е. Кассірера, що діяльність людина – символічна, тому стверджує, що 

все, пов‘язане з релігією, має символічний характер [16]. На основі особливих образотворчих і 

експресивних властивостей символу створена узагальнена класифікація символів Л. Уварова [14, с. 22–

23]: 1) наочно-зображальні символи – для вираження понять, зв‘язаних з ними чуттєвих образів, різних 

почуттів і емоцій людей. Сюди належать також символи з міфології, художньої і науково-фантастичної 

літератури, мистецтва. Виділено наступні підгрупи: символічні образи сновидінь, асоціації чуттєвих 

образів, пов‘язані з інтуїцією і уявою, символізація в ритуалах, символи в міфах, казках і мистецтві; 

2) абстрактно-виражальні символи: а) слова і речення природної мови, які виконують мислевиразну, 

мислетвірну функцію в межах наукових теорій і формулювань; б) символи штучної мови, символи 

науки, які виконують концептуальну функцію (заміщати, виражати наукові поняття);  

2) символи класифікуються за специфікою плану змісту. Т. Парсонс, який вважає символізацію 

умовою виникнення культури, пропонує класифікацію трьох символічних систем: когнітивну 

(відповідає за переконання, ідеї), експресивну (необхідну для забезпечення потреб людської 

діяльності) і нормативну (виконує оцінну і регулятивну функції) [12]. К. Леві-Стросс вважає ритуал 

одним із типів символу, оскільки, на думку вченого, у ритуалі як комунікативному і регулятивному 

механізмі зосереджується символічність [7]. Ю. Лотман розглядав символ як невід‘ємну частину 

культури, який породжує символічне ядро культури [10]. А. Наговіцин і В. Пономарева виділяють 

символи за сферою побуту: психічні (як мова психіки і «мова» свідомості), соціокультурні (мова 

культури), міжкультурні (сакральна мова) [11]; 

3) символи класифікуються за галузями функціонування. Загальновизнаними вітчизняними 

класифікаціями символів є класифікації О. Лосєва [9] (класифікація була попередньо зазначена) та 

сучасний погляд дослідників А. Наговіцина й В. Пономаревої на типологію символів.  

О. Лосєв створив типологію наукових, філософських, художніх, міфологічних, релігійних 

символів; природа, суспільство і весь світ як царство символів, символи, які характеризують 

фізичний стан людини, ідеологічні і спонукальні символи, зовнішньотехнічні символи [9, с. 186–197]. 

Чотири останні типи символів відносимо до невербальних, оскільки чим глибше людина сприймає і 

вивчає природу, суспільство, світ, тим більше останні наповнюються різноманітними символами; 

немає такої речі, яка б не була згустком людських відношень, тобто тим чи іншим символом цих 

відношень [9, с. 93]. Розглянемо типологію символів О. Лосєва за галузями функціонування:  

1) наукові символи є позначеннями для наукових понять, наприклад, у математиці: кінцевий 

відрізок прямої є символом отримання множини всіх дійсних чисел, або, точніше, одним із символів 

безмежності; жодна категорія математичного аналізу не обходиться без застосування поняття 

символу; у гуманітарних науках чим глибше і яскравіше вдається історику зобразити той чи інший 

період або епоху, ті чи інші події, тих чи інших героїв, ті чи інші пам‘ятники або документи, тим 

більш узагальненою силою наповнюються використані ним поняття, тим більше вони 

перетворюються у принципи чи закони породження дійсності, яку вивчаємо, тим легше підводяться 

під них одиничні явища, які сюди належать, тобто тим більше історичні поняття стають символами. 

Наукові символи набувають значення узагальнених понять або схематичних позначень, що дозволяє 

стверджувати про їхню невербальність; 
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2) природа філософських символів є неоднозначною. Вже в самому філософському понятті є 

смисловий зародок символу, оскільки воно містить в собі активний принцип орієнтації в безмежній 

дійсності і розуміння співвідношень, які в ній існують. О. Лосєв розглядає символічну наповненість 

таких філософських категорій, як реальність, причина, необхідність, свобода, бо кожна наділена 

глибоким смислом, може взаємодіяти з іншою і тим самим існувати як окремий символ. Але ми не 

розглядаємо вербалізацію філософських символів, ми ними оперуємо в повсякденному житті, що 

засвідчує їхню невербальність;  

3) художні символи, якщо вони є витворами мистецтва; наприклад, картини, музичні твори, є 

невербальні, але у літературі художні образи можуть бути символічними і ставати символами. Чиста 

художня образність, вільна від будь-якої символіки, як виявляється, зовсім неможлива. Якщо художній 

образ стає символом і вербалізується у тексті, тоді можна вважати його вербальним символом. 

Художній вербальний символ втілюється в літературному творі у вигляді слова, словосполучення, 

речення і навіть текстового фрагмента, для яких характерна смислова значущість і культурна 

зумовленість. Художні символи можуть бути фольклорними (зерно як цикл буття), релігійними (земля 

обітована), міфологічними (Прометей), літературними (Дон Кіхот), індивідуально-авторськими 

(блоківська Прекрасна Дама) [8, с. 389]. Невербальні символи розглядаємо як допоміжні для 

вербальних, наприклад, мова жестів, сигнали, піктограми, емблеми, девізи;  

4) міфологічні і релігійні символи об‘єднуємо в одну групу класифікацій, оскільки вони 

переплетені, але релігійний міф є завжди магічний і містичний, оскільки він вже не розумова 

конструкція, а культ. Розглядається подвійна природа цієї групи класифікації: міфологічні і релігійні 

символи відносимо до невербальних у випадку звернення до постатей (тоді вони уявляються у 

вигляді емблеми чи піктограми), але вербальні вони є у творах, наприклад, Єлена – символ 

жіночності. Релігійні символи можуть нести в собі сакральність але не виключають символізму, 

наприклад, середньовічна ікона є предметом культу. Її образ має свою символіку, оскільки 

осмислюються відповідні устрої людського життя на всіх безмежних шляхах її розвитку. Догмат Віри 

є абсолютизованим міфом, наповненим символічною силою щодо устроїв людського життя, а також 

відповідних культів.  

Завдяки складності об‘єкта дослідження – символу, виникають труднощі у процесі створення 

універсальної системи символів. Розглянемо гібридний опис типів символів за А. Наговіциним і 

В. Пономаревою [11, с. 268–279] з урахуванням різних класифікацій ознак символу. Класифікація 

символів є найбільш розгалуженою, оскільки має багато підгруп: 1) світоглядні символи з 

підгрупами: а) науково-філософські символи (онтологічні, гносеологічні, аксіологічні), б) символи 

метафізичного світогляду (символи надчуттєвого пізнання світу), в) космогонічні і космологічні 

символи (символи, пов‘язані з походженням і становленням Всесвіту, які, у свою чергу, поділяються 

на: теоретико-космогонічні і міфо-космогонічні), г) соціально-світоглядні символи (зумовлені 

взаємозв‘язком світоглядних і індивідуальних конструкцій, які, у свою чергу, поділяються на: 

релігійно-світоглядні символи і символи, пов‘язані з атеїстичним світоглядом), ґ) символи 

гуманістичного світогляду (відображають ідею людини як вищої цінності), д) символи містицизму і 

окультизму (зумовлені таємними доктринами розуміння світу); 2) символи психічних станів людини, 

соціальних груп (характеризують типові прояви психічних реакцій на зовнішні подразники); 

3) інтрапсихічні символи (пов‘язані із внутрішньою психічною діяльністю людини і відображають 

ідеї, поняття тощо); 4) культурні символи містять такі підтипи: соціальні і соціально-психологічні 

символи, соціально-релігійні символи, художні символи, міфологічні, казкові, фольклорні символи, 

культурно-необхідні символи; 5) комунікативні символи (пов‘язані із процесом спілкування, які 

поділяються на: вербальні і невербальні символи, які були згадані вище); 6) історичні символи; 

7) наукові і науково-технічні символи; 8) природні символи. 

Зважаючи на загальні характеристики того, що символ – це знак, який характеризується 

смисловою глибиною, що допускає численні тлумачення, виокремимо такі його типи, які початково 

були запропоновані В. Карасиком [4] за галузями функціонування символу: 1) повсякденний символ 

– конвенційний знак, який має інтерпретативну глибину. Такий тип символу може функціонувати в 

різних типах спільнот, наприклад, для родини символом щастя може бути спільно посаджене дерево; 

2) художній символ – художній образ, який породжує систему ціннісно насичених асоціацій. При 

художньому сприйнятті об‘єкта перед нами розкриваються його асоціативні ознаки, зумовлені 

світоглядом автора, наприклад, Фавст у драматичному творі «Трагічна історія життя та смерті 

Доктора Фавста» Крістофера Марло є, на нашу думку, символом гріха, однак авторський задум 

породжує в читача різні асоціації, пов‘язані з Фавстом як філософом, богословом, чорнокнижником, 

відступником від Бога тощо; 3) інституційний символ (політичний і релігійний) – вербальний чи 
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невербальний знак, який відсилає до системи базових цінностей відповідного інституту.Трактування 

символу можливе в залежності від епохи, наприклад, меч є невербальним символом возз‘єднання 

міст, водночас він може бути як символом безпеки та стабільності, так і символом свободи. 

Отже, опираючись на знаковий підхід до типологізації символів, стверджуємо, що, на нашу 

думку, він є найбільш доцільним у сучасних наукових студіях, оскільки як попередні, так і сучасні 

дослідники, виділяючи індивідуально-авторські класифікації символів, вдаються до їх поділу або за 

планом змісту чи планом вираження, або за галузями функціонування.  
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Альбота С. М. Подходы к типологизации символов. 

Аннотация 
В статье проанализированы основные подходы к типологизации символов, которые выделены с учетом 

различных интерпретаций его природы – от древнейших до новейших. Внимание сосредоточено на социально-

философском и знаковом подходах. Подробно рассмотрен ряд классификаций символов, выработанных в 

рамках второго подхода.  

Ключевые слова: типологизация, символ, знаковый подход, социально-философский подход, план 

выражения, план содержания, область функционирования 

Albota S. M. Approaches to the symbol typology. 

Summary 
The object of the study is symbol. Its nature is considered as the most complicated one. The attempts to discover 

the symbol‘s nature were made by a range of prominent philosophers and researchers in different scientific areas. 

The subject of the study is the symbol typology and the ways to classify its types. Such approaches to the symbol 

typology assign and social and philosophic are considered.  

The main aim of the study is to classify and to systematize the types of symbols according to their characteristics 

and possible approaches. As sing approach to the symbol typology is taken as a basis within this research, it is 

complemented with a range of symbol classifications provided by the prominent scientists.  

The perspective view of this study is to discover the correlation between the symbolic area senses and 

reconstructing reality.   

Key words: approaches to the symbol typology, symbol, sign approach, social and philosophic approach, 

signifier, signified, field of functioning. 

https://archive.org/details/symbolikundmyth07monegoog
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МОВНА СИТУАЦІЯ В МІКРОСОЦІУМІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

ШИРЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Статтю присвячено особливостям соціолінгвістичної ситуації у навчальних закладах Ширяївського 

району Одеської області. Звертається увага на використання української мови в родині, побутовому 

середовищі, у спілкуванні з незнайомими та російськомовними людьми. 

Ключові слова: мовна ситуація, анкетування, респондент, функціональна мова, українська мова. 

 

Мовний фактор є вкрай важливим у становленні національних держав. Із сорока семи 

європейських держав своя національна мова є державною в сорока одній країні, тобто у 85 % від 

загальної кількості. Утвердження української мови у статусі державної і, що не менш важливо, мови 

міжетнічного спілкування в Україні є єдиним шляхом гармонізації міжетнічних стосунків. 

Відсутність в Україні адекватної державної мовної політики призвела до збереження 

домінування російської мови та масштабної двомовності. Польський дослідник Єжи Вєлюнський 

підкреслює, що немає двомовних народів так само, як немає дитини, у якої було би дві біологічні 

матері. Будівництво самостійної держави слід розпочинати з боротьби неприродним для держави 

білінгвізмом, адже мова є важливим чинником соборності нашої держави.  

Ґрунтовними працями на ниві сучасної української соціолінгвістики є дослідження 

Г. М. Залізняк та Л. Т. Масенко [див.: 3; 4]. У цій статті використовуємо теоретичні напрацювання 

науковців Л. Біланюк, Г. П. Півторака, С. В. Форманової [1; 5; 6]. 

Одеська область є особливою не лише через своє розташування, а й через дуже 

різноманітний, у національному сенсі, склад населення; так, за даними Всеукраїнського перепису 

населення (2001 рік), на території області мешкали представники ста тридцяти трьох 

національностей і народностей. У національному складі населення переважна більшість українців, 

чисельність яких становила 1542,3 тис. осіб. Таким чином, станом на сьогодні в Одеській області 

мешкає 62,8 % українців, 20,7 % росіян, 6,1 % болгар, 5 % молдован, 0,5 % євреїв та 4,9 % 

представників інших національностей. 

Мовний склад населення характеризується такими даними: українську мову вважали рідною 

46,3 % населення області, що на 5,1 відсоткового пункту більше, ніж за даними перепису 1989 року. 

Російську мову кваліфікували як рідну 41,9 % населення, порівняно з минулим переписом цей 

показник зменшився на 5,2 відсоткового пункту. 

Одещина є одним із найскладніших частин країни для соціолінгвістичних досліджень через 

багатонаціональність населення та довготривалий вплив сусідньої держави, зокрема і на мову. 

2011 р. вийшла друком стаття А. Великої, в якій подано соціолінгвістичне опитування, що 

проводилося серед курсантів Одеського державного університету внутрішніх справ та працівників 

міліції м. Одеси щодо мовної ситуації в Україні. На одне з найсуттєвіших питань відповіді 

розподілилися таким чином: «На Вашу думку, скільки державних мов повинно бути в Україні?» – 

курсанти: одна мова – 62 %, дві – 38 % // працівники міліції: одна мова – 32 %, дві – 68 %. У ході 

цього дослідження було зроблено такі висновки: «…мовну поведінку курсантів ОДУВС та 

співробітників міліції ГУМВС України в Одеській області характеризує україно-російська 

двомовність з елементами диглосії. Двомовність респондентів потрібно визначити як асиметричну, з 

переважанням російської мови, оскільки кількісно група носіїв російської мови більша за групу носіїв 

української мови» [2, с. 76]. 

Неоднозначність мовної ситуації в м. Одесі поширилася і на одеський регіон. Це призвело до 

того, що основною мовою спілкування мешканців є не лише українська. Така аномальна картина 

спонукала нас з‘ясувати стан мовного питання в навчальних закладах Одеської області. 

Мета дослідження полягає у проведенні всебічного аналізу мовної ситуації у загальноосвітніх 

навчальних закладах Ширяївського району Одеської області та визначенні тенденцій поширення 
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української мови як основного засобу комунікації в усіх сферах життя району. Мета зумовила 

розв‘язання таких завдань: 1) з‘ясувати мовну ситуацію в районі; 2) оцінити умови для забезпечення 

повноцінного функціонування української мови в одній зі сфер спілкування (загальноосвітніх 

навчальних закладах району). 

Це комплексне дослідження проведене шляхом масового опитування мешканців за місцем їх 

проживання методом анкетування. Вибіркову сукупність репрезентує молодь шкільного віку. Обсяг 

вибірки становить 331 особи. 

Опитування громадської думки школярів відбувалося у навчальних закладах Ширяївського 

району – Армашівському, Вікторівському, Катерино-Платонівському, Маркевичевському, 

Мар‘янівському, Миколаївському, Новоєлизаветівському, Новосвітівському, Осинівському, 

Петровірівському, Преображенському, Старомаякському та Червонокутському. 

В анкетах потрібно було вказати свою національну належність, національну належність 

батьків, місце народження та вік. Всього в анкетах респондентам було подано 19 питань з варіантами 

відповідей. Питання стосувалися всіх сфер життя респондентів: навчання, спілкування у родині, 

вільного часу, спілкування з однолітками, спілкування у різних життєвих ситуаціях, зокрема з 

носіями різних мов, деяких питань мовної політики України. В опитуванні брали участь учні віком 

від 14 років, бо, на нашу думку, саме старший шкільний вік можна характеризувати як час 

становлення особистості, зокрема мовної та національної. 

Рідною мовою українську вважають 97,6 % респондентів; іншу – 1,5 %; російську – 0,9 %. 

3,6 %, що зазначили рідною українську мову, мають або іншу національність, або батьків іншої 

національності, 0,6 % респондентів із поліетнічних сімей вважають рідною іншу мову. 1,5 % 

респондентів, що вказали рідною російську, – це вихідці з моноетнічних українських сімей. Слід 

зауважити, що в анкетах, де іншої національності не зазначено, фігурує «інша» мова (крім 

української та російської) у питаннях, що стосуються побуту. Тобто, можна дійти висновку, що не всі 

респонденти вважали за потрібне зазначити справжню національну належність в анкеті. З чим це 

пов‘язано – однозначно сказати важко. 

Щодо питання мови, якою спілкуються у родині, то респонденти подали такі результати: 

69,9 % у сім‘ї спілкуються українською мовою; 27,4 % спілкуються і українською, і російською; 

1,2 % російською; іншою – 1,5 %. Цікавим є той факт, що у спілкуванні з однокласниками опитані є 

більш прихильними до української мови – 72,2 %; українську та російську використовує 27,2 %; 

російську – 0,6 %. 

Також в анкетах було зазначено, що за відсутності російськомовних людей мовою спілкування 

українську обирають 84,2 %; українську та російську – 13,4 %; російську – 2,4 %. У присутності 

російськомовних ці дані стрімко змінюються: українську обирають 56,2 %; українську та російську – 

22,2 %; російську – 21,6 %. Показник прихильності до української мови втрачає аж 28 %, а до 

російської, навпаки, додає 19,2 %. Можемо припустити, що причина тому – комплекс меншовартості 

україномовних громадян перед російськомовними. 

У спілкуванні з незнайомими людьми 67,7 % респондентів обирають українську мову; 26,2 % – 

українську та російську; 5,2 % – російську; 0,9 % – іншу. А от у спілкуванні з незнайомими літніми 

людьми учні надають перевагу українській мові – 87 %; українську та російську використовують 

10,2 %; російську – 2,8 %. Що стосується мови спілкування у розважальних закладах, то тут 

результати такі: у кафе та магазинах респонденти спілкуються українською – 65,8 %; українською та 

російською – 29,8 %; російською – 4,4 %, а от відповідь отримують українською – 61,4 %; 

українською та російською – 35,8 %; російською – 2,8 %. 

Абсолютною виною нашої недалекоглядної державної мовної політики є показник 

прихильності до української мови під час перегляду телепередач. 33 % обирають українську мову. 

Це найнижчий показник прихильності до української мови серед усіх питань анкети і є дійсно 

сигналом для держави, адже засоби масової інформації мають неабиякий вплив на населення, 

особливо молодь. Щодо питання вибору мови при читанні художньої літератури, то тут відсоток 

значно вищий – 74,3 %, але все одно недостатньо високий, зважаючи на те, що рідною вважають 

українську мову 97,6 %. 

Одним із найважливіших в анкеті було питання про державну мову. Отже, державною 

обирають українську мову 95,5 % опитаних; українську та російську – 3,6 %; російську – 0,9 %. 

Важливим також є питання про мову освіти в Україні: українською мовою бажають навчатися 

88,5 %; усіма мовами – 10,3 %; російською – 0,6 %; англійською – 0,3 %; українською та 

російською – 0,3 %. 
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Респонденти подають найвищий показник прихильності до української мови у питанні про 

рідну мову – 97,6 %, найнижчий – у питанні про мову перегляду телепередач – 33 %. Російська мова 

окремим варіантом фігурує у 100 % питань. Найвищий показник прихильності до неї зафіксований у 

питанні про мову спілкування у присутності російськомовних людей – 21,6 %. Інша мова окремим 

варіантом зазначається у 31,6 % питань. 

У цілому мовна ситуація стабільна та однозначна. Переважає українська мова практично в усіх 

сферах життя. Рідною її вважають 97,6 % респондентів, а те, що державною має бути саме українська, 

вважають 95,5 % опитаних. 

Загальне опитування школярів показало, що молодь району надає перевагу українській мові. 

Високими показниками української мови відзначені питання про спілкування із вчителями (91,5 %) 

та літніми людьми, що дає змогу зробити висновок, що вчителі та старше покоління сприяють 

збереженню мови. Найбільший вплив чинить російська мова через телебачення та російськомовних 

людей, які приїжджають працювати до населених пунктів району.  

Для успішного розв‘язання такого складного питання неприродної двомовності українських 

громадян та повернення функційної повноти саме державній мові необхідно провести 

соціолінгвістичне обстеження різних територій і на його основі визначити показники демографічної 

та комунікативної потужності української і російської мов, особливо у таких етнічно різнобарвних 

частинах України, як Одещина.  
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Антонюк Е. В., Кришталь У. В. Языковая ситуация в микросоциуме учебных заведений 

Ширяевского района Одесской области. 

Аннотация 
Статья посвящена особенностям социолингвистической ситуации в учебных заведениях Ширяевского 

района Одесской области. Обращается внимание на использование украинского языка в семье, бытовой среде, 

в общении с незнакомыми и русскоговорящими людьми. 

Ключевые слова: языковая ситуация, анкетирование, респондент, функциональный язык, украинский 

язык.  

Antonyuk О. V., Kryshtal U. V. Language situation in the micro  society of the educational 

institutions of Shyriaieve Raion of Odesa Oblast. 

Summary 
The purpose of the study is to conduct a comprehensive analysis of the language situation in secondary schools 

of the district and to determine the tendencies to the spread of the Ukrainian language as the primary means of 

communication in all areas of life of the district communities. The tasks: 1) to determine the language situation of the 

district; 2) to assess the conditions for the support of the full functioning of the Ukrainian language in one of the areas 

of communication (secondary schools of the district). 

The subject of the research is a formation of the language competence of the students of the schools of 

Shyriaieve Raion of Odesa Oblast. The object is a sociolinguistic situation in the language consciousness of the 

students of the secondary schools. 

General survey of the students showed that young people of the district prefer the Ukrainian language. The 

biggest impact has the Russian language through television and the Russian people who come to work to the settlements 

of the district. 

The work is aimed at the solution of the practical tasks of the extension of the social base of the Ukrainian 

language and the return of its functional completeness, will contribute to the accumulation of the important material for 

the future theoretical generalizations, problems of bilingualism, diglossia, mixing of the languages. 

Key words: language situation, questionnaire, respondent, functional language, Ukrainian language. 
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СУЧАСНІ ПРІЗВИЩА МЕШКАНЦІВ НОВОУШИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ З ВІДАПЕЛЯТИВНИМИ ІМЕНАМИ ЧИ ПРІЗВИСЬКАМИ В ОСНОВІ 

 
Прізвища мають безпосередній зв‘язок з культурою, побутом, історією народу, вони є своєрідними для 

соціальних груп та прошарків, тому їхня внутрішня форма вмотивовується відповідними твірними основами. 

Відапелятивні прізвища досліджуваного регіону відбивають різні аспекти життя людини і довкілля – побут, 

заняття, фізичні та психічні ознаки, тваринний і рослинний світ, соціальну організацію тощо.  

Ключові слова: власна назва, антропонім, прізвище, апелятив, прізвисько. 

 

Останнім часом значно зросла цікавість українських дослідників до вивчення прізвищ мешканців 

конкретних історико-етнографічних регіонів. Найбільш повно вивчена антропонімійна система 

Закарпаття (П. П. Чучка), південно-східної України (В. Д. Познанська), Правобережного Побужжя 

(Т. Д. Космакова), Бойківщини (Г. Є. Бучко), Донеччини (Н. Ю. Булава), Опілля (Г. Д. Панчук), 

Гуцульщини (Б. Б. Близнюк), Верхньої Наддністрянщини (І. Д. Фаріон), Західного Поділля (Н. І. Рульова), 

Уманщини (Ю. І. Фернос), Північної Тернопільщини (С. В. Шеремета) та інших територій.  

Прізвища Новоушицького району Хмельницької області ще не були предметом ономастичного 

вивчення, що й зумовлює актуальність теми нашого дослідження, присвяченого характеристиці сучасних 

новоушицьких прізвищ, мотивованих відапелятивними іменами чи прізвиськами. 

Відапелятивні прізвища відбивають різні аспекти життя людини і довкілля – побут, заняття, 

фізичні та психічні ознаки, тваринний і рослинний світ, соціальну організацію тощо. 

Апелятиви, відображені у твірних основах прізвищ Новоушицького району, репрезентують дві 

групи: «nomina personalia» та «nomina impersonalia». М. Л. Худаш першу групу таких найменувань 

називає апелятивно-антропонімними, імена та імена-прізвиська яких давалися їхнім носіям за 

фізичними та психічними рисами, особливостями поведінки, а другу – власне антропонімними, в 

основах яких характеризується не особа, а те, що співвідноситься з назвами тварин, рослин, 

предметів і явищ об‘єктивної дійсності [5, с. 158]. 

У досліджуваному регіоні зафіксовано 1282 прізвищ, в основах яких наявні відапелятивні імена 

чи прізвиська, що становить 42,93 % від загальної кількості таких антропоодиниць. 

У власних найменуваннях категорії «nomina personalia» фіксуються як національні ідеали 

краси, так і різні відхилення від них, а також фізичні вади [4, с. 11]. Розглянемо семантичні групи цієї 

категорії аналізованих прізвищ, в основах яких відбиті:  

1) назви людей за родом діяльності та соціальним станом (20,83 %): Атаманчук, Боднар, 

Боднарук, Боднарчук, Вакаренко (вакар – пастух), Воєвода, Вознюк (возний), Гайдук (гайдук – 

«солдат придворної охорони» [2, ІІ, с. 16] ), Гончар, Гуменюк, Дехтяр, Дяк, Дячок, Ключник, Коваль, 

Ковальчук, Козак, Козар, Колісник, Копачук, Кочерчук, Кравчук, Кухар, Кучер, Кушнір, Майструк, 

Машталяр (машталір – «візник» [2, IV, с. 656] ), Мельник, Мельничук, Музика, Муляр, Овчарук, 

Олійник, Паламарчук, Пастух, Римар, Різник, Ротар (колесник), Свинарчук, Сітарчук, Слюсар, 

Стаднюк, Столяр, Столярчук, Сторожук, Стрілець, Теслюк, Ткач, Ткачик, Ткачук, Токар, Токарчук, 

Трач, Трачук, Ферманюк, Швець, Шевченко, Шевчук;  

2) назви людей за зовнішніми та внутрішніми ознаками (20,59 %): Багрій (багріти – 

«набирати багряного кольору, ставати багряним» [2, І, с. 85] ), Білий, Білун, Босакевич, Величко, 

Глухий, Горбань, Горбатюк, Довгань, Довгенко, Довгий, Долгов, Кліпун, Косий, Кривенчук, Куций, 

Кучерявий, Лисак, Лиськов, Моргун, Німий, Пеліх (пелех – «людина з довгим, скуйовдженим 

волоссям» [2, VI, с. 114] ), Рудий, Рудик, Рябчук, Сивун, Сизий, Сліпенький, Худаков, Чернушак, 

Чорний;  

3) назви людей, що характеризують її вдачу, характер (18,17 %): Бабій, Безпутний, 

Гниленький, Гулько, Гурняк (веселий, п‘яний чоловік), Добровольський, Дурнов, Кищук (повільний 

чоловік), Лігоцкий (легкий, веселий, худорлявий чоловік), Мудряков, Путеря (путеря – «сила, міць» 

[2, VIII, с. 403] ), Секретний, Солодкий, Щасливцевий; 

4) назви людей, що вказують на місце походження, проживання (9,44 %): а) прізвища на 

позначення національності: Венгров, Грек, Карелов, Кімаковський (кімаки – тюрки), Литвиненко, 
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Литвинюк, Ляшок, Москалюк, Московчук, Сербенюк, Швед; б) прізвища на позначення народності, 

діалектної групи: Бойко, Бойчук, Волощук, Волоховський (волох – румун), Гоцуляк, Гуцол, Мазур, 

Поліщук; в) прізвища, які загально вказують на місцевість проживання: Задунайський, Заболотний, 

Загородний, Зарічний, Кордонець, Кордонський, Крайчик, Лановецький, Лужняк, Огородний, 

Підгірський, Підгорець, Підлісний, Підопригора, Підпенько, Побережний, Сердюк, Слободян, 

Слободянюк, Яровий; 

5) назви людей, що вказують на родинні стосунки (1,56 %): Бабінчук, Вдовін, Годованчик 

(годованець – «дитина, взята на утримання: вихованець» [2, ІІ, с. 104] ), Дідик, Дідурик, Єдинак 

(єдинак – «одинак, єдиний син» [2, І, с. 466] ), Мазун (мазун – «пестун, улюблена дитина» [2, IV, 

с. 594] ), Шовгур (шовгор – сестрин чоловік, жінчин брат). 

Л. О. Кравченко зазначає, що прізвища категорії «nomina impersonalia» утворені шляхом 

метафоричного перенесення реалій дійсності на особу. До XVIII ст. прізвища давалися 

новонародженим за якимись забобонними мотивами і належали до традиційного народного 

побутового іменника відапелятивних власних імен. Інші особові назви отримали носії вже в 

дорослому віці за певних побутових обставин, і в антропонімній системі вони виконують функцію 

прізвиськ [1, с. 33]. 

У цій категорії зафіксовано 29,43 % антропонімів від загальної кількості прізвищ 

Новоушицького району. Найбільш численною групою найменувань є прізвища, співвідносні з 

назвами тваринного і рослинного світу. Мотивами номінацій переважно служать фізичні ознаки 

денотата. Зовнішня схожість носія із твариною або ж внутрішні ознаки конкретних тварин 

відображалися насамперед у прізвиськах, які згодом переростали у прізвища. До прикладу: хитрих 

осіб прозивали Лис, Лисиця; відповідно: син Лиса – Лисичук, що і спостерігаємо у прізвищах 

досліджуваного регіону.  

Виокремлюємо такі лексико-семантичні групи цього розряду:  

1) прізвища, в основах яких зафіксовані зоолексеми (14,51 %): а) назви домашніх та диких 

тварин: Багрійчук (багрій – «вид вола» [2, І, с. 18] ), Бараник, Баранов, Баранюк, Бичин, Бичков, Бобров, 

Вовчук, Волков, Киценюк, Кобилецька, Кобилянський, Конєвський, Котик, Котов, Крет, Мишак, Чалий 

(чалий – «сіро-коричневий кінь» [2, ХІ, с. 267] ); б) назви птахів: Балабанович (балабан – «птах родини 

соколових» [2, І, с. 93] ), Бачинська, Воробйов, Гоголь (гоголь – «водоплавний дикий птах родини 

качиних» [2, ІІ, с. 102] ), Горобець, Деркач (деркач – «невеликий перелітний птах з жовтувато-бурим 

оперенням, який відзначається характерним скрипучим криком» [2, ІІ, с. 252] ), Журавльов, Качатин, 

Когут, Кокош (укр. діал. кокош – «півень» [2, IV, с. 215] ), Крук, Кулик (кулик – «невеликий болотяний 

птах» [2, ІV, с. 390] ), Лебідь, Орлов, Павич, Петуховський, Пташкин, Селезньов, Сікора, Совяк, 

Соколов, Чайка, Шипун (шипун – «вид лебедя» [2, XI, с. 455] ), Шпак, Шпаковський, Яструб; в) назви 

комах: Ґедзь, Дзисяк, Жук, Паучок, Шершун; г) назви риб та плазунів: Сомик; 

2) прізвища, мотивовані флоролексемами (6,01 %): а) назвами дерев та кущів: Берека 

(берека – «листяне дерево, що використовується в захисних лісонасадженнях» [2, І, с. 160] ), Бучок 

(← бук), Грабчук, Дерен, Деренюк (дерен – «кущ або дерево родини кизилових» [2, ІІ, с. 247] ), 

Дубіцький, Дубчак, Сосновський, Топольський; б) назвами овочів та фруктів: Виноградов, Гарбуз, 

Грушко, Кукурудза, Перчак, Сливка; в) назвами трав‘янистих рослин: Волошин, Житняк, Матірко 

(матірка – «коноплі з жіночими квітами, з насіння яких виробляють грубе полотно» [2, IV, с. 650] ), 

Пшеничко, Пшеничний, Шафранський (шафран – «багаторічна трав‘яниста рослина родини 

півникових» [2, ХІ, с. 422] ); г) назвами грибів: Боровик; 

3) прізвища, в основах яких відображені назви видів їжі, продуктів харчування та напоїв 

(2,89 %): Балабух (балабух – «невеличка булочка» [2, І, с. 93] ), Борщевський, Бурденюк (бурда – 

«каламутна, несмачна рідка страва або напій» [2, І, с. 257] ), Ковбасюк, Колачук, Коржак, Коржанюк, 

Паляниця, Рогальський, Сироватко (сироватка – «рідина, яка виділяється при згортанні молока та при 

утворенні з нього кислого молока й сиру» [2, ІХ, с. 200] ), Токань (токан – «мамалига» [2, Х, с. 177] ), 

Щерба (щерба – «юшка з риби» [2, ХІ, с. 581] ); 

4) прізвища, в основах яких відбиті назви знарядь праці та їх частин (2,42 %): Батожний, 

Бербега (бербениця – «діжечка, барило» [3, І, с. 157] ), Бортюженко (бордюг – «мішок із телячої шкури» 

[2, І, с. 86] ), Вороток (вороток – «планка з двома ручками для обертання й підтримування різальних 

ручних інструментів» [2, І, с. 741] ), Гвоздецький, Коробко (короб – «виріб із лубу, бересту, лози для 

пакування, перенесення чого-небудь» [2, IV, с. 294] ), Кручков, Лопатюк, П‘єцух, Поставник (поставник – 

«велика свіча» [2, VII, с. 367] ), Решеткін, Рогач (рогач – «палиця з розвилкою на кінці» [2, VIII, с. 591] ), 

Сікачев, Цуркалюк (цурка – «маленька паличка, яку в одязі використовували як ґудзик» [2, XI, с. 251] ), 

Чіп (чіп – «дерев‘яний кілочок на стіні для підвішування чого-небудь» [2, ХІ, с. 340] ); 
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5) прізвища, похідні від назв органів та частин тіла людини (1,87 %): а) назв частин тіла 

людського організму: Бородатий, Бородіна, Варгатюк (укр. діал. варга – «губа»), Вушняков, 

Головатюк, Лобов, Луцак (луцак – «товстощокий» [2, ІІ, с. 383] ), Кишкін, Космак, Кулаков, 

Черепуха, Чубар;б) назв частин тіла тварин: Лаба, Клюєв; в) назв хвороб: Ковтуняк (ковтун – 

«хвороба шкіри на голові, при якій сплутується волосся» [2, IV, с. 206] ). 

Менш продуктивними (всього 1,73 %) є прізвища, в основах яких відбиті: 

1) назви явищ природи і різних часових понять (0,55 %): Вечерова, Град, Мороз, Морозов, 

Нідзельський (з пол. «niedziela» – неділя), П‘ятничук, Середа; 

2) абстрактні поняття (0,39 %): Бідюк (← біда), Блажеєв (благо – «добро, щастя» [2, І, 

с. 191] ), Душкевич (← душа), Регула (регула – «правило» [2, VIII, с. 480] ), Таланчук (талан – «успіх, 

удача» [2, X, с. 26] ); 

3) назви музичних інструментів (0,39 %): Гусляков (гуслі – «старовинний народний 

багатострунний щипковий музичний інструмент» [3, II, с. 198] ), Дудко, Смик, Сопільник, Цимбалюк 

(цимбали – «старовинний музичний інструмент, що складається з дерев‘яного корпусу 

трапецоїдальної форми і металевих струн» [2, XI, с. 214] ); 

4) найменування танців (0,16 %): Гайдук (гайдук – «народний танець» [3, II, с. 16] ), Третяк 

(третяк – «потрійне притоптування в танці» [3, Х, с. 249] ); 

5) номінації грошових одиниць (0,16 %): Десяк, П‘ятак; 

6) найменування одягу та його частин (0,08 %): Холявко (халява – «верхня трубчаста частина 

чобота, що прикриває литку» [2, XI, с. 15] ). 

Отже, проаналізований матеріал дає можливість зробити висновки про те, що в Новоушицькому 

районі переважають відапелятивні прізвища із категорії «nomina personalia» (70,59 %), зокрема 

антропоніми, що вказують на позначення особи за родом діяльності та соціальним станом. Серед 

категорій «nomina impersonalia» домінують прізвища, утворені від назви тварин і рослин. 
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Афадеева Я. Н. Современные фамилии жителей Новоушицкого района Хмельницкой 

области, в основах которых отображены отапелятивные имена или прозвища.  

Аннотация 
Фамилии возникают в языке народа в разные периоды и имеют непосредственную связь с его культурой, 

бытом, историей. Они являются своеобразными лексемами для социальных групп и слоев, поэтому внутренняя 

их форма мотивируется соответствующими образующими основами. Именно поэтому лексико-

семантический анализ фамилий жителей Новоушицкого района Хмельницкой области является важной 

частью для понимания их языка, истории, этнографии. Отапелятивные фамилии исследуемого региона 

отражают различные аспекты жизни человека и окружающих его реалий – быта, занятия, физических и 

психических признаков, животного и растительного мира, социальной организации и тому подобного.  

Основное внимание обращено на семантику образующих основ отапелятивных единиц, что позволяет 

понять специфику антропонимной системы исследуемой территории. 

Ключевые слова: имя собственное, антропоним, фамилия, апелятив, прозвище. 

Afadyeyeva Y. M. Current residents’ surnames of Nova Ushytsia district, Khmelnytskyi region, in the 

stems of which the nonappelative surnames or nicknames are displayed. 

Summary 

Surnames appeared in the language of our nation in different periods, and has a direct relationship with its 

culture, life, history. They are particularly designed for social groups and strata of the society because their internal 

form is based on the correspinding word formation stems. Therefore, lexical and semantic analysis of the surnames of 

the residents of Nova Ushytsia district, Khmelnitsky region is an important basis for the development of language, 

history and ethnography. Nonappelative surnames of the studied region reflect different aspects of human life and the 

surrounding reality – life, engagement, physical and mental characteristics, flora and fauna, social organization and so 

on. 

The main attention is paid to the semantics of word froming stems of the nonappelative units, which makes it 

possible to understand the specification of antroponimic system of the studied area. 

Key words: proper name, anthroponym, surname, appellative, nickname. 
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ЛІНГВОПРАГМАТИКА ЗАСОБІВ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ 

В ТЕКСТАХ НЕОЖАНРУ MISERY LIT 

 
У статті досліджується лінгвопрагматика засобів експресивного синтаксису в текстах неожанру 

misery lit як різновиду сучасної літературної автобіографії. Розглянуто особливості синтаксичних 

стилістичних засобів. Проаналізовано інверсію, паралельні конструкції, повтори та риторичні запитання.  

Ключові слова: неожанр misery lit, наратор, інверсія, повтор, паралельні конструкції, риторичне 

запитання.  

 

При дослідженні мовних особливостей художнього дискурсу важливим є системний, 

комплексний підхід, оскільки вибір та реалізація мовних засобів у художньому тексті зумовлені 

поєднанням лінгвістичного та комунікативно-прагматичного чинників. Таке поєднання уможливлює 

поглиблений аналіз суб‘єктів мовленнєвої та комунікативної діяльності у різножанрових текстах. 

Дослідження прагматичного потенціалу мовних одиниць є одним із основних питань 

лінгвопрагматики. Вагомим чинником впливу на читача є синтаксична будова художнього 

прозового тексту, яка відображає світосприйняття автора / наратора через розміщення окремих 

структурних елементів. Синтаксичні конструкції, які не тільки передають інформацію, а й 

акцентують увагу на її важливості, називають засобами експресивного синтаксису [Ш.  Баллі 1955, 

М. П. Брандес 2004, І. В. Арнольд 1990, К. Вейлс 2014, Н. В. Гуйванюк 2009, І. Р. Гальперін 1981, 

В. А. Кухаренко 1988]. 

Метою статті є аналіз лінгвопрагматики засобів експресивного синтаксису в текстах 

неожанру misery lit як різновиду сучасної літературної автобіографії. 

Новий жанр літературної автобіографії – misery lit (misery memoirs, mis mems, misery porn, 

trauma fiction) – привертає до себе увагу переосмисленням та новим трактуванням філософських, 

політичних та естетичних засад сучасної цивілізації крізь призму історичного досвіду. Це спогади 

(оформлені у літературні автобіографічні реколекції), зосереджені на зізнаннях письменників, які, 

переживши у дитинстві жахливі травми, детально описують насильство в сім‘ї, інцест, злидні, 

жорстокість, суспільну неприйнятність, сексуальні домагання, алкогольну та наркотичну залежність 

[12]. 

У текстопросторі неожанру misery lit мовним засобам наратора властива розлога 

різноманітність та експресивність на синтаксичному рівні лінгвопрагматичного аналізу фактури 

мовленнєвих актів.  

Використання синтаксичних стилістичних засобів мотивоване спрямованістю на відображення 

процесу мислення наратора. Тексти неожанру misery lit написані у ретроспективному ключі та 

відтворюють процес осмислення наратором подій, що трапилися з ним в дитинстві. У зв‘язку з цим, 

найчастотнішими є ті синтаксичні конструкції, які, окрім підсилення виразності оповіді, адекватно 

відтворюють особливості мовлення текстового адресанта. У текстах неожанру misery lit як різновиду 

літературної автобіографії простежується використання наратором таких синтаксичних стилістичних 

прийомів: інверсії, паралельних конструкції, повторів, риторичних запитань. 

Інверсія виконує експресивно-стилістичну функцію [9, с. 72]. Будучи ефективним засобом 

смислової та інтонаційної акцентуації, вона полягає в емфатичному виділенні елементів висловлення 

[1, с. 160; 4, c. 186; 9, с. 70]. Розглянемо приклад: Even though I knew ‗telling‘ always made things worse, 

I did try to tell them, many times, but I just couldn‘t bear to see their faces change or, worse still, lose them 

because of telling them. I couldn‘t imagine my life without them in it. Little did I know that my time with them 

was rapidly drawing to a close [10, с. 148]. У наведеному фрагменті прямий додаток займає початкову 

позицію (Little did I know). В текстах неожанру misery lit інверсія такого типу, створюючи підозру 

(suspense), є основним актуалізатором категорії проспекції, тобто натяку адресатові про подальші 

події.  

A few weeks into my freshman year in high school, John and Linda told me that they were moving. (a) 

Without thinking, I huffed into the room I shared with their two-year-old boy and crammed everything I 

owned into a pillowcase. I was livid. It seemed that every time, every time, I adjusted to a new environment, 
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something happened. I realized that John and Linda seemed to fight all the time, but I got used to that as well 

as having to babysit their bratty kids. (б) With my belongings slung over my shoulder, I marched back into 

the living room. ‗All right,‘ I demanded, ‗let‘s go! Take me to the Hill!‘ [11, с. 217–218].  

У цьому прикладі обставини способу дії, що, зазвичай, стоять після присудка, займають 

початкову позицію. Наміром наратора у висловленні (a) є акцент на спонтанності прийнятого 

рішення, у висловленні (б) – акцент на готовності виконати дію (переїхати у притулок для 

неповнолітніх) та наголошення на скрутності свого становища, незначній кількості особистих 

речей.  

My eyes inched up Father‘s body. I tried to remember the last time I truly looked at him. Was it 

when I lived at the house? I asked myself. Leaning in the small table in front of me, Father seemed so thin. 

His face and neck were dark red and leathered. His once finely combed hair was now an oily gray  [11, 

с. 157].  

У виділеному висловленні в наведеному фрагменті предикатив (без дієслова-зв‘язки), 

виражений дієприкметником, передує підмету. Наратор акцентує увагу адресата на поставі батька і, 

у такий спосіб, виразніше передає його зовнішній вигляд нещасливої, втомленої життям людини .  

Тобто, метою використання наратором інверсії є емоційне та смислове виділення певного 

елемента і збереження тривалості думки. Інверсійний порядок слів є одним із найвиразніших проявів 

суб‘єктивного чинника оповіді, який надає мовленню вагомості. Цей синтаксичний стилістичний 

засіб уможливлює стилізацію мовлення наратора під розмовне мовлення. 

Паралельні конструкції – це повторення слів чи словосполучень з однаковою або схожою 

синтаксичною структурою у двох або більше послідовних реченнях для створення ритму, емфази 

повторюваного елементу та підкреслення семантичного зв‘язку між реченнями [4, с. 208; 8, с. 140]. 

Наприклад: I looked into her swollen eyes. I felt that Mother wanted the best for me. I realized that before 

Mother went into the courtroom, she had already predicted the outcome. ‗I‘ll be good. I‘ll try real hard,‘ I 

said, as I squared my shoulders like I did back in the basement years ago. ‗I‘ll make you proud of me. I‘ll try 

my best to make you proud‘ [11, с. 60]. Тут наратор експлікує свої комунікативні інтенції через 

паралельні конструкції, реалізуючи мовленнєвий акт обіцянки. Використання паралельних 

конструкцій (оформлених особовим займенником I та дієсловом у майбутньому часі) служить для 

передачі послідовності та серйозності намірів текстового адресанта.  

Повтор – стилістична фігура, яка утворюється навмисним нагромадженням певних мовних 

елементів у вигляді повторного їх вживання в одному висловленні; при цьому повторюватися у 

певній послідовності можуть звуки, слова або їхні частини, вислови, сприяючи досягненню 

відповідного виражального або виражально-зображуваного ефекту [6, с. 10]. Основними функціями 

повтору є деліберативна, підсилювальна та ритміко-інтонаційна, він служить для пришвидшення чи 

сповільнення темпу мовлення текстового адресанта. Наприклад: I raced up the stair. I stopped in 

front of a tall window and remained perched behind the glass as I watched Mother and the boys pile into 

her faded gray station wagon. As she drove off, I waved frantically, but no one saw me. In my heart I knew 

my effort was in vain. I wished that just once – just once – someone would smile and wave back [11, с. 82]. 

Через повтор словосполучення just once наратор передає своє розчарування, спричинене 

ігноруванням його особи з боку матері та братів. Забезпечуючи системність тексту, повтор 

підкреслює важливі етапи розвитку подій, привертає увагу адресата.  

Риторичне запитання розглядаємо як ефективну фігуру діалогізації монологічного 

мовлення, що слугує для смислового і емоційного виділення його смислових центрів, для 

формування емоційно-оцінного відношення адресата до предмету мовлення, а також для 

інтенсифікації перлокутивного ефекту [7, с. 144]. Ці запитання надають мовленню наратора 

особливої образності та привертають увагу адресата до певної частини висловлення. Наприклад: I 

felt like a vice was gripping my chest. I was so shocked that I couldn‘t make a sound. Nobody had hit me, 

but it felt like a big, hard kick in my chest. How could they say that nothing was happening? [10, с. 56]. 

Заперечне риторичне запитання у прикладі є формою реалізації стверджувального репрезентатива 

(They said that nothing was happening). Це риторичне питання актуалізоване через спеціальне 

питання та виконує функцію наголошення. Оповідачка призналася матері у сексуальних 

домаганнях вітчима, про які знали всі її сестри. Коли ж мати допитувала дівчат, що насправді 

трапилось, всі промовчали через страх та ніхто не зізнався. Саме через риторичне запитання 

наратор висловлює своє здивування, навіть зневіру, та у такий спосіб наголошує на серйозності 

ситуації. Оскільки риторичні запитання є непрямими мовленнєвими актами, то для їхньої 

інтерпретації та для реалізації їхнього семантико-прагматичного змісту в більшості випадків 

потрібен контекст. Саме контекст актуалізує значення запитання. Основною функцією риторичних 
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запитань є підвищення емоційної забарвленості висловлення та акцентування уваги текстового 

адресата. Уводячи в текст риторичні запитання, наратор залучає читача до міркувань та/або 

переживань, роблячи його більш активним. 

Отож, синтаксична експресія широко представлена в текстах неожанру misery lit як різновиду 

сучасної літературної автобіографії. На синтаксичному рівні комунікативні інтенції оповідача 

найповніше реалізуються через інверсію, паралельні конструкції, повтори та риторичні запитання, які 

акцентують увагу текстового адресата на певних моментах у тексті згідно із задумом наратора та 

відіграють важливу роль у процесі розкриття смислового навантаження тексту.  
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Bekhta-Hamanchuk M. P. Pragmatyka środków składni ekspresyjnej w nowym gatunku misery 

lit. 

Streszczenie 
W artykule jest badana pragmatyka środków składni ekspresyjnej tekstów nowego gatunku misery lit jako 

rodzaju współczesnej autobiografii literackiej. Rozpatrzono szczegóły składniowych środków stylistycznych. 

Przenalizowano inwersję, równoległe konstrukcje, powtórzenia i pytania retoryczne.  

Słowa kluczowe: nowy gatunek misery lit, narrator, inwersja, równoległe konstrukcje, powtórzenia, pytania 

retoryczne. 

Bekhta-Hamanchuk M. P. Lingvopragmatics of expressive syntax in misery lit texts. 

Summary 
The article examines the pragmatics of expressive syntax in misery lit texts. Peculiarities of syntactic stylistic 

devices are studied. Inversion, parallel constructions, repetition and rhetorical questions are analyzed. 

The object of the study is syntactic stylistic devices in misery lit texts. The subject of the study is pragmatic 

peculiarities of syntactic stylistic devices in misery lit texts. 

The main aim of the article is to analyze pragmatic peculiarities of syntactic stylistic devices in misery lit texts.  

Attention is drawn primarily to the features of the new genre of autobiographical literature – misery lit (misery 

memoirs, mis mems, misery porn, trauma fiction) – which govern narrator‘s choice of linguistic means of expressing his 

communicative intentions.  

It was found out that syntactic stylistic devices are widely represented in misery lit texts. The most productive 

syntactic stylistic devices are inversion, parallel constructions, repetition and rhetorical questions. They function as a 

productive means of the realization of narrator‘s communicative intentions, being essential for understanding the 

meaning (sense) of the text. 

The analysis of stylistic devices in misery lit texts should be continued both at lexico-semantic and syntactic 

levels.  

Key words: misery lit, narrator, inversion, parallel constructions, repetition, rhetorical questions.  
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ В СУЧАСНОМУ 

НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ ФІЛОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ 

 
У статті подано спробу розглянути специфіку лінгвокультурологічного аналізу художнього 

(поетичного) тексту. З‘ясовано зміст цього різновиду роботи з текстом, мету та завдання, подано алгоритм 

аналізу. Обґрунтовано складники лінгвокультурологічного аналізу. Лінгвокультурологічний аналіз художнього 

твору осмислено в аспекті його народознавчих, етнографічних, фольклорних зв‘язків. 

Ключові слова: лінгвокультурологічний аналіз художнього (поетичного) тексту, алгоритм 

лінгвокультурологічного аналізу тексту, народознавство, мовні рівні аналізу тексту. 

 

Лінгвокультурологія – галузь мовознавчої науки, що вивчає вияви культури народу в його мові та 

мовленнєвій діяльності, способи, засоби і форми, якими «мова зберігає в лінгвокультуремах елементи 

культури й передає їх через тексти в суспільну мовну практику» [14, с. 61]. Культура при цьому 

мислиться як спосіб життя народу, його духовно-матеріальна буттєвість. Відповідно 

лінгвокультурологія – комплексна наукова дисципліна про взаємозв‘язок і взаємодію «культури і мови 

в її функціонуванні» [3, с. 26], про факти, реалії народної дійсності в усій її духовно-матеріальній 

цілісності, що відображені (зафіксовані) народним досвідом у мовних знаках та макрознаках; це 

лінгвістика народознавства – мовносеміотична система, що організує (позначає) культурний (етнічний) 

континуум; це ментальна цілісність, онтологічно реалізована з допомогою різнорівневих мовних 

одиниць. Лінгвокультурологія своєрідно перетинається з лінгвофольклористикою, етнолінгвістикою, 

лінгвокраїнознавством, лінгвосеміотикою тощо , а також з етнографією, етнологією, країнознавством, 

міфологією, уснословесністю, культурологією, етикетом, релігієзнавством та ін. 

Питання зв‘язку культури народу та його мови розглядалися вже у ХIХ ст. у рамках 

порівняльно-історичного мовознавства (Я. Грімм, Ф. Буслаєв, І. Гердер та ін.), психологічного 

напряму лінгвістики (В. фон Гумбольдт, Г. Штейнталь, Г. Пауль, О. Потебня, К. Бюлер та ін.), у 

ХХ ст. – у неогумбольдтіанстві, лінгвокраїнознавстві, етнопсихолінгвістиці та ін. Сьогодні 

питаннями лінгвокультурології в Україні займаються С. Я. Єрмоленко, В. Жайворонок, В. Калашник, 

Л. Мацько, О. Селіванова, в Росії – Н. Арутюнова, В. Костомаров, Ю. Степанов, Т. Толстая, 

М. Толстой, у Білорусі – В. Маслова, у Польщі – А. Вежбицька, Є. Бартмінський. Розв‘язання 

проблеми лінгвокультурологічного аналізу художнього тексту порушила Л. Мацько. На її думку, 

«лінгвокультурологічний аналіз художнього тексту передбачає добру загальнолінгвістичну 

орієнтацію в тексті і вимагає знання теоретичних засад лінгвокультурології, її методології й методики 

аналізу основних понять лінгвокультурології: лінгвокультурний концепт, національна 

лінгвокультурна ментальність, лінгвокультурема, культурна сема, культурна конотація, культурний 

фон, культурний простір, культурна традиція, культурна спадщина, культурна парадигма» [14, с. 61]. 

Мета розвідки – схарактеризувати зміст, мету та завдання, з‘ясувати специфіку та етапи 

лінгвокультурологічного аналізу художнього тексту. 

Лінгвокультурологічний аналіз художнього тексту полягає у виявленні різнорівневих мовних 

одиниць, що безпосередньо вказують на народномовне, лінгвоетнічне, країнознавче середовище / 

джерело, слугують засобами позначення етнічної дійсності, мають чітко виражене національне 

забарвлення, орієнтують на етноідентифікацію відтворюваних реалій, слугують маркерами національної 

картини світу; у встановленні культурної (народознавчої) семантики різнорівневих лінгвоодиниць та їх 

співвіднесеності з певним етносом; у з‘ясуванні народознавчого характеру повідомлюваної в тексті 

інформації; у пошуку та описові особливостей реалізації в тексті  ментальності мовця / автора. 

Мету лінгвокультурологічного аналізу художнього тексту вбачаємо у цілеспрямованому 

виявленні, аналізові та описові різнорівневих мовних одиниць, які співвіднесені з певним 

етнокультурним простором, є характерною ознакою народного (етнічного) континууму – його духовно-

матеріальної дійсності, позначені народномовним (етномовним) колоритом і створюють культурний 

фон тексту, ідентифікують його з конкретним етнокультурним буттям, забезпечують відтворення 

національної картини світу і виступають мовно-естетичними знаками національної культури. 

Завдання лінгвокультурологічного аналізу художнього тексту: 
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- з‘ясувати ідейно-тематичну спрямованість текстової інформації в аспекті її етнокультурної 

аргументації;  

- схарактеризувати загальний культурний фон, представлений в тексті; встановити 

співвіднесеність тексту з певною культурою, етносоціумом, що реалізує культурну дійсність у назвах 

предметів духовно-матеріальної сутності; мотивувати з погляду традицій певної культури образно-

сюжетну канву тексту, персонажі та образи як складники етнодійсності; виявити мовнокультурний 

феномен тексту з позицій ментальності автора, у контексті доби; 

- осмислити стильову та жанрову належність тексту з погляду етнокультурної, 

мовнокультурної, мовноестетичної дійсності, національних мистецьких традицій, культурно-

естетичних настанов, норм;  

- пізнати мовнокультурну своєрідність тексту з урахуванням та на основі сфери спілкування і 

ситуації, на яку орієнтований текст, функцій тексту, фактора адресата, типу мислення, форми та типу 

мовлення; 

- довести лінгвокультурну належність тесту на підставі аналізу його різносистемної мовної 

організації; виявити засоби та способи відтворення культури (етнодійсності) на прикладі опису 

мовного матеріалу, спостереженого в тексті; 

- встановити різнорівневі мовні одиниці, що пов‘язані з певним культурним, культурно-

мистецьким, лінгвокультурним, народнопобутовим, народознавчим контекстом і забезпечуть 

відтворення етнодійсності в тексті; класифікувати та описати лінгвокультуреми; схарактеризувати їх 

з урахуванням етимологічних, культурносемантичних, стильових та стилістичних тощо відомостей; 

- розглянути мовно-естетичні знаки національної культури, засвідчені в тексті, як факти 

інтелектуально-образної діяльності, як показники творчого духу митця; 

- обґрунтувати вагу лінгвокультурних одиниць у плані формування мовно-етнічної картини 

світу в художньому творі; 

- усвідомлено сприйняти лінгвокультурні одиниці, використані в тексті, як факти мовно-

мисленнєвої діяльності індивіда, показники освоєння ним довкілля – рідного або чужоземного, 

осмислити майстерність авторського змалювання етноконтинууму на прикладі актуалізації 

відповідного мовного матеріалу, схарактеризувати вміння митця представити лінгвокультурну 

дійсність у художньому творі; довести вирішальне значення мовної субстанції, що є тлом, яке 

створює / відтворює певну етночасопросторову дійсність; 

- мотивувати емоційний колорит тексту, співвідносячи його естетику з етнокультурною 

мовленнєво-етичною, мовленнєво-етикетною традицією окремої культури. 

Об‘єктом лінгвокультурологічного аналізу художнього тексту вважаємо мовнокультурний 

феномен організації тексту як різнорівневої, різноаспектної цілісності, що є фрагментом етнобуття, 

фактом етнодійсності, реалією духовно-матеріальної життєдіяльності етномовця (автора, персонажа 

тощо); предметом – аналіз різнорівневих мовних одиниць, що співвіднесені з визначеним 

етнокультурним соціумом, виступають характерними складниками його мовно-побутової дійсності, 

слугують створенню необхідного культурного фону тексту.  

Пропонований вид інтелектуально-творчої діяльності зараховуємо до різновиду філологічного 

аналізу тексту,  що також об‘єднує його лінгвостилістичний аналіз. 

Для виконання власне лінгвокультурологічного аналізу тексту треба добирати твір (фрагмент), 

який би відзначався виразним народознавчим колоритом. Не всі тексти мають яскраве народознавче 

забарвлення у різнорівневій організації. Часто трапляються тексти із вкрапленнями елементів 

культури. 

Для успішного виконання лінгвокультурологічного аналізу тексту необхідно засвоїти  

відповідні терміни й оперувати поняттями лінгвокультурема, культурна сема, культурна конотація, 

культурний фон, концепт культури, культурно маркована одиниця, а також знак етнокультури, 

національна картина світу, етнографізм, фольклоризм, народнопоетичний символ, мовно-

естетичний знак національної культури та ін. 

Алгоритм лінгвокультурологічного аналізу художнього (поетичного) тексту передбачає: 

1) обов‘язкове визначення теми, ідеї, мотивів твору, з‘ясування специфіки сюжету та композиції, 

встановлення образів та персонажів із загальною характеристикою їхнього зв‘язку з національною 

культурно-мистецькою, літературною традицією, канонами національного літературного жанру, 

фольклорними джерелами тощо;  креслення культурного часу та культурного простору, що 

реалізовані в тексті; встановлення культурного фону; 2) обґрунтування стилю тексту, жанру; сфери 

спілкування; ситуації, на яку орієнтований текст; визначення основних функцій тексту; фактора 

адресата; типу мислення; форми мовлення з підкресленням етнокультурного, національного 
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характеру означених реалій, їхнього ментального колориту, етноонтологічної виразовості; 3) аналіз 

загальних стильових рис тексту в етнокультурному аспекті; спостереження за мовною організацією 

тексту, опис мовних ознак тексту на всіх рівнях з урахуванням етнокультурної, мовнокультурної, 

етнолінгвістичної, етнографічної, народознавчої інформації; а) характеристика фонічних засобів, 

реалізованих в тексті, що засвідчують зв‘язок із певною етномовнокультурною дійсністю 

(позначення вимови, наголошування слів та ін.); виявлення ознак національно-культурної просодики 

(ритму, метру та ін.); б) аналіз лексичних одиниць, належних визначеному етноконтинууму: 

вичленування лінгвокультурем; виявлення етнографізмів, діалектної лексики; з‘ясування культурних 

сем номенів, що позначають культурні реалії; встановлення наявності культурологічних концептів з 

обґрунтуванням їхньої контекстуальної семантики; характеристика лексичного складу тексту як 

відображення національно-мовної картини буття, репрезентованої у творі; спостереження за 

використанням стилістично маркованих етноодиниць, за культурною конотацією стилістичних 

значень мовних одиниць, визначення їхньої етнокультурної належності та емотивної виразовості; 

етнокультурна характеристика фразеологічних конструкцій, окреслення культурної семантики сталих 

виразів, їхньої народознавчої належності, особливостей уживання; в) обґрунтування 

етнолінгвокультурної специфіки граматичної організації тексту: актуалізації національно-мовної 

словотвірної бази, характерних морфологічних одиниць, національно маркованих граматичних 

конструкцій як способів та засобів  вираження думки, забезпечення актів комунікації (наприклад, у 

діалозі: – А чи знаєш, що я тебе хочу спитати? (народномовна конструкція, використовувана у 

спілкуванні); з‘ясування національно-мовного колориту, що властивий синтаксичним структурам 

(наприклад, звертальним конструкціям голубе милий; голубко сизокрила; соколе ясний та ін.); 

4) характеристика тропеїстики: виявлення традиційних для певної культури художньо-виражальних 

засобів, встановлення їхньої культурної семантики, специфіки уживання (трансформації); аналіз 

епітетів, метафор, перифразів, символів як лінгвокультурних одиниць – як мовно-естетичних знаків 

національної культури із традиційною семантикою, конотацією, специфікою уживання, з 

урахуванням їхньої архетипової природи; обґрунтування  сутності національно-культурної естетики 

(конотативної семантики), притаманної мовним одиницям; опис національно-мовного емоційного 

колориту тексту як способу та засобу представлення /реалізації культурної інформації; загальний 

культурно-емоційний фон тексту; 5) фіксація інтертекстуальних культурних зв‘язків у тексті, 

мотивація їхніх стильових та стилістичних потенцій. 

Лінгвокультурологічний аналіз тексту не обов‘язково здійснювати на прикладі спостереження 

за мовною організацією та культурно-стилістичною семантикою одиниць, реалізованих у творах, 

присвячених описові української дійсності. Те, що національні художні тексти, за можливістю, 

обов‘язково повинні бути проаналізовані у вказаному аспекті, безсумнівно. Але надзвичайно 

пізнавально спробувати поспостерігати за лінгвокультурологічним оформленням текстів українських 

письменників, що присвячені описові іноземної дійсності (японської, китайської, польської, 

німецької та ін.): наприклад, уривок з роману П. Загребельного «Роксолана». Ще цікавіше та 

суттєвіше спробувати аналізувати з використанням лінгвокультурологічного підходу тексти 

зарубіжних авторів, у яких реалізовано певну картину світу – американську, індіанську, турецьку, 

казахську, татарську ... (тексти чи фрагменти творів Ч. Айтматова, О. Хайяма, Ж. Верна, Сервантеса, 

Р. Стівенсона, О. Уайльда, Д. Аліг‘єрі, В. Гюго та ін.). Не менш вагомим буде здійснення 

лінгвокультурологічного аналізу фольклорних текстів (споріднених та неспоріднених культур). 

(Сьогодні, наприклад, відбуваються взаємодія та переплетення, взаємопроникнення, трансформація 

української та китайської культур – відповідно – неоднозначне тлумачення семантики символів; 

українська національна символіка у смисловому плані стирається і забувається, замінюючись 

трактуваннями інакомовнокультурного середовища). Пізнавальний потенціал такого аналізу – 

невичерпний. Наступною сходинкою, напевне, буде здійснення компаративного 

лінгвокультурологічного аналізу поетичних текстів чи фрагментів  прози . 

Складнощі, які можуть виникнути у процесі лінгвокультурологічного аналізу тексту, на нашу 

думку, пов‘язані: а) з незнанням відповідного термінологічного апарату та з невмінням його 

використовувати; б) з відсутністю умінь та навичок здійснювати аналіз тексту, з неволодінням 

методикою аналізу мовного / текстового матеріалу, методикою роботи з науково-довідковою 

літературою; в) із нестачею знань про світ, інші культури та цивілізації; г) з відсутністю чуття мови. 

Важливість та потребу в оволодінні й використанні лінгвокультурологічного аналізу тексту 

вбачаємо в тому, що він дає змогу глибоко, всебічно осягнути іншу етнічну дійсність за допомогою мови. 

У процесі виконання такого виду роботи значно розширюється світогляд індивіда, підвищується його 

креативний потенціал, пробуджується його інтерес до культурного надбання інших народів тощо. 
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Отже, світ (картина світу народу) пізнається через текст. Лінгвокультурологічний аналіз художнього 

тексту (як поетичного, так і прозового) – плідна галузь пізнавально-інтелектуальної діяльності, що може 

бути успішно реалізована в навчальному процесі і стати основою для здійснення наукових порівняльних 

мовознавчих студій. Використання цього різновиду роботи в різному обсязі доцільно практикувати при 

вивченні української мови з іноземцями (з урахуванням їхньої культурної специфіки). 
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Беценко Т. П. Лингвокультурологический анализ художественного текста в современном 

научно-образовательном филологическом измерении. 

Аннотация 
 В статье представлено попытку рассмотреть специфику лингвокультурологического анализа 

художественного (поэтического) текста. Выяснено содержание этой разновидности работы с текстом, 

цели и задачи, представлен алгоритм анализа. Обосновано составляющие лингвокультурологического анализа. 

Лингвокультурологический анализ художественного произведения осмыслен в аспекте его народоведческих, 

этнографических, фольклорных связей. 

Ключевые слова: лингвокультурологический анализ художественного (поэтического) текста, алгоритм 

лингвокультурологического анализа текста, народоведение, языковые уровни анализа текста. 

Betsenko T. P. Cultural linguistic analysis of a literary text in modern scientific and educational 

dimension of Philology. 

Summary 
The article presents an attempt to examine the specificity of linguistic and cultural analysis of the art (poetic) 

text. It was found that the content of the variety of work with the text, the goals and objectives presented by the analysis 

algorithm. Grounded components of linguistic and cultural analysis. Cultural linguistic analysis of a work of art in 

meaningful aspect of his ethnology, ethnographic, folkloric ties. 

Key words: analysis cultural linguistic artistic (poetic) text, algorithm cultural linguistic text analysis, 

ethnography, language levels of text analysis. 
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ДИСКУРСИВНІ ОДИНИЦІ В НАУКОВИХ ТЕКСТАХ 

 
Дискурсивні одиниці забезпечують зв‘язність тексту, структурують його. Вони відіграють особливу 

роль в організації наукового тексту. Проте визначення формальних ознак їхньої класифікації досить складне, 

оскільки одиниці цього класу є дуже різнорідними. У статті наголошується на важливості семантико-

прагматичних характеристик дискурсивних одиниць при їх локалізації та ідентифікації в наукових текстах. 

Ключові слова: дискурсивні одиниці, дискурсивні маркери, науковий текст, формальні характеристики 

дискурсивних одиниць. 

 

Дискурсивні одиниці (ДО) – елементи тексту, що забезпечують його зв‘язність і передають 

ставлення автора до викладеного, фокусуючи увагу читача на тих чи інших елементах контексту. 

Дискурсивні одиниці надають мові чіткості, структурованості, регулюють емоційне забарвлення, 

роблять текст більш зрозумілим. Їхні маркерні функції у контексті вельми різноманітні: організація 

висловлення, перехід від однієї теми до іншої, відображення макроструктури тексту, авторефлексія 

(ставлення до викладеного) і т. ін. [10]. 

Дискурсиви «регулюють плин дискурсу» [6] та виконують композиційно-структурну, 

регулятивну та модально-оціночну функції. Жоден текст не обходиться без дискурсивів, наукові 

тексти – не виняток. Вони супроводжують основні комунікативні наміри автора. На думку 

М. Кожиної [5], дискурсиви ніби «спеціально створені» для наукового стилю. 

У ролі дискурсивних одиниць можуть виступати вступні слова, модальні слова і звороти (без 

сумніву, власне кажучи), сполучники (якщо, але), частки (ж, просто, як раз), окремі словосполучення 

(у зв‘язку з цим, в такому випадку) і навіть цілі речення (підсумуємо найбільш важливе, список 

можна продовжити). Очевидно, що і лексично, і морфологічно (і навіть синтаксично) ДО дуже 

різнорідні, через що їх практично неможливо однозначно класифікувати за лексико-граматичними 

параметрами, наприклад, віднести до якоїсь певної частини мови [2]. 

Виникають складнощі йі при формулюванні словникових дефініцій одиниць цього класу, 

оскільки вони часто бувають дуже сильно інтегрованими в контекст. Нерозробленість теорії 

семантичного опису та його лексикографічного представлення ускладнює лінгвістичний опис 

дискурсивних одиниць. Через це зовсім непросто окреслити системні границі одиниць цього класу та 

побудувати коректну їх класифікацію. 

Основним критерієм для об‘єднання різнорідних ДО в одному класі вважається їхня спільна 

функція регулювання та організації процесу комунікації. Н. Богданова [9] вважає, що ДО – це 

одиниці функціонально-прагматичного рівня, незважаючи на те, що вони мають різне семантичне 

навантаження та структуру. Зауважимо, що ДО не мають денотативного значення. Нечіткість, 

комплексність семантики одиниць цього класу, як правило, не дозволяє скористатися традиційним 

лексикографічним методом розкладання дефініцій на семантично детерміновані компоненти. 

Одну й ту ж дискурсивну функцію можуть виконувати різні ДО. Наприклад, почати виступ 

можна з таких дискурсивних одиниць, як перш за все, по-перше, отже, причому найчастіше вибір 

конкретної одиниці в такій ситуації дуже важко піддається формальній мотивації. Велика кількість 

ДО є взаємозамінними, що наводить на думку про їхню контекстну синонімію, яка, проте, не завжди 

піддається стандартній семантичній кваліфікації на рівні лексичного значення. Через таку 

невизначеність значення дискурсивні одиниці важко піддаються лінгвістичному опису [3]. 

На сьогодні ще не сформульовано навіть мінімального логічно замкненого переліку 

дискурсивних маркерів, за допомогою яких можливо було б визначати дискурсивні одиниці в тексті, 

так само, як і комплекс їхніх системних ознак. У працях зарубіжних авторів різні дискурсивні 

маркери та їхні групи досліджуються переважно зі структурно-семантичної позиції (V. Rouchota, 

D. Schiffrin, T. A. Dijk, D. Blakemore, Г. М. Вишневська, І. П. Лихарева, С. Ю. Тюріна).  

Як відзначалося вище, класифікувати дискурсивні одиниці тільки за граматичними 

(морфологічними та синтаксичними) ознаками неможливо. Наприклад, за допомогою синтаксичних 

характеристик важко з упевненістю виділити ДО в тексті, хоча певні синтаксичні особливості 

дискурсивні одиниці все ж таки мають. Суто морфологічні міркування також не дають підстав для 
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об‘єднання ДО в один клас, оскільки морфологічно подібні слова можуть як бути, так і не бути 

дискурсивними. На нашу думку, саме функціональна ознака є найбільш релевантною для виділення 

дискурсивних одиниць в тексті. 

Таким чином, семантико-прагматичні характеристики є визначальними при виділенні 

дискурсивних одиниць. Наприклад, одиниця, що має формальні ознаки іменника, виступаючи в 

контексті у функції ДО, цілком може втратити деякі свої ознаки й набути ознак іншої частини мови. 

Схоже явище описує В. В. Іванов у книзі «Лінгвістика третього тисячоліття»: «Здається особливо 

складним виділення іменника (і особливо іменної групи як складової частини речення, окремої від 

дієслівної групи) у полісинтетичних мовах, де іменник часто з‘являється тільки в тому усіченому 

морфі, який вставляється (інкорпорується) в дієслівну форму. Індіанець, який учив мене ірокезької 

мови онондага, відмовлявся перекласти на неї з англійської мови слово tree «дерево», кажучи, що 

морф із подібним значенням є тільки в складі дієслівної форми» [4]. 

Є. В. Хачатурян [7]зробила спробу визначення основних формальних характеристик ДО: а) при 

ізольованому вживанні вони не можуть бути відповіддю на питання; б) не вживаються із 

запереченням (якщо тільки заперечення не входить до складу дискурсивного слова); в) як правило, 

випускаються при непрямій мові; г) не можуть повторюватися під час перепитування; д) на відміну 

від повноправних членів речення, позиція дискурсивного слова, що не має синтаксичної функції в 

реченні, не зафіксована, а визначається семантичними критеріями; е) як правило, дискурсивне слово 

або вся конструкція з ним у мовленні виділяється за допомогою пауз. 

Наприклад: 

1. Более или менее / Більш або менш. 

This situation is more or less appropriate for a liquid solution. 

Ця ситуація більш-менш придатна для рідкого розчину. 

Эта ситуация более или менее подходит для жидкого раствора. 

2. Брать на себя смелость / Брати на себе сміливість. 

We dare suggest that there is no real scientific reason for such situation: instead, it occurs due to 

excessive conservativeness and inertia of thought. 

Беремо на себе сміливість припустити, що для такої ситуації немає реальної наукової 

причини: навпаки, це відбувається через надмірну консервативність і інерцію думки. 

Берем на себя смелость предположить, что для такой ситуации нет реальной научной 

причины: напротив, это происходит из-за чрезмерной консервативности и инерции мысли. 

3. Якобы / Нібито. 

In fact, Minkowski preferred to ignore recent results that allegedly refuted the theory of relativity. 

Насправді, Мінковський надавав перевагу ігноруванню нещодавніх результатів, які нібито 

спростовують теорію відносності. 

На самом деле, Минковский предпочитал игнорировать недавние результаты, которые якобы 

опровергают теорию относительности. 

4. Эквивалентно /или, что эквивалентно / Еквівалентно / або, що еквівалентно. 

Using Equations (A4) [or, equivalently, Equations (B2)], we obtained the following expressions. 

Використовуючи рівняння (А4) [або, що еквівалентно, рівняння (В2)], ми отримали наступні 

вирази. 

Используя уравнения (A4) [или, что эквивалентно, уравнения (B2)], мы получили следующие 

выражения. 

5. На самом деле (действительно) / Насправді (дійсно). 

Actually, neither silicon nor germanium crystals have been satisfactory for this application.  

Насправді, ані кристали кремнію, ані германію не були задовільними для цих цілей.
1
 

На самом деле, ни кристаллыкремния, ни германия не были удовлетворительными для этих 

целей. 

Останній приклад представляє особливий семантичний стан – суперпозицію [8], коли одиниця 

набуває дискурсного чи недискурсного значення залежно від позиції в реченні (Actually, neither 

silicon nor germanium crystals have been satisfactory for this application. – A blackbody does not really 

exist in nature.) 

Поняття семантичного стану вперше використав А. М. Колмогоров. Теорію семантичних станів 

розробив В. А. Широков, і згідно з нею будь-яке слово (будь-яка мовна одиниця) у контексті або 

мовному потоці перебуває у певному семантичному стані. Для одиниць лексичного рівня це є 

сукупністю ознак граматичної та лексичної семантики, оскільки граматичні та лексичні значення є 

двома основними різновидами мовних значень [9]. 
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Репертуар дискурсивних одиниць, частота їх вживання і формально-граматична структура 

пов‘язані не лише з будовою конкретної мови, а й з індивідуальною мовною картиною світу мовця. 

Оскільки мова і культура нероздільні, використання іноземної мови у відриві від культури 

неможливе, а різниця культур у словниках зазвичай не має чіткої фіксації, то дослідники відзначають, 

що міжмовний (міжкультурний) бар‘єр для лінгвальної комунікації створює додаткові проблеми. 

Особливе значення викладене набуває для сучасної наукової комунікації. Таким чином дослідження 

функціонування ДО в мовах для спеціальних цілей набуває особливої цікавості. 

Викладене визначає актуальність цього напрямку і його перспективи в теоретичному і 

прикладному мовознавстві. 

Примітка 
1
 Приклади взято з «Українсько-російського-англійського словника для фізиків» С. М. Юдіної (у друці). 
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Вербиненко Ю. И.Дискурсивные единицы в научных текстах. 

Аннотация 
Дискурсивные единицы обеспечивают связность текста, структурируют его. Они играют особую роль 

в организации научного текста. Однако определение формальных признаков их классификации достаточно 

сложное, поскольку единицы этого класса очень разнородные. В статье отмечается важность семантико-

прагматических характеристик дискурсивных единиц при их локализации и идентификации в научных 

текстах. 

Ключевые слова: дискурсивные единицы, дискурсивные маркеры, научный текст, формальные 

характеристики дискурсивных единиц. 

Verbynenko Yu. I. Discursive units in scientific texts. 

Summary 
Discourse units – text elements that ensure its coherence, direct attention to the context, make text clear etc.  

Undeveloped theory of semantic description and its lexicographical representation complicates the description 

of the discursive units. There are also difficulties in dictionary definitions formulating, as discursive units are often very 

integrated into the context. Because of this, it is difficult to define system boundaries and build up the correct 

classification. 

The main criterion for merging of heterogeneous units into one class of discourse units is their joint function of 

regulation and organization of the communication process. 

There is no even minimal logically closed list of discourse markers (that would help to determine discursive units 

in the text), as well as set of their system features. 

It is impossible to classify discursive units only by grammatical (morphological and syntactic) features. In terms 

of morphology, these units are also difficult to combine into one class. In our opinion, it is functional feature that is the 

most relevant for determining discursive units in the text. 

Therefore, semantic-pragmatic characteristics are most relevant for the determination of the discursive units in 

the text. 

It is very important for the modern scientific communication. Also it is of great interest to study functioning of 

discursive units in languages for special purposes 

Stated determines the relevance of this research area and its perspectives in theoretical and applied linguistics. 

Key words: discursive units, discursive markers, scientific text, formal characteristics of discursive units. 
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ЛІНГВІСТИЧНИЙ КОРПУС УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ  

В МАКРОСИСТЕМІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
У статті окреслено коло проблемних завдань, які виникають під час розробки та створення корпусу 

текстів української термінології, способи їх вирішення та вагомість для проведення наукових досліджень. 

Ключові слова: корпус текстів, лінгвістичні дані, бази даних, автоматизована система, інформаційно-

пошукові запити. 

 

З появою Інтернету як всеосяжного комунікаційного середовища змінюються звичні способи 

отримання інформації, видозмінюються засоби доступу до неї, що прискорює прогрес у всіх 

суспільних сферах та ініціює появу нових цінностей, тенденцій і проблем. 

Власне найбільшою проблемою є проблема спілкування людини та комп‘ютера [1]. Живе, 

тобто письмове або усне, спілкування з машиною – мрія кожного програміста. Багато хто вважає, що 

будь-яка спроба механізувати мову є неможливою. Мова як ресурс та як засіб висловлювання є 

чимось адекватним лише для людини або, принаймні, для процесу відображення людиною дійсності. 

Мові можна протиставити один лінгвістичний феномен, який, зберігаючи багато її властивостей, 

водночас підготовлений для того, щоб стати об‘єктом механізації, залишаючись при цьому 

природним засобом висловлювання людини. Це є феномен ділової прози, тобто мовний носій 

виробничих відносин людини [2]. 

Створення електронного фонду мови кваліфікованими лінгвістами повинно випереджати створення 

виробничих лінгвістичних систем, тому що це не тільки б дозволило уникнути дублювання великих 

зусиль, але і захистило би здорову тканину мови від самоуправління та некваліфікованого підходу. 

Питанням створення лінгвістичних корпусів української мови присвячені праці В. А. Широкова 

[7] та І. М. Кульчицького [3]. 

Створення лінгвістичного корпусу української термінології з бібліотекознавства – це проблема, 

вирішення якої буде мати дуже велику наукову, загальнокультурну і прикладну цінність. Цей корпус 

має містити повний словник і генератор словоформ, а також формалізований сучасний тлумачний 

словник (тезаурус) українською мовою [4]. 

Загалом лінгвістичний корпус може стати могутнім концентратором нашого знання про мову, 

знання повного, яке не відстає від плину часу, детального й узагальненого разом, та збирає всі 

попередні часові зрізи. 

Російські вчені ще у 80-х роках досліджували проблему створення словників в 

автоматизованому режимі. Словник російської мови, створений в автоматизованому режимі, вчені 

назвали машинним фондом [4]. Така назва проіснувала недовго. При переході на персональні 

комп‘ютери поняття машинного фонду нівелювалося. Але ідея розвивалася, і на сьогоднішній день 

для російської мови створено величезний банк даних, який отримав назву – комп‘ютерний корпус. 

Для української мови відсутній повний комп‘ютерний корпус. 

Лінгвістичний корпус – це складна, розгалужена і глибоко автоматизована система, здатна 

вирішувати як інформаційно-пошукові, так і дослідні мовознавчі і філологічні завдання [4]. Повний 

комп‘ютерний корпус української мови – це і банк даних, і «розумний», спеціалізований банк знань, 

яким можна користуватися як книгою, яка здатна запропонувати рішення або націлити дослідника на 

певне рішення. Крім того, він повинен стати і творчою лабораторією. 

По-перше, методологічною основою для побудови корпусу текстів є дві форми: 

лексикографічна форма й алгоритмічна, машинна форма. Тому ключовою одиницею, навколо якої 

буде групуватися мовна інформація в корпусі, має бути слово. Крім того, для кожного слова описана 

його історія, яка, у свою чергу, корелює з історією народу і його культурою. Тому в корпусі текстів 

повинні бути представлені обидві альтернативи – і «культура», і «структура». 

По-друге, лінгвістичний корпус потрібно подати як систему комплексної автоматизації 

лінгвістичних досліджень і розробок, що складається з накопичених лінгвістичних даних, які 

об‘єктивовані текстами, картотеками, словниками, граматиками та іншими лінгвістичними джерелами, і 

програмного забезпечення використання цих даних і конструювання нових лінгвістичних об‘єктів [3]. 
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Словники, що містяться в корпусі, будуть постійно поповнюватися новою лексикою з текстів, 

кожне слово може бути безпосередньо перевірене на текстах в усіх своїх аспектах, відповідні 

словникові статті можуть бути відредаговані, так що комп‘ютерний словник у кожен момент часу 

буде готовим до поліграфічного відтворення новим «виправленим і доповненим виданням». 

Щоб якомога глибше пізнати природу мови, треба використовувати модель мови, тобто 

формальну систему, яка повинна бути адекватною і рівною живому організму мови, але водночас 

вона повинна бути відкритою і доступною для спостереження, вивчення і змін. 

Лінгвістичний корпус текстів є інструментальною системою для виробництва мовних 

процесорів і засобів автоматизації лінгвістичних досліджень, яка забезпечена інформаційним фондом 

джерел даних про мову у всьому обсязі цього поняття. Корпус текстів – це, перш за все, можливість 

поглянути на свій об‘єкт у новому ракурсі. Чим масштабнішим буде корпус, тим глибше в 

особливості будови мови він дозволить проникнути, тим ширше розкриє рамки розуміння самого 

об‘єкта, виразніше виявляє «білі плями» в наших знаннях про нього.  

Завдання лінгвістичного вивчення людино-машинної мови стає особливо актуальним у зв‘язку 

з розвитком систем штучного інтелекту. Для таких систем характерне використання адаптованої 

природної мови на вході, на виході і всередині, причому її функціонування всередині самої системи 

могло би служити прообразом тієї мови, яка виступає як посередник, проміжна мова між природним 

інтелектом і природною мовою. Такий корпус стане важливим елементом при формуванні переліку 

ключових слів у сформованих метаданих на документ та інформаційних запитах [4].  

Корпус повинен мати лінгвістичний інвентар, тобто упорядкований перелік усіх лінгвістичних 

об‘єктів певного класу, зафіксованих за допомогою деякої метамови із заданою точністю і 

експліцитністю. Серед інструментарію варто виділити формальні (містять елементи плану 

вираження) і семантичні (які включають елементи плану змісту). Серед формальних – фонологічні, 

морфонологічні, лексемні і т. д., а серед семантичних – лексико-семантичні, морфосемантичні, 

орієнтовані на парадигматику або на синтагматику і т. д. 

У вузькому сенсі корпус текстів можна визначити як динамічну (гнучку) систему 

інвентаризації української мови, яка розвивається та включає машинне представлення основних типів 

лінгвістичних даних і багатий набір програм. 

У широкому сенсі корпус текстів – це потужна система, пов‘язана, перш за все, із завданнями 

прикладної лінгвістики і включає стандартні алгоритми і програми, які цілеспрямовано моделюють 

будь-яку людську діяльність. 

Первинними джерелами корпусу у вузькому сенсі можуть бути три основні ресурси даних: 

а) існуючі тексти (усні і письмові); б) існуючі словники граматики; в) результати психолінгвістичних 

та соціолінгвістичних експериментів. 

У сучасних наукових, технічних і ділових текстах основне ядро – терміни. Кожен термін має 

значення тільки в конкретній терміносистемі, поза якою він вже перестає функціонувати як термін 

певної науки, галузі знання. 

Наприклад, сучасна діалектна лексика – це частина лексики сучасної розмовної мови, це одна із 

синхронічних форм її реалізації, і якщо корпус текстів української мови повинен якось враховувати 

сучасну розмовну мову, то питання про співвідношення із сучасною діалектною прамовою не може 

не викликати сумніву.  

Лексика бібліотекознавства – термінологічний складник науки про бібліотечну справу, що 

забезпечує інтерфейс між бібліотекарем і користувачем, інструментарій бібліотекознавців [1]. 

Лінгвістичний корпус текстів із бібліотекознавства повинен володіти, принаймні, 

властивостями деякої колекції текстів – результатів мовленнєвої діяльності (тексти різних жанрів і 

стилів), представляти собою сховище лінгвістичних даних (словники і граматики), бути інструментом 

досліджень (програмні засоби опрацювання текстів) і одночасно програмою досліджень відповідно 

до інтересів представників різних мовознавчих дисциплін. 

Слід врахувати і особливості кола користувачів майбутнього корпусу: це не однорідне 

середовище абонентів системи, це не лінгвісти і філологи різного профілю, а бібліотекознавці з 

практично необмеженим переліком своїх завдань. 

Можна виділити два типи корпусів: культурні та прикладні. За функціями культурний корпус 

повинен формуватися як скарбниця української лексики, що має цінність сама по собі, або як архів 

для довідкової служби з термінологічних засад українською мовою, або як картотека матеріалів, які 

могли би стати основою різного роду лексикографічних і лексикологічних досліджень 

бібліотекознавчих тестів. За функціями прикладні корпуси повинні бути лінгвістичним 

забезпеченням системи переробки текстової інформації на природній мові. 
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Важливою проблемою при створенні корпусу текстів є побудова адекватної алгоритмічно-

програмної бази, тобто фонду лінгвістичних процесорів і фонду утилітних лінгвістичних алгоритмів 

та програм. Без програмного забезпечення неможливо ні сформувати сам корпус, ні організовувати 

на його базі дослідження теоретичного характеру, ні вести дослідження прикладного характеру з 

передачею частини лінгвістичних і програмних продуктів зацікавленим організаціям. 

Організація робіт зі створення корпусу текстів української термінології з бібліотекознавства 

повинна мати чіткий ієрархічний характер. На чолі проекту слід поставити невелику кількість 

компетентних мовознавців, бібліотекознавців, математиків і програмістів, наділених реальними 

повноваженнями, які відповідають за успіх справи. Загалом, побудова корпусу пов‘язана з 

опрацюванням колосальних обсягів лінгвістичного матеріалу. 

Отже, лінгвістичний корпус текстів – це велика автоматизована макросистема, що включає в 

себе низку підсистем і мікросистем, також це унікальна інформаційна система багатоцільового 

призначення і колективного користування. Створення корпусу текстів української термінології з 

бібліотекознавства як єдиної макросистеми в єдності та розмаїтті взаємно поєднаних мікросистем – 

справа складна і трудомістка, але реальна та потрібна. 

Отже, у функціональному аспекті бібліотека XXI ст., поряд з виконанням традиційних завдань 

документно-комунікаційного центру, має забезпечити реалізацію повного технологічного циклу 

інтелектуальних інформаційних технологій від бібліографування до виділення зі сховищ даних нових 

знань і надання їх користувачам. 

При цьому неабияку роль відіграватимуть лінгвістичні засоби, які належать до числа 

найважливіших, системоутворюючих елементів будь-якої інформаційно-бібліотечної системи. Їхня 

якість визначає ефективність результатів роботи системи в цілому. Стрімке впровадження в останні 

десятиліття нових інформаційних технологій у практику роботи бібліотек вплинуло на розвиток 

лінгвістичного забезпечення. Цей вплив мав як позитивні моменти, так і негативні, що вимагають 

подальшого дослідження. 
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Веретенникова Н. В. Лингвистический корпус украинской терминологии в 

макросистемах научных исследований. 

Аннотация 

В статье определен круг проблемных задач, возникающих при разработке и создании корпуса текстов 

украинской терминологии, способы их решения и важность для проведения научных исследований. Самой 

большой проблемой является проблема общения человека и компьютера. Именно поэтому лингвистический 

корпус должен содержать полный словарь и генератор словоформ, а также формализованный современный 

толковый словарь (тезаурус) на украинском языке. Методологической основой для построения корпуса 

текстов являются две формы: лексикографическая и алгоритмическая, т. е. машинная форма. 

Лингвистический корпус – это система комплексной автоматизации лингвистических исследований и 

разработок. Это инструментальная система для производства языковых процессоров и средств 

автоматизации лингвистических исследований, которая обеспечена информационным фондом источников 

данных о языке во всем объеме этого понятия. Задача лингвистического изучения человеко-машинного языка 

становится особенно актуальной в связи с развитием систем искусственного интеллекта. Важной проблемой 

при создании корпуса текстов является построение адекватной алгоритмическо-программной базы, то есть 

фонда лингвистических процессоров и фонда утилитних лингвистических алгоритмов и программ. 

http://ershov.iis.nsk.su/archive/eaindex.asp?lang=1&did=11235
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Veretennikova N. V. Linguistic corpus of the Ukrainian terminology in the x macrosystem of 

scientific research.  

Summary 
The article identifies some problems arising during the development and creation of text corpus of the Ukrainian 

terminology, their solutions and importance for scientific research. The article identifies some problems arising during 

the development and the creation of text corpus of the Ukrainian terminology, their solutions and the importance for 

scientific research. Actually, the main task is a problem of communication between human and computer. Therefore, a 

linguistic corpus should contain complete dictionary and word form generator as well as modern explanatory 

dictionary (thesaurus) in Ukrainian. The methodological basis for text corpus building is two forms: lexicographical 

form and algorithmic, machine form. A linguistic corpus should be presented as a system of complex automation of 

linguistic research and development. This system is instrumental for producing language processors and automation of 

linguistic research provided with an information fund of sources about the language throughout its concept. The tasks 

of linguistic study of human-machine language is especially relevant in connection with the development of artificial 

intelligence. An important problem in creating a text corpus is to build an adequate algorithmic and software 

framework that is a fund of linguistic processors as well as a fund of programme linguistic algorithms and applications. 

It is impossible without software to form the corpus itself or to conduct research based on its theoretical character or to 

conduct research of applied nature. 

Key words: corpus of texts, linguistic data, databases, automated system, information retrieval requests. 
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МОВНИЙ ЛАНДШАФТ СУЧАСНОГО МІСТА:  

ДОСВІД ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

 
Стаття присвячена вивченню мовного ландшафту міста. Проаналізовано досвід врегулювання мовного 

простору українських міст на рівні місцевого самоврядування та спроектовано його на реалії міста 

Хмельницького. Підкреслено ефективність україноцентричної мовної політики у сфері благоустрою 

західноукраїнських міст. 

Ключові слова: мовний ландшафт міста, мовна політика, законодавче врегулювання, функціонування 

української мови.  

 

Відповідно до ст. 10 Конституції України держава забезпечує всебічний розвиток і 

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. 

Водночас, сучасний стан реалізації функцій держави, пов‘язаних із конституційними та іншими 

законодавчими засадами розвитку української мови, робить дедалі актуальнішим залучення органів 

місцевого самоврядування до всебічного виконання зазначених вище засад Основного Закону України. 

Особливо це стосується рішень обласних та міських рад щодо врегулювання мовного ландшафту 

(простору) населених пунктів. 

Дослідження мовного ландшафту дає уявлення про образ міста, виявляє важливі тенденції 

розвитку міста та специфіку функціонування та співіснування мов у його межах. Сучасне місто важко 

собі уявити повністю одномовним, передусім якщо йдеться про його мовний ландшафт, до якого, 

згідно з першим формулюванням тлумачення цього поняття у праці Р. Лендрі і Р. Борхеса 1997 р., 

зараховують «дорожні знаки, вивіски, оголошення, рекламні плакати, назви вулиць, ресторанів, 

магазинів та інших міських підприємств і установ» [18, с. 110], які відображають і реальне мовлення 

містян, і ті реалії, які їх оточують або які пропонують їм як товар. 

За спостереженнями О. Олійник, закордонні дослідники переважно вивчають мовний ландшафт 

у просторовій площині, беручи до уваги й аналізуючи певну ділянку міста (район, вулицю) чи 

розглядаючи деякі міста країни, які є, на їхню думку, тією чи тією мірою прикметними або 

визначальними для мовного образу цієї місцевості [7, с. 151]. Українські науковці акцентують свою 

увагу на певному розряді власних назв у контексті мови міста (наприклад, ергонімах) або жанрі 

(оголошеннях, вивісках). В Україні через певні причини сформувався й потребує подальшого 
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детального вивчення доволі специфічний мовний ландшафт і, на думку Л. Белея, «особливий інтерес 

для вивчення мовного ландшафту складають мовно диверсифіковані регіони» [1, с. 38]. Теоретичним 

аспектам цієї проблеми приділяють увагу Л. Белей [1], О. Олійник [7], мовним ландшафтам окремих 

регіонів – О. Белей [2], О. Галай [3], Н. Кутуза [4], Н. Лєсовець [5] , О. Олійник [6] , М. Полосіна [8], 

С. Соколова [19] та інші. Але досі в цій галузі є низка питань, які потребують детальнішого розгляду. 

Серед них актуальним є аналіз правового (законодавчого) забезпечення екології мовного простору 

українських міст на місцевому рівні. 

Мета статті – проаналізувати досвід врегулювання мовного простору українських міст на рівні 

місцевого самоврядування та спроектувати його на реалії міста Хмельницького. 

Загальновідомо, який інформаційний вплив на громадян усіх вікових категорій, зокрема і дітей, 

має зовнішня реклама, яка сьогодні на кожному кроці зустрічає і супроводжує людину, де б вона не 

була і з якою метою вона б не розповсюджувалася. Вкраплення в інформаційно-культурному просторі 

міст України іншомовної продукції призвело не лише до різкого скорочення українського мовного 

простору, але й призводить до руйнації думок та деформації ментальності громадян України, 

прищеплення їм чужих стереотипів, навіювання їм почуття меншовартості. Усі ці чинники ще раз 

підтверджують гостру необхідність ефективної мовної політики як на рівні держави, так і на рівні 

місцевого самоврядування. На сьогодні маємо позитивні приклади регулювання мовного простору 

західноукраїнськими містами. 

Львів. У рішенні Львівської міської ради від 11. 11. 2016 р. «Про затвердження Порядку 

розміщення малих архітектурних форм (вивісок)» [12] у пункті «Мова вивісок» вказується, що вся 

інформація на малій архітектурній формі (вивісці) здійснюється українською мовою. Написання 

іншомовних текстів на вивісках здійснюється українською мовою за винятком власних товарних знаків, 

знаків обслуговування, логотипів тощо, якщо вони зареєстровані власником вивіски у Державному 

підприємстві «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент). Якщо виникає 

необхідність використання іноземної мови, інформація розміщується у такому порядку: зліва від входу – 

українською мовою, справа – дрібнішим шрифтом можливий переклад іншою мовою. Знаки для товарів 

і послуг наводяться на вивісках у тому вигляді, у якому їм надана правова охорона в Україні, відповідно 

до законодавства, зокрема статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності.  

Луцьк. Рішенням Луцької міської ради від 25. 05. 2016 р. затверджено «Порядок розміщення 

вивісок у місті Луцьку» [15]. У пункті 4.5.3. зазначено, що на виконання вимог Закону України «Про 

засади державної мовної політики» текст вивіски має бути виконаний державною мовою. Поряд з 

текстом, викладеним українською мовою, може бути вміщено його переклад іншою мовою. Якщо 

міжнародним договором України, згода на обов‘язковість якого надана Верховною Радою України, 

встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про мови, застосовуються 

правила міжнародного договору. Пункт 4.5.4. передбачає, що знаки для товарів та послуг, об‘єктами 

яких є логотипи (словесні позначення), на які видано свідоцтва України на знаки для товарів та 

послуг, що охороняються на території України, згідно з її міжнародними договорами, можуть 

розміщуватися на вивісці як мовою оригіналу, так і державною мовою. 

Міська рада Луцька прийняла рішення штрафувати власників вивісок, оформлення яких 

виконані не українською мовою.  

Тернопіль. Рішенням Тернопільської міської ради від 21. 09. 2013р. «Про внесення доповнень 

до Правил благоустрою міста Тернополя, затверджених рішенням міської ради від 19. 05. 2013 р. 

№6/8/20» [9] вирішено інформацію на вивісках зазначати винятково державною мовою. Мер міста 

доручив своїм підлеглим перевіряти інформацію про наявність вивісок російською мовою та 

законність їх розміщення. У червні 2016 р на дев‘ятій сесії депутати міської ради проголосували за 

заборону в місті Тернополі розміщення інформаційних вивісок, у яких використовуються слова 

«Росія», «Російська Федерація». Також вони звертаються до Верховної Ради з проханням внести зміни 

до Закону України «Про рекламу», у якому чітко визначити вимоги щодо застосування лише 

державної мови при оформленні вивісок. 

Чернівці. Рішенням Чернівецької міської ради від 27. 09. 2012 р. «Про порядок розміщення 

зовнішньої реклами в м. Чернівцях» у пункті 2.6. зазначено: «Розташування на вивісці офіційних назв 

державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ, організацій і інших закладів 

виконується в такому порядку: зліва – українською мовою, праворуч можливий переклад іншою мовою; 

або згори – українською мовою, нижче дрібнішим шрифтом може бути переклад іншою мовою» [11]. 

Місто проводить активну програму щодо боротьби з іншомовними назвами закладів, також заборонено 

використовувати вивіски, оголошення, щити, таблиці, дошки, у яких використовується слово або 

словосполучення «Росія» (відповідне рішення міськради від 31. 03. 2016 р.).  
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Івано-Франківськ. У рішенні виконавчого комітету міської ради від 30. 12. 2016 р. «Про 

Порядок розміщення вивісок в м. Івано-Франківську» [14] у пункті 8.4. вказано, що знаки для товарів 

та послуг, об‘єктами яких є логотипи (словесні позначення), на які видано свідоцтва України на знаки 

для товарів та послуг, що охороняються на території України, згідно з її міжнародними договорами, 

можуть виконуватися на вивісці державною мовою або іншою мовою на вибір власника / користувача. 

На інформаційній табличці інформація надається українською мовою та може бути продубльована 

перекладом на іншу мову. Також рекомендується дублювати інформацію шрифтом Браеля та робити 

українську фонетичну транслітерацію. 

Як бачимо, більшість рішень міських рад щодо врегулювання мови вивісок ухвалені та 

доповнені в останні два-три роки, що свідчить про підвищення рівня відповідальності місцевої влади 

щодо вироблення мовної політики з урахуванням впливу мовного ландшафту на свідомість мовців.  

Проаналізувавши Порядок розміщення вивісок в обласних містах Західної України, можемо 

виділити такі вимоги до їх мовного оформлення: 

1) інформація на вивісках зазначається державною мовою з можливим дублюванням іноземною 

мовою; 

2) знаки для товарів та послуг, об‘єктами яких є логотипи (словесні позначення), на які видано 

свідоцтва України на знаки для товарів та послуг, що охороняються на території України, згідно з її 

міжнародними договорами, можуть розміщуватися на вивісці як мовою оригіналу, так і державною мовою; 

3) для двомовних (багатомовних) вивісок пропонується таке написання: зліва – українською 

мовою, праворуч (дрібнішим шрифтом) – переклад іншою мовою; або згори – українською мовою, 

нижче дрібнішим шрифтом – переклад іншою мовою. Тобто, тут має значення і розмір шрифту, і його 

розташування. Можемо говорити про візуальну ієрархію мов, де повідомлення українською мовою 

виступатиме на провідній позиції.  

Насторожує, що у жодному документі не зазначена процедура мовної експертизи вивіски чи 

погодження паспорта вивіски з філологом. 

Що ж до законодавчого врегулювання вивісок (малих архітектурних форм, зовнішньої реклами) 

в інших містах Центральної та Північної України (Вінниця, Житомир, Рівне, Суми, Чернігів та ін.), то 

там питання мовного ландшафту ще не врегульоване на місцевому рівні. Така ж ситуація і у місті 

Хмельницькому.  

Якщо говорити про вивіски, то у міському просторі Хмельницького представлені написи 

переважно українською і російською мовами, маємо також вивіски англійською й іншими 

європейськими мовами. Трапляються й непоодинокі написи без залучення державної мови. У місті 

є потреба в подальшій активізації цілеспрямованої роботи щодо забезпечення належного 

використання державної мови у різних сферах життя: освіті, культурі, рекламі, засобах масової 

інформації тощо. 

Наразі, маємо рішення шостої сесії Хмельницької міської ради від 18. 05. 2016 р. «Про 

затвердження Програми розвитку та функціонування української мови на 2016–2020 роки у 

м. Хмельницькому» [13]. Для запобігання тотальної деформації мовного простору міста Програмою 

передбачено такі заходи: 1) проведення моніторингу функціонування української мови в різних 

сферах суспільного життя міста Хмельницького; 2) забезпечення контролю за розташуванням 

зовнішньої реклами, використанням іншомовних рекламних вивісок та ін. Забезпечення контролю за 

розташуванням зовнішньої реклами, використанням іншомовних рекламних вивісок має проводити 

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів, але фінансування на ці заходи не 

виділено і, відповідно, контроль та моніторинг цієї сфери під знаком питання. 

Маємо ще один документ – «Порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому 

(у новій редакції) згідно з додатками» (25 травня 2016 р.) [16], де не зазначено вимоги щодо мови 

вивісок, а вказано у п. 11, що під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст 

реклами забороняється (тобто мову реклами вибирає рекламодавець). 

На сьогодні окремого розпорядження про Порядок розміщення малих архітектурних форм 

(вивісок) у м. Хмельницькому міська рада ще не затвердила, тому місто керується ст. 26 Закону 

України «Про засади державної мовної політики» [10], у якій зазначено, що вивіски виконуються 

державною мовою або іншою мовою на вибір рекламодавця. Тому і маємо велику частку зовнішньої 

реклами та вивісок іноземними мовами. 

За відсутності державної та місцевої політики підтримки української мови, цей обов‘язок, як і в 

інших сферах суспільного життя, беруть на себе громадські організації і активісти. Прикладом цього 

слугує звернення громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради «Про 

розгляд питання про стан розвитку і функціонування української мови в усіх сферах життя міста 
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Хмельницького, існування загрози забруднення мови і перетворення на суржик» від 09. 02. 2016 р.[17] 

щодо розробки та ухвалення необхідних розпорядчих документів і забезпечення їх виконання, 

зокрема про оформлення і друк вказівок, вивісок, реклами, повідомлень і оголошень державною 

українською мовою. Але за рік ці необхідні нормативи застосування мов у мовному ландшафті 

м. Хмельницького ще не затверджені. 

З‘ясування пропорцій у використанні державної та інших мов, вивчення динаміки їх 

функціонування в мовному ландшафті Хмельниччини – окремі наукові завдання, реалізації яких 

будуть присвячені наступні наукові розвідки.  
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Гавриш М. М. Языковой ландшафт современного города: опыт законодательного 

урегулирования на местном уровне  

Аннотация 
Статья посвящена изучению языкового ландшафта города. Проанализирован опыт урегулирования 

языкового пространства украинских городов на уровне местного самоуправления и спроектировано его на 

реалии города Хмельницкого. Подчеркнуто эффективность украиноцентричной языковой политики в сфере 

благоустройства западноукраинских городов. 

Ключевые слова: языковой ландшафт города, языковая политика, законодательное урегулирование, 

функционирование украинского языка. 
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Gavrish M. M. Linguistic Landscape of the Modern City: the Experience of Legislative 

Regulation at the Local Level.  

Summary 
The article is devoted to studying of the linguistic landscape of the city. Paying attention to the language 

situation in Ukraine, legal regulation, which provides linguistic environmental space of Ukrainian cities is urgent.  

The purpose of the article is to analyze the experience of language regulation in Ukrainian cities at the local 

council‘s level and design it to the realities of Khmelnitskyi city.  

The object of the study is linguistic landscape of the city, the subject is normative decisions of municipal councils 

on regulating the functions of the Ukrainian language in advertising and services.  

It is noted that in Khmelnitskyi there is a need to further enhance purposeful work to ensure the proper use of the 

state language in various spheres of life: education, culture, advertising, media and more.  

The effectiveness of proper language policy in the accomplishment of Western cities (Lviv, Ternopil, Chernivtsi, 

etc.) is underlined.  

The proportions in the use of state and other languages are figured out. It is said that studies of the dynamics of 

different languages functioning in the speech of Khmelnytskyi landscape are separate scientific tasks, implementation of 

which will be realized in the next research.  

Key words: linguistic landscape of the city, language policy, legal regulation, functioning of the Ukrainian 

language.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРІВНЯНЬ  

У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВІСТИЦІ 

 
Статтю присвячено аналізу основних підходів до інтерпретації поняття «порівняння». Описано 

способи класифікації порівнянь, наявні в сучасній українській лінгвістиці. Досліджено підходи до ототожнення 

та розрізнення метафори і порівняння. Зроблено висновки про сучасні напрями дослідження порівнянь. 

Ключові слова: порівняння, порівняльна конструкція, порівняльний зворот, компаратив. 

 

Дослідження поняття порівняння, його сутність, способи формування, змістова й емоційна 

навантаженість є актуальним об‘єктом вивчення логіки, філософії, літературознавства та лінгвістики. 

Представники різних течій мовознавства пропонували свій погляд на трактування цього терміна. 

Окрім визначення поняття порівняння в сучасній українській лінгвістиці, мовознавці аналізували його 

в різних аспектах. 

Семантику порівнянь досліджено у працях Г. Кривенко [13], Ю. Маковецької-Гудзь [16], А. Найди 

[17], Т. Павлюк [18], С. Талько [22], А. Шевчук [29] та ін. Функціональні параметри категорії порівнянь 

проаналізовано Л. Ікалюк [11,12], О. Тищенко-Монастирською [24], О. Шаля [28], Н. Шаповаловою [28] 

та ін. Лінгвокогнітивні властивості порівнянь досліджувала Н. Ярова [30], функціонально-прагматичні 

особливості вивчала Г. Кривенко [13], синтаксичну структуру – І. Судук [21]. 

Цікавість лінгвістів до вивчення поняття порівняння, механізму його творення, способів 

класифікації та інших аспектів зумовила актуальність викладеного у статті матеріалу. Незважаючи на 

те, що дослідженню порівнянь присвячено багато праць, недостатньо вивченими залишилися методи 

та способи формалізації порівнянь.  

Мета праці – окреслити сучасні теоретичні підходи до трактування поняття порівняння, 

проаналізувати наукові праці, присвячені дослідженню категорії порівняння та з‘ясувати актуальні 

аспекти вивчення порівнянь у сучасній україністиці. 

У сучасній українській лінгвістиці поняття порівняння має низку трактувань. Найчастіше в 

проаналізованих працях під порівнянням передусім розуміють поняття, через яке реалізується процес 

осмислення та інтерпретації світу [12, с. 4; 18, с. 6; 27, с. 7]. 

Окрім терміна порівняння, активно застосовують і терміносполуку порівняльна конструкція [19, 

с. 4; 21, с. 6; 20, с. 7], оскільки вона окреслює побудову, у якій усі мовні одиниці мають змістове 

навантаження, тому їх належить розглядати як цілісний комплекс. Натомість О. Грипас застосовує 

синоніми компаративна конструкція та компаратив / компаративема, зазначаючи, що компаратив 

треба розуміти ширше, ніж його трактування в морфології [8, с. 99]. 
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Відповідно до стрімкого розвитку комп‘ютерних технологій, актуальними є методи 

формалізації та моделювання під час дослідження порівнянь. Аналізуючи порівняння, визначають 

структурно-логічну модель, що складається із: 1) суб‘єкта (предмета) порівняння – те, що 

порівнюють; 2) об‘єкта (образу) порівняння – те, з чим порівнюють; 3) основ порівняння – ознаки, за 

допомогою яких здійснюється акт порівняння; 4) висновків (результатів) порівнянь [11, с. 132]. 

Л. Ікалюк, В. Сімонова та В. Філінюк додають ще складник «показник порівняльних відношень – 

засіб мовного оформлення порівняльної семантики», зазначаючи що він «відіграє вирішальну роль у 

реалізації компаративного змісту порівняльної конструкції, оскільки забезпечує її цілісність [11, 

с. 132; 20, с. 142; 25, с. 120]. Тобто між компарантом і компаратором не існує реального зв‘язку, він 

виникає лише у свідомості мовця, який прагне відтворити певну ситуацію дійсності» [20, с. 142]. 

Приділяють увагу вивченню сукупності формальних та стилістичних особливостей, властивих 

мовленню окремого носія певної мови. Таким дослідженням присвячені праці Ю. Вороніної, 

В. Філінюк та ін. [2–6, 25]. Порівняння як поетичний троп є «засобом смислетворення, що впливає на 

формування тексту і ґрунтується на особливостях людського мислення зіставляти явища 

навколишньої дійсності» [25, с. 120].  

Вплив гендеру на творення порівняльних конструкцій є предметом дослідженнях Ю. Вороніної [2–

6], Г. Звягіної [9], О. Левченко [14; 15], І. Ліхнякевича [15], В. Тихоші [22] та ін. Мовознавці приділяють 

значну увагу вивченню гендерних особливостей порівнянь, відображення маскулінності / фемінінності та 

способів вербалізації концептів ‘ЧОЛОВІК‘ та ‘ЖІНКА‘ в українській прозі на матеріалі творів В. Лиса, 

Л. Дашвар, І. Роздобудько, Л. Денисенко, М. Матіос, Ю. Андруховича, С. Жадана, Л. Дереша, 

Ю. Винничука, В. Шкляра, Ю. Іздрика, Г. Тютюнника, Лесі Українки та ін.  

Складність семантики і синтаксичної структури порівнянь зумовлює низку їх класифікацій. 

Різні види систематизацій (залежно від підґрунтя) розглядають Ю. Маковецька-Гудзь [16], Т. Павлюк 

[18], В. Філінюк [25] та ін. 

Найчастотніше використовуваною є типологія порівнянь за семантичним відношенням між 

об‘єктом та суб‘єктом (образні та логічні) [16, с. 4; 18, с. 6]. «Мета зіставлення в логічному 

порівнянні – лаконічно пояснити сутність одного предмета шляхом його порівняння з іншим 

предметом або показати, наскільки гарним / поганим є предмет, який порівнюють, стосовно об‘єкта, 

який більшість мовців оцінює як позитивний чи негативний. В образних порівняннях зіставляють 

одиниці однакових та різних класів» [18, с. 6]. Також у лінгвістиці порівняння визначають за 

формальним критерієм та поділяють на : прості (зіставляються за ознаками) та розгорнуті (містять 

декілька порівнянь, що зіставляють різні ознаки) [18, с. 7]. За видами зв’язку порівняння поділяють 

на сполучникові (утворюються з використанням порівняльних сполучників – мов, як, немов, наче, 

неначе, немовби, начебто та ін.) та безсполучникові (утворюються без використання сполучників) 

[18, с. 8]. За логіко-семантичними ознаками і за характером сприйняття порівняння класифікують 

на два типи: 1) із прозорою логіко-семантичною основою (мають загальномовний фольклорний 

характер, традиційну форму, помірну експресивність і сприймаються без особливого 

інтелектуального напруження); 2) зі складною логіко-семантичною основою (мають індивідуально-

авторську основу, потребують активної асоціативної діяльності від реципієнта) [27, c. 47]. 

Т. Павлюк у дисертаційному дослідженні поділяє порівняння на такі структурні типи: 

непоширені (порівняльні конструкції, компоненти яких виражені однією лексемою); поширені 

(складаються з кількох формально-граматичних компонентів реченнєвої структури, які лише в 

сукупності вичерпують семантичний потенціал відповідного складника порівняльної конструкції); 

ускладнені (одиниці, які містять в інваріантній побудові однорідні, неоднорідні члени речення, 

дієприкметникові та дієприслівникові звороти, звертання, вставні слова) та складні (ускладнені 

різними членами речення) [27, с. 9–12]. 

Деякі дослідники здійснюють спроби уніфікувати різні класифікації. Так, за порядком 

елементів порівняльного звороту Т. Павлюк виокремлює три типи: 1) препозиційний (прямий 

порядок) – предмет порівняння займає препозицію стосовно до основи та образу порівняння; 

2) інтерпозиційний (інверсійний) – предмет порівняння займає позицію між образом та основою 

порівняння; 3) постпозиційний (інверсійний) – предмет порівняння перебуває у другій частині 

конструкції, графічно займаючи місце образу порівняння [27, с. 12]. Згадана дослідниця пропонує 

власну типологію порівнянь, відповідно до якої вони репрезентують своєрідне відображення 

дійсності: 1) порівняння-уявлення; 2) порівняння-схеми; 3) порівняння-поняття; 4) порівняння-

фрейми; 5) порівняння-сценарії; 6) порівняння-ґештальти [27, с. 7–8]. 

Проблеми сутності понять порівняння та метафора, їхнього розмежування та співвідношення 

були досліджені у працях O. Бурдейної [1], Л. Ікалюк [11; 12], А. Найди [17] та ін. «Категорія 
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порівняння в мові виражається як у простих порівняльних конструкціях, так і в засобах художньої 

образності, таких як метафора, образне порівняння, персоніфікація та інші види тропів» [12, с. 6]. Існує 

два підходи, один із яких ототожнює поняття порівняння та метафора, та інший, який розмежовує ці 

поняття. Відмінності в цих поглядах зумовлені тим, що єдиного підходу до природи порівняння й 

метафори немає. А. Найда зазначає, що основними критеріями їх розмежування є такі: 1) порівняння, на 

відміну від метафори, має чітку структуру; 2) результатом порівняння є семантичні комплекси, а 

результатом метафори – семантичне значення [17, с. 4]. O. Бурдейна [1], Л. Ікалюк [11; 12], А. Найда 

[17] вважають, що необхідно розмежовувати поняття порівняння та метафора, і таке розмежування має 

більшу пояснювальну силу в сучасній лінгвістиці та є обґрунтованим у численних мовознавчих працях.  

Здійснивши аналіз теоретичних засад дослідження порівнянь у сучасній лінгвістиці, 

простежуємо, що підходи до інтерпретації поняття порівняння має низку особливостей. У багатьох 

працях порівняння розуміють як образний мовний засіб. Однак низка мовознавців у межах когнітивної 

парадигми розглядає порівняння не лише як засіб зіставлення процесів чи явищ, а й як процес 

мовленнєвої діяльності мовця, який здійснюється через осмислення й емоційне перенесення [19, с. 5].  

Загалом порівняння розглядають у функціональному, семантичному та граматичному аспектах. 

Оскільки порівняння є також способом вираження ідіостилю тієї чи іншої мовної особистості, 

актуалізувалися дослідження, присвячені вивченню особливостей авторських порівнянь.  

Перспективними напрямами майбутніх наукових студій є розроблення формалізованих методів 

ідентифікації порівняння, що сприятиме розвитку як корпусної лінгвістики, так і систем машинного 

перекладу.  
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Гадзало А. М. Теоретические засады исследования сравнений в современной украинской 

лингвистике. 

Аннотация 
Статья посвящена анализу основных подходов к интерпретации понятия «сравнение». Описаны 

способы классификации сравнений, имеющиеся в современной украинской лингвистике. Исследованы подходы к 

отождествлению и различию метафоры и сравнения. Сделаны выводы о современных направлениях 

исследования сравнений. 

Ключевые слова: сравнение, сравнительная конструкция, сравнительный оборот, компаратив. 

Hadzalo А. М. Theoretical ambushes of comparisons research in modern Ukrainian linguistics. 

Summary 
The article analyzes the main approaches for determination of the comparison definition, classification of 

comparisons by different criteria and analysis of theoretical ambushes of comparisons‘ research. Attention is drawn to 

the aspect of equitation and distinction of metaphor and comparison. The main aim of the article is to outline current 

tendencies in theoretical interpretations of comparison, to analyze scientific papers devoted to the comparisons and 

explore relevant aspects of comparison‘s study in the modern Ukrainian linguistics. By carrying out analysis of 

theoretical principles of comparison research in modern linguistics we trace that interpretation of the definition of 

comparison has a number of peculiarities. Among the most active research areas comparison is viewed in functional, 

semantic and grammatical aspects. Thus, the comparison research can be multifaceted. The analysis of the comparison 

should be continued, because for development of formal methods and means of distinguishing between metaphor and 

comparison, the comparison determination in texts is needed for better analysis and automated machine translation. 

Key words: comparison, comparative construction. 
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ОЙКОНІМИ ЧЕРКАЩИНИ НА -ІВЦ-І, -ИНЦ-І 

 
У статті досліджено лексико-семантичну основу ойконімів Черкаської області, описано і 

покласифіковано основні та факультативні мотиваційні зв‘язки між назвами населених пунктів та 

позамовною дійсністю. Є підстави вважати, що за походженням назви на -івці, -инці є семантичними 

дериватами, мотивованими загальними назвами людей за іменами їх власників, а також скороченими та 

повними формами слов‘янських композитних антропонімів. 

Ключові слова: пропріатив, ойконім, словотвірна модель, номінація. 

 

Дериваційний аналіз вітчизняних найменувань населених пунктів посідає одне із чільних 

позицій у вивченні ойконімії взагалі. Окреме місце належить дослідженню післякореневої частини 

пропріатива. У результаті такого розгляду виявляється зв‘язок між значенням суфікса та 

семантикою основи ойконіма. Вивчення найменувань поселень певної словотвірної моделі 

неможливе без розгляду походження, розвитку та значення словотвірного форманта. Тільки 

комплексне дослідження апелятивів і пропріативів дасть уявлення про роль окремого афікса в 

історії української мови. Тому проектуємо увагу щодо значення формантів -івц-і, -инц-і в 

ойконіміконі Черкащини. 

На сьогодні в мовознавстві залишається актуальним питання щодо походження суфіксів -івц-

і,  -инц-і. Вітчизняні та зарубіжні дослідники висловлюють різні точки зору щодо творення 

вказаних формантів. На початку ХХ ст. М. Кордуба обґрунтував значущість іменникових назв на -

івц-і, -инц-і, що виникли внаслідок приєднання додаткового закінчення -ц-і до назв населених 

пунктів із присвійними прикметниковими закінченнями -ів, -ин на означення населення, що жило в 

цих поселеннях [6, с. 14]. 

О. Селищев класифікував російський афікс -овц-и (український варіант -івц-і) як множинну 

форму називного відмінка іменників чоловічого роду на -овец [2, с. 88]. Подібної думки 

дотримувалася й Л. Гумецька, зазначаючи, що суфікс -ець, ускладнений форматами -ов, -ин, міг 

проявлятися у двох числових різновидах -овець, -инець (категорія однини) та -івц-і (< -ов-ци), -инц-і 

(< -ин-ци) (плюральні форми) [5, с. 52]. Протилежну точку зору висловив В. Ніконов, вказавши на 

топонімічну неспорідненість суфіксів -ець, -инець, -овець із -ці, -івц-і, -инц-і [7, с. 26]. Гіпотезу 

спорідненості зазначених вище словотвірних форматів на морфологічному рівні серед апелятивів, а 

не топонімів підтримав український дослідник Д. Бучко [2, с. 89]. 

Дискусійною залишається проблема класифікації топонімних утворень на -івц-і, -инц-і за 

семантикою і способом творення. Спочатку вони функціонували як найменування групи людей за 

особовою назвою їхнього родоначальника, посесора чи першого поселенця. Згодом сумарні назви 

людей, втративши загальне значення в результаті метонімічного перенесення, переходять на 

поселення, в яких проживали ці люди. Д. Бучко, який здійснив структурно-ареальне дослідження 

ойконімів України на -івц-і, -инц-і за період ХІV–ХХ ст., визначає їх як відантропонімні назви 

доойконімного рівня деривації, оскільки патронімічними є твірні лексеми, а не ойконіми [1, с.  11]. 

Мета нашої розвідки – схарактеризувати словотвірну структуру та семантику базових назв 

населених пунктів на -івц-і, -инц-і на території Черкащини.  

Для досліджуваного регіону одними з найдавніших ойконімозразків є найменування поселень 

із суфіксами -івц-і, -инц-і. Час появи ойконімів цього типу дослідники відносять до ІХ ст., а з ХІV–

ХV ст. згадані назви фіксуються в українських писемних пам‘ятках як цілком сформований і 

продуктивний топонімний тип [4, с. 7]. 

Ойконімікон Черкащини засвідчує 45 назв населених пунктів (6,8 % від загальної кількості 

назв, утворених морфологічним способом деривації) на -івц-і, -инц-і з різними структурно-
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семантичними варіантами імен в основах, з них 35 ойконімів (5,3 %) із формантом -инц-і та 10 (1,5 %) 

– із суфіксом -івц-і. Отримані нами результати збігаються з висновками Д. Бучка про переважне 

поширення цієї моделі на території Поділля [3, с. 37]. Це підтверджують і статистичні дані щодо 

Південно-Західного Поділля М. Торчинського [8, с. 210]. В інших регіонах України ойконіми на -івц-і, 

-инц-і є малопродуктивними: у сучасних ойконімних системах функціонують лише ті назви поселень, 

які з‘являлися протягом ХІV–ХVІ ст. Нами не виявлено найменувань із формантом -івц-і, -инц-і, які б 

виникли у ХХ ст., за винятком ойконіма Переможинці, утвореного за аналогією до первинної назви 

Туркинці. 

За характером твірних основ у складі ойконімії Черкащини засвідчено декілька структурних 

типів найменувань поселень із формантами -івц-і, -инц-і: 

1) ойконіми, що походять від імен людей, мотивованих слов‘янськими автохтонними 

антропонімами відапелятивного походження; 

2) ойконіми, що походять від християнських особових імен (повних, усічених, усічено-

суфіксальних, суфіксальних варіантів); 

3) невідпатронімні ойконіми. 

Назви населених пунктів на -івц-і, -инц-і, мотивовані слов‘янськими автохтонними іменами 

відапелятивного походження, складають 53,3 % від загальної кількості ойконімів досліджуваної 

моделі. Сюди належать: Воронинці (Чб.) < ОН Воронъ (1392) [Указ., с. 151], Ворона (1458) 

[ССУМ, І, с. 197; Демч., с. 27–28]; Кліщинці (Чб.) < ОН Клещъ [Демч., с. 127]; Кочержинці (Ум.) 

< ОН Кочерга (1563) [АЮЗР, VІІ, с. 47]; Мурзинці (Зв.) < ОН Мурза (1495) [Вес., с. 208], 

пор. також мурза – «титул феодальної знаті в татар; феодал із цим титулом; невмите, забруднене 

обличчя» [СУМ, ІV, с. 828]; Папужинці (Тл.) < ОН Папуги [Дігт., с. 16]; Почапинці (Лс.) < ОН 

Почап / Почапа, мотивована дієсловом почапати – «йти по-старечому» [Шульг., с. 112]; 

Сегединці (Гр.) < від прізвища козака Сегеди, який першим звів тут осаду [Щерб.], див. також ОН 

Сегетъ [СД, с. 13]; Скрипчинці (К.-Ш.) < ОН Скрипка (1565) [Указ., с. 360]; Смільчинці (Лс.) 

< ОН Смилко (1601) [Вес., с. 292], Смильче (1230) [Мор., с. 181]; Сушковцы (сучасн. Сушківка, 

Ум.) < ОН Сушко (1495) [Указ., с. 383]. 

У Черкаській області засвідчені також назви поселень на -івц-і, -инц-і, в основах яких наявні 

різноваріантні форми особових імен (14 онімів, або 31,1 %). Серед досліджуваного матеріалу 

зареєстровано випадки утворення назв населених пунктів на -івц-і, -инц-і від повних християнських 

імен православного календаря (4 назви – 8,9 %), напр.: Касяновцы (Чб.) < ОН Касян [Труб., с. 168]; 

Микитинцы (див. Микитяни, Зл.) < ОН Микита (1458) [ССУМ, І, с. 558]; Романовцы (сучасн. 

Романівка, Тл.) < ОН Романъ (1238) [Мор., с. 169]. Зафіксовано один випадок, коли в основі 

відпатронімного ойконіма на -инц-і використано повне жіноче ім‘я: Тамаринці (див. Коврай-

Безбородьків, Зл.) < ОН Тамара [Скр., 183]. 

Інколи спостерігається усічення іменних форматів у власних особових назвах людей. 

Ойконіми, мотивовані такими антропонімами, класифікують як назви поселень з усіченими 

варіантами найменувань (3 назви – 6,7 %), напр.: Мойсинці (сучасн. Придніпровське, Чб.) < ОН 

Мойсей [Скр., с. 80]; Трищинцы (Кн.) < ОН Трищ < Трифон [Труб., с. 365]; Трушівці (Чг.) < ОН 

Трушъ < Трохимъ < Трофим [Труб., с. 561], Троушъ (1490) [ССУМ, ІІ, с. 447]. Одночасне усічення 

початкової та кінцевої частин жіночого імені простежується в назві населеного пункту Лялинці 

(Чб.) < ОН Ляля (1495) < Євлалія [Вес., с. 190; Скр., с. 138]. На території Черкащини такі 

утворення є маловживаними й становлять 0,2 % від загальної кількості суфіксальних ойконімів. 

Поєднання в усічено-суфіксальних основах імен словотвірних формантів із здрібніло-

пестливим суфіксом -к-а / -к-о зафіксовано в ойконімах Грищинці (Кн.) < ОН Гришка < Григорій 

[Скр., с. 53]; Демковці (сучасн. Демкове, Зв.) < ОН Демко < Дементій (1393) [ССУМ, І, с. 278; 

Указ., с. 102]; Сеньківці (Зл.) < Сєнко (1413) < Сємєнъ [ССУМ, ІІ, с. 337]. Деривати християнських 

особових імен, в яких формант -к-о приєднується до усічених (самостійних) основ, стали твірними 

для відпатронімних утворень на -івц-і: Митківці (сучасн. Вороне, Жш.) < ОН Митко < Дмитро 

[Скр., с. 56]; Митківці (сучасн. Харківка, Мн.) < від ОН засновника Дмитра Базановича [Оленч., 

с. 90]. 

Одна назва поселення (Васютинці (Чб.) < ОН Васюта < Василій [Мор., с. 35], див. також 

землевласники Васютінські [НІУ, с. 260] ) засвідчує у своїй основі варіант християнського імені 

Василій із словотвірним формантом -ют-а. У писемних пам‘ятках такі форми особових найменувань 

людей фіксуються в ХVІ–ХVІІ ст. [Керс., с. 86]. 

До малопродуктивних ойконімних дериватів із суфіксом -инц-і на Черкащині належать 

найменування невідантропонімного походження (13,3 %). Одні з них мають ідеологічне 
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навантаження: Переможинці (онім з‘явився в ХХ ст. у результаті перейменування села Туркинці на 

честь перемоги над німецькими загарбниками). Інші утворювалися від назв переселенців із сусідніх 

населених пунктів: Драбівці (Зл.) < Драбів (Др.).  

Вважаємо, що ойконіми Зарубинці (Км.), Зарубинці (Мс.), Розсошинці (Чг.) походять від 

назв людей за місцем їх поселення (пор. зарубъ – «засіка, укріплення з повалених дерев; 

перегородка між током і запіллям; мала кошара на худобу» [ЕСЛГН, с. 61], розсоха – «роздоріжжя, 

місце злиття річки» [Дігт., с. 13]), а не від патронімів зарубинці – «люди Заруби», пор. ОН Заруба 

(1433) [Вес., с. 120], розсошинці – «люди Розсохи», пор. ОН Розсоха (1552) [Указ., с. 338].  

Із приводу походження суфіксального композита Червонохижинці / Краснохиженці (Чб.) 

висловлюємо припущення, згідно з яким найменування населеного пункту етимологічно пов‘язане 

із особовою назвою Хижъ [Цар., с. 362], дослівно хижинці – «рід (або піддані) Хижа», а 

атрибутивний компонент червоно-/красно- вказує на певну ознаку денотата, пор. красний – 

«красивий, хороший» [Ян., с. 192]. За К. Цілуйком, такий ойконім містить інформацію про тип 

поселення, тобто твірною лексемою виступає не антропонім, а апелятив хижа – «глиняна 

напівземлянка; хата; халупа» [Чер., с. 148]. 

Отже, незважаючи на те, що ойконімійні утворення на -івц-і, -инц-і в Україні займають третє 

місце за чисельністю, для ойконімікону Черкаської області ця модель є малопродуктивною (1,9 % 

від загальної кількості назв поселень). Переважна більшість таких назв населених пунктів 

локалізується в центральній та лівобережній частині Черкащини. Твірними основами ставали в 

основному слов‘янські автохтонні особові назви відапелятивного походження (55,6  %). Дещо 

поступаються їм у кількісному співвідношенні найменування поселень, в основах яких засвідчені 

християнські імена (чоловічі – 26,7 %, жіночі – 4,4 %). Спостерігаються випадки використання 

інших суфіксів (-к-а / -к-о, -ют-а) для творення дериватів християнських імен в основах 

відпатронімних ойконімів на -івц-і,          -инц-і. Спадними моделями для досліджуваного регіону 

виявилися ойконіми невідантропонімного походження з різним семантичним навантаженням 

(13,3 %). 

Перелік умовних скорочень назв районів 
Гр. ‒ Городищенський  

Др. ‒ Драбівський 

Жш. ‒ Жашківський 

Зв. ‒ Звенигородський 
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Мн. ‒ Маньківський 

Мс. ‒ Монастирищенський 

Тл. ‒ Тальнівський 

Ум. ‒ Уманський 

Чб. ‒ Чорнобаївський 

Чг. ‒ Чигиринський 
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Гонца И. С., Розгон В. В. Ойконимы Черкасчины на -івц-і, -инц-і. 

Аннотация 
В статье исследована лексико-семантическая основа ойконимов Черкасской области, описано и 

классифицировано основные и факультативные мотивационные связи между названиями населенных 

пунктов и экстралингвистической действительностью. Есть основания считать, что по происхождению 

эти наименования являются семантическими дериватами, мотивированными общими названиями людей с 

именами их обладателей, а также сокращенными и полными формами славянских композитных 

антропонимов. 

Ключевые слова: проприатив, ойконим, словообразовательная модель, номинация. 

Hontsa I. S., Rozhon V. V. Names of places of Cherkasy region ending in -ivts-i, -ynts-i. 

Summary 
The object of the research is names of places ending in -ivts-i and -ynts-i of Cherkasy region, as they represent 

the oldest Slavic types of propriative space. 

Urgency of the research is determined by increased interest of linguists to study of the structure and history of 

development of the settlements names. 

The main purpose of the article is to characterize the word-building structure and semantics of basic names of 

settlements ending in -ivts-i and -ynts-i on the territory of Cherkasy region. 

One of the most important tasks is to study the specified model of place names in terms of structure and 

semantics of their word stems, their quantitative and territorial representation in different historical periods. 

The performed analysis helped to reveal that the names of settlements of this region arose as a result of influence 

of four principles of naming; each of them is characterized by different number of ways of naming. The most numerous 

are the names with the principle of naming connected with the human factor. Such formations have guidance to both 

direct relation of the outlined micro territory to a particular owner, and the indirect belonging to the entity (or group of 

entities) of certain denotation. 

Further prospects of the research will be found in complex lexical and derivative analysis of proper names of 

Cherkasy region to identify its specific features not only synchronically, but diachronically. 

Key words: propriative, a name of place, word-building model, naming. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЛАСНИХ НАЗВ СПОРТИВНИХ КОМАНД  

В ОНІМНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ 

 
У статті описано функціональні особливості власних назв спортивних команд (командонімів), такі як 

кількість номінацій колективів, які беруть участь у змаганнях з різних видів спорту, тривалість існування 

таких пропріальних одиниць і стабільність їхньої форми, гендерні особливості та відомість спортивних 

найменувань серед місцевого населення. 

Ключові слова: власна назва команди, командонім, функціонування, анкетування, поширення. 

 

У класичних ономастичних студіях сутність терміну «функціонування онімів» трактується як 

«вживання, використання власної назви у мовленнєвих ситуаціях, писемних текстах, різне для різних 

класів назв і для різного часу» [1, с. 145].  

Можна розширити це тлумачення, включивши до його складу, по-перше, опис особливостей їх 

використання у різностильових текстах (наприклад, визначення функцій власних назв, виокремлення 

онімів, які активно побутують у певних стилях, звернення уваги на конотацію, концептуальність, 

символічність та етнокультурну знаковість онімних одиниць, з‘ясування емоційно-експресивних 

ознак, розрізнення складників активного чи пасивного словникового складу, характеристика сфери 

вживання, поширення, особливостей реалізації і побутування пропріативів, поділ на основні та 

варіантні оніми тощо); по-друге, аналіз їхніх кодифікаційних ознак, засвідчених передусім на рівні 

орфографії та відмінювання [див.: 2, ІІ, с. 12–13]. 

У своєму дослідженні ми ставимо за мету схарактеризувати функціональні особливості власних 

назв спортивних команд (командонімів), зокрема звернемо увагу на такі аспекти, як кількість 

номінацій колективів, які беруть участь у змаганнях з різних видів спорту, тривалість існування таких 

пропріальних одиниць і стабільність їхньої форми, гендерні особливості та відомість спортивних 

найменувань серед місцевого населення. 

Відсутність аналогічних досліджень у вітчизняному мовознавстві зумовлює актуальність теми 

нашої статті. 

Висновки стосовно диференційних атрибутів власних назв спортивних команд ґрунтуються на 

аналізі 22 843 командонімів, які існували в Україні протягом першого-тринадцятого періодів (з кінця 

ХІХ до початку ХХІ ст.). 

Безперечно, найбільше зафіксовано команд, які беруть участь у змаганнях з футболу (18 453; 

80,78 %: «Динамо» (Київ), «Шахтар» (Донецьк) ), значно менше – з волейболу (1276; 5,59 %: 

«Локомотив» (Харків), «Медін» (Одеса) ), баскетболу (1136; 4,97 %: «Будівельник» (Київ), «Черкаські 

мавпи» (Черкаси) ), хокею (606; 2,65 %: «Кременчук», «Сокіл» (Київ) ) і гандболу (565; 2,47 %: 

«Карпати» (Ужгород), «Мотор» (Запоріжжя) ), причому наведені дані включають і команди із видів 

спорту, споріднених із вказаними. 

Інші види спорту (всього 807 назв; 3,53 %) на території України малопоширені, що підтверджує 

і статистика стосовно кількості назв команд, які культивують бадмінтон (40; 0,18 %: «Лисичанськ», 

«Метеор» (Дніпро) ), бейсбол (100; 0,44 %: «Ворони» (Суми), «Рівненські орли»), водне поло (191; 

0,84 %: «Динамо» (Львів), «Харків‘янка»), мотобол (141: 0,62 %: «Дружба» (Мачухи), «Поділля» 

(Кам‘янець-Подільський) ), регбі (275; 1,2 %: «Авіатор» (Київ), «Море» (Феодосія) ) і американський 

футбол (60; 0,26 %: «Маріупольські дельфіни», «Хмельницькі гладіатори»). 

Із-поміж вказаної кількості найбільше пропріальних одиниць зафіксовано у першому періоді 

(2011–2017 рр.) – 13 424 («Арсенал» (Київ), «Нафтовик» (Охтирка) ), що становить 58,76 % від 

загальної кількості командонімів.  

У другому, з 2000 по 2010 рр., і третьому, з 1991 по 2000 рр., періодах аналізується менше 

найменувань команд (відповідно 4184; 18,32 %: «Електрон» (Ромни), «Металург» (Донецьк) та 1861; 

8,15 %: «Артанія» (Очаків), «Прометей» (Кам‘янське) ). 

У часи перебування України у складі СРСР реєструється взагалі незначна кількість номінацій: 

четвертий період (1981–1990 рр.) – 899 (3,94 %: «Водник» (Миколаїв), «Дністер» (Стара Ушиця) ), 

п‘ятий (1971–1980 рр.) – 543 (2,38 %: «Будівельник» (Калуш), «Колос» (Скадовськ) ), шостий (1961–
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1970 рр.) – 493 (2,16 %: «Буковина» (Чернівці), «Локомотив» (Знам‘янка) ), сьомий (1951–1960 р.) – 

483 (2,11 %: «Більшовик» (Берегове), «Спартак» (Харків) ), восьмий (1941–1950 рр.) – 318 (1,39 %: 

«Динамо» (Вознесенськ), «Червоний прапор» ((Малин) ), дев‘ятий (1931–1940 рр.) – 272 (1,19 %: 

«Азот» (Горлівка), «Гасмонея» (Львів) ), десятий (1921–1930 рр.) – 211 (0,92 %: «Іскра» (Миколаїв), 

«Харків» ). 

Наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. трапляються лише одиничні випадки існування команд, 

причому частіше – на територіях, які перебували під владою інших держав (Австро-Угорщини, 

Польщі, Румунії), пор.: одинадцятий період (1911–1920 рр.) – 83 (0,36 %: «Ревера» (Івано-

Франківськ), «Флорида» (Одеса) ), дванадцятий (1901–1910 рр.) – 63 (0,28 %: «Діагор» (Миколаїв), 

«Спортул» (Чернівці) ), тринадцятий (ХІХ ст.) – 9 (0,04 %: «ОАБК» (Одеса), «Сокіл» (Львів) ).  

Кількість чоловічих команд (21 612; 94,61 %: «Інгулець» (Петрове), «Одеса» ) завжди більша, 

ніж жіночих (1231; 5,39 %: «Багіра» (Кропивницький), «Янтарочка» (Новояворівськ) ), і така 

диспропорція з часом практично не змінюється (наприклад, у першому періоді співвідношення було 

відповідно 12 842 (95,66 %: «Оболонь» (Київ), «Схід» (Лозова) ) на 582 (4,34 %: «Легенда» (Чернігів), 

«Чорноморочка» (Одеса) ); у четвертому – 841 (93,55 %: «Барва» (Івано-Франківськ), «Локомотив» 

(Подільськ) ) на 58 (6,45 %: «Іскра» (Луганськ), «Сталь» (Дніпро) ); у восьмому – 292 (91,82 %: 

«Здоров‘я» (Харків), «Харчовик» (Чернівці) ) на 26 (8,18 %: «Динамо» (Харків), «Спартак» (Рівне) ). 

Якщо проаналізувати гендерне співвідношення, наявне в окремих видах спорту, то отримаємо дещо 

інші дані. Зокрема, у баскетболі участь у змаганнях беруть 930 чоловічих (81,87 %: «Інваспорт» (Дніпро), 

«Обухів» ) і 206 жіночих команд (18,13 %: «Авангард» (Київ), «Миргород» ); волейболі – відповідно 882 

(69,12 %: «Барком» (Львів), «Юракадемія» (Харків) ) і 394 (30,88 %: «Волинь» (Луцьк), «Спортліцей» 

(Біла Церква) ); гандболі – 324 (57,35 %: «Дельфін» (Одеса), «ТНЕУ» (Тернопіль) ) і 241 (42,65 %: 

«Дніпрянка» (Херсон), «Транспортник» (Бровари) ); футболі – 18 240 (98,85 %: «Інтер» (Ковганівка), 

«Ураган» (Вербівці) ) і 213 (1,15 %: «Гранд» (Кропивницький), «Нива» (Миколаїв) ); хокеї – 534 (88,12 %: 

«Гайдамаки» (Вінниця), «Експрес» (Львів) ) і 72 (11,88 %: «Лавина» (Кременчук), «Свема» (Шостка) ); 

інших командних видах спорту – 702 (86,99 %: «Євроспорт-Ужгород», «Солідарність» (Чорноморськ) ) і 

105 (13,01 %: «ДУФК» (Харків), «Піраньї» (Київ) ). Як бачимо, жіночі команди активно представлені у 

змаганнях практично з усіх видів спорту, крім футболу, проте, зважаючи на домінування саме 

футбольних команд, і відсоток жіночих команд у цілому незначний. 

У словниковому запасі чоловіків командоніми теж більш поширені, ніж у словниковому запасі 

жінок. Це підтвердили результати опитування, проведеного на початку 2017 року серед мешканців 

м. Хмельницького у двох вікових групах (по 50 чоловіків і жінок віком від 18 до 35 і від 40 до 60 років). 

У старшій віковій групі чоловіки в середньому назвали 16 футбольних команд України і 18 – 

світу (зокрема і колишнього СРСР), а жінки – відповідно 7 і 9; представники молодшої вікової групи 

назвали: чоловіки – відповідно 18 і 20 команд, а жінки – 9 і 12.  

Найбільш часто фіксувалися такі номінації українських футбольних клубів, як «Динамо» 

(Київ), «Шахтар» (Донецьк), «Дніпро» (Дніпро), «Карпати» (Львів), «Динамо» («Поділля») 

(Хмельницький), «Карпати» (Львів), «Чорноморець» (Одеса), «Зоря» (Луганськ), «Таврія» 

(Сімферополь), «Арсенал» (Київ). Серед іноземних футбольних командонімів часів колишнього СРСР 

в основному називалися «Спартак» (Москва), «Зеніт» (Санкт-Петербург), «ЦСКА» (Москва), 

«Динамо» (Москва), «Локомотив» (Москва), «Динамо» (Тбілісі), «Динамо» (Мінськ), «Арарат» 

(Єреван), «Жальгіріс» (Вільнюс) і «Пахтакор» (Ташкент), а світу – «Барселона» (Іспанія), 

«Манчестер Юнайтед» (Англія), «Баварія» (Німеччина), «Реал» (Іспанія), «Мілан» (Італія), «Челсі» 

(Англія), «Ювентус» (Італія), «Інтер» (Італія), «Арсенал» (Англія), «Аякс» (Голландія).  

У молодшій віковій групі серед українських футбольних команд більш популярними 

вважаються «Шахтар» (Донецьк), «Динамо» (Київ), «Зоря» (Луганськ), «Поділля» (Хмельницький), 

«Чорноморець» (Одеса), «Дніпро» (Дніпро), «Металіст» (Харків), «Карпати» (Львів), 

«Спортлідер+» (Хмельницький), «Олександрія». Із-поміж команд, які існують на теренах 

колишнього СРСР, названо «Зеніт» (Санкт-Петербург), «Спартак» (Москва), «Габала» 

(Азербайджан), «ЦСКА» (Москва), «БАТЕ» (Білорусь), «Кайрат» (Алмати), «Ростов», «Краснодар», 

«Локомотив» (Москва), «Динамо» (Москва), а серед західноєвропейських команд – «Барселона» 

(Іспанія), «Реал» (Іспанія), «Ювентус» (Італія), «Баварія» (Німеччина), «Манчестер Юнайтед» 

(Англія), «Мілан» (Італія), «Челсі» (Англія), «Інтер» (Італія), «Сельта» (Іспанія), «Борусія» 

(Німеччина). 

Меншим є середній показник кількості назв команд, які беруть участь у змаганнях з інших 

видів спорту: у старшій віковій групі чоловіки назвали 9 українських команд і 5 – з інших країн світу, 

а жінки – відповідно 4 і 2; у молодшій чоловіки – 10 і 5, а жінки – 4 і 3. 
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Зокрема, представниками старшого покоління названо такі команди України і світу, як:  

баскетболкомандоніми «Будівельник» (Київ), «Хімік» (Южне), «Азовмаш» (Маріуполь), 

«Козачка» (Запоріжжя), «Донецьк»; «Жальгіріс» (Литва), «ЦСКА» (Москва), «ВЕФ» (Латвія), «Калев» 

(Естонія), «Цибона» (Хорватія); 

волейболкомандоніми «Локомотив» (Харків), «Динамо» («Джинестра») (Одеса), «Круг» 

(Черкаси), «Іскра» (Луганськ), «Азот» (Черкаси); «Динамо» (Москва), «Уралочка» (Єкатеринбург), 

«Модена» (Італія); 

гандболкомандоніми «Спартак» (Київ), «Мотор» (Запоріжжя), «ЗТР» (Запоріжжя), «Карпати» 

(Ужгород), «Світлотехнік» (Бровари); «Промінь» (Москва), «СКІФ» (Краснодар); 

хокейкомандоніми «Сокіл» (Київ), «Донбас» (Донецьк), «Компаньйон» (Київ), «Колос» (Бориспіль), 

«Білий барс» (Бровари); «ЦСКА» (Москва), «Спартак» (Москва), «Динамо» (Москва), «Монреаль 

Канадієнс» (Канада), «Крила Рад» (Москва);  

ватерполкомандоніми «Динамо» (Київ), «Динамо» (Львів); «МАІ» (Москва); регбікомандоніми 

«Авіатор» (Київ); «Філі» (Москва); мотоболкомандоніми «Поділля» (Кам‘янець-Подільський), 

«Восход» (Вознесенськ); «Ковровець» (Росія). 

У молодшій віковій групі популярними вважаються команди, які беруть участь у змаганнях з 

таких видів спорту, як: 

баскетбол: «Хімік» (Южне), «Дніпро» (Дніпро), «Черкаські мавпи» (Черкаси), «Будівельник» 

(Київ), «Динамо» (Київ); «Барселона» (Іспанія), «Жальгіріс» (Литва), «ЦСКА» (Росія), «Партизан» 

(Сербія), «Бешикташ» (Туреччина);  

волейбол – «Барком» (Львів), «Новатор» (Хмельницький), «Локомотив» (Харків), «Хімік» 

(Южне), «Джинестра» (Одеса); «Єнісей» (Росія), «Белхатув» (Польща), «Олімпіакос» (Греція); 

гандбол – «Мотор» (Запоріжжя»), «ЗТР» (Запоріжжя), «Хмельничанка» (Хмельницький), 

«Портовик» (Южне), «Спартак» (Київ); «Монпельє» (Франція), «Кубань» (Краснодар); 

хокей – «Донбас» (Донецьк), «Кременчук», «Кривбас» (Кривий Ріг), «Поділля» 

(Хмельницький), «Дженералз» (Київ); «Ванкувер Кенакс» (Канада), «Вашингтон Кепіталз» (США), 

«Лада» (Росія), «Медвешчак» (Хорватія), «Слован» (Словаччина); 

американський футбол – «Ужгородські лісоруби», «Хмельницькі гладіатори»; бейсбол – 

«Подільські дияволи» (Хмельницький); мотобол – «Союз-3» (Єнакієве), «Поділля» (Кам‘янець-

Подільський); регбі – «Хмельницький». 

За свідченням учасників анкетування, їм пам‘ятаються номінації тих команд, які досягали успіхів 

у міжнародних, всесоюзних або всеукраїнських змаганнях, місцеві спортивні клуби, а також ті, з якими 

змагалися вітчизняні команди або у яких працювали тренерами чи грали кращі українські спортсмени.  

За наявністю варіантів розрізняється 20 288 (88,81 %) основних назв і 2555 (11,19 %) 

варіантних. Загальний коефіцієнт динаміки українського командонімікону, який визначається 

шляхом поділу кількості варіантів номінацій на кількість денотатів, становить 1,1259, що означає: 

практично кожна восьма команда протягом певного періоду отримує нову або видозмінену назву. 

Команди протягом усього періоду існування можуть мати одну власну назву (хокейкомандонім 

«Дженералз» (Київ) ), дві (гандболкомандонім «Динамо» (Полтава) – «Динамо-Академія»), три 

(баскетболкомандонім «Кривбас» (Кривий Ріг) – «Кривбасбаскет», «Кривбасбаскет-Люкс»), чотири 

(мотоболкомандонім «Поділля» (Кам‘янець-Подільський) – «Трудові резерви», «Поділля-Адамс», 

«Механік»), п‘ять (регбікомандонім «Авіатор» (Київ) – «Спартак», «КІІЦА», «Фенікс», «Фенікс-

Авіатор») і більше (футболкомандонім «Ворскла» (Полтава) – «Колгоспник», «Колос», «Сільбуд», 

«Будівельник», «Ворскла-Нафтогаз»).  

Хронологічно коефіцієнти то зменшуються, то збільшуються (наприклад, у другому періоді 

коефіцієнт динаміки становить 1,127, у п‘ятому – 1,082, у восьмому – 1,124, а в одинадцятому – 1,203). 

Водночас, починаючи із середини ХХ ст. і пізніше, окремі командонімікони мають коефіцієнт динаміки 1 

(наприклад, у п‘ятому періоді – бадмінтон- і ватерполкомандонімікони; у сьомому – ватерпол- і 

регбікомандонімікони тощо). 

За видами спорту найбільш стабільними є номінації хокейних (коефіцієнт динаміки – 1,106: 

«Олімпія-Коло-Секвоя» (Вінниця) – «ОКС-ШВСМ») і футбольних (1,109: «Черкаський Дніпро» – 

«Славутич», «Славутич-Зоря») команд. Менш стабільні волейбол- (1,158: «Галичанка-ТНЕУ» 

(Тернопіль) – «Галичанка-Динамо-ТНЕУ», «Галичанка-ТНЕУ-Укрінбанк», «Галичанка-ТНЕУ-

Вікнарьов», «Тернопіль»), баскетбол- (1,223: «Політехнік» (Харків) – «Політех», «Політехнік-

ХОВУФКС», «НТУ ХПІ Політехнік») і мотоболкомандонімікони (1,246: «Юність» (Стовбина 

Долина) – «Колос»), а також найменування команд, що беруть участь у змаганнях з американського 

футболу (1,25: «Київські бандити» – «Київські джетс», «Київські бендітс»), гандболу (1,258: 
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«Панацея» (Харків) – «Панацея-СКІФ», «Панацея-СКІФ-МОШВСМ», «Панацея-СКІФ-ШВСМ»), 

регбі (1,264: «Оболонь-Університет» (Хмельницький) – «Хмельницький») і бадмінтону (1,29: 

«ШВСМ» (Харків) – «ШВСМ -Телесенс», «Харківська ОШВСМ», «ШВСМ-1»). Найбільш часто 

трансформуються власні назви бейсбольних (1,312: «Бомбери» (Дніпро) – «Бомберс», 

«Дніпропетровські бомбери») і ватерпольних (1,308: «ВК» (Маріуполь) – «Маріуполь») команд.  

Як бачимо, серед власних назв спортивних колективів домінують номінації футбольних 

чоловічих команд. Такі пропріальні одиниці є відносно стабільними, окремі найменування активно 

побутують у мовленні, проте більшість командонімів є маловідомою. 
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Григорук Н. В. Особенности функционирования названий спортивных команд в 

ономастическом пространстве Украины. 

Аннотация 
В статье описаны функциональные особенности названий спортивных команд (командонимов), в 

частности количество номинаций коллективов, берущих участие в состязаниях по разным видам спорта, 

протяженность их существования, стабильность формы, гендерные различия и известность спортивных 

названий среди местного населения. 

Ключевые слова: название команды, командоним, функционирование, анкетирование, 

распространѐнность. 

Grygoruk N. V. The peculiarities of the names of sports teams in onomastic space of Ukraine. 

Summary 
In this article functional features of sport teams‘ proper names (komandonyms) are described, such as a number 

of team nominations, which take part in different kinds of sport competitions, existence duration of such propriateunits 

and their form stability, gender features and sport names fame among local inhabitants. It was found, that among sport 

teams‘ proper names the nominations of male football teams dominate. Such propriateunits are relatively stable, 

separate names actively exists in the language, however the majority of komandonyms are little known. 

Key words: proper name of the team, komandonym, functioning, questioning, spreading. 
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ПРЕДИКАТИВНА ОСНОВА ДВОСКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ  

ЯК ЯДРО СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ 

 
У статті розглядається питання структурно-семантичної класифікації предикативної основи 

простого двоскладного речення у російській граматиці. Предикативна основа простого двоскладного речення 

становить собою не лише граматичну єдність дієслівних категорій, а й семантичний центр, що продукує 

низку оцінних значень, для вираження яких відбираються відповідні слова (іменники, прикметники, категорія 

стану) і словосполучення. 

Ключові слова: предикативна основа, двоскладні речення, номінативно-підметові речення, інфінітивно-

підметові речення, оцінно-характеристичні значення присудка, конструкції «інфінітив – іменник», «інфінітив 

– прикметник», «інфінітив – категорія стану», «інфінітив – словосполучення». 

 

Предикативність кожного речення виявляється в наявності формально вираженої оцінки 

висловлювання з погляду реальності / ірреальності, відношення його до моменту мовлення і до особи. 

Вираження предикативності за допомогою морфологічних і синтаксичних засобів: дієслівні форми, 

співвідношення членів речення, інтонація, порядок слів – складають суть граматичної форми речення. 

У російській граматичній традиції розглядаються дві класифікації – функціональна і 

структурно-семантична. Предикативна основа двоскладного речення є не лише опорою граматичних 

категорій модальності, часу, особи, але ы ядром семантичної структури [1, с. 115]. Структурно-

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4545643_1_2&s1=%EE%F2%ED%EE%F1%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%20%F1%F2%E0%E1%E8%EB%FC%ED%FB%E9
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4545643_1_2&s1=%EE%F2%ED%EE%F1%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%20%F1%F2%E0%E1%E8%EB%FC%ED%FB%E9
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семантична відмінність двоскладних речень пов‘язана насамперед із формальним вираженням 

підмета і присудка, з їхнім значенням, що є основою для виділення структурних типів і 

конструктивних різновидів двоскладних речень. 

Традиційний ідеал синтаксичного опису в ХІХ ст. і в першій половині ХХ ст. не передбачав 

опису речення з боку семантики. «Будучи розділом граматики, синтаксис старався, – на думку 

Н. Д. Арутюнової, – не виходити за рамки власне граматичних категорій» [2]. Із середини 60-их років 

цей ідеал змінився. Усвідомлення необхідності аналізу змісту речення як в його цілісності, так і його 

граматичної основи, зокрема, складає характерну рису сучасної науки. У семантичному синтаксисі 

при вивченні значення речення залучається лексична семантика слів, що входять до складу речення, 

насамперед тих, що складає його предикативний центр. 

Для зближення синтаксису й лексикології знайдено теоретичні підстави. Як зазначається в 

«Сучасній російській мові авторів В. О. Бєлошапкової, О. О. Бризгунової, К. О. Земської та інших, 

«аналіз семантики речення висунув положення про те, що в одному зі своїх аспектів речення, подібно 

до слова, є номінативною одиницею [3]. Різниця між словом і реченням у номінативному плані 

виявляється в тому, що речення – складний, повний знак, безпосередньо співвіднесений з подією, 

ситуацією, натомість слово – знак частковий, що співвідноситься із ситуацією тільки за умови 

входження його в речення» [4]. 

Сучасний стан вчення про семантику речення в російській науці характеризується 

різноманітністю підходів. Широко представлено дослідження, автори яких: Н. Ю. Шведова, 

Н. Д. Арутюнова, В. Г. Гак – йдуть до змісту речення від його формальної організації. 

Н. Ю. Шведова виходить з того, що «розмежування речень різних семантичних структур має 

перевірятися й коригуватися їхніми граматичними структурами» [5, с. 479]. Реалізуючи цей принцип 

на матеріалі однокомпонентних речень, Н. Ю. Шведова переконливо показує, що жоден із 

семантичних типів не може бути встановлений лише на основі однієї ознаки – лексичної семантики 

номінатива (головного члена номінативного речення). 

Інший напрям об‘єднує дослідження, орієнтовані на структуру події, ситуацію як денотат речення. 

Він представлений численними працями, проведеними на матеріалі різних мов. Одним із перших у цьому 

напрямі почав працювати Т. П. Ломтєв, який розумів зміст речення як «систему з відношеннями, центром 

якої є виразник відношень-предикат» [6, с. 301]. Цей напрям у різних його модифікаціях представлено в 

роботах Т. Б. Алісової, Н. Д. Арутюнової, О. І. Москальської, Г. Г. Сильницького.  

Семантичною структурою граматичної основи простого двоскладного речення у російському 

мовознавстві займалося чимало науковців: Н. С. Валгіна, В. В. Виноградов, Г. О. Золотова, 

П. А. Лекант, О. М. Пєшковський, Л. Д. Чесноков, О. О. Шахматов, Н. Ю. Шведова. 

Мета статті – описати оцінно-характеристичне значення присудків, виражених іменником, 

прикметником, словами категорії стану, словосполученнями. 

Головна опозиція в системі двоскладного речення – це парадигматичне зіставлення структурних 

типів за формою підмета: номінативно-підметові й інфінітивно-підметові. У перших реченнях головні 

члени виражають відношення «предмет – ознака», у других – «ознака – ознака» [6, с. 116]. 

Більш продуктивним типом у російській мові є речення номінативно-підметові, оскільки 

будова їх є вільною, не має обмежень, зумовлених граматичною формою головних членів. У свою 

чергу, вони поділяються на два структурно-семантичних підтипи – номінативно-дієслівні, де простий 

дієслівний чи складений дієслівний присудок виражає активну ознаку – дію, і номінативно-іменні, у 

яких присудок виражає пасивну ознаку – якість, властивість, стан тощо. У першому підтипі підмет 

має агентивний характер: Роняет лес багряный свой убор (Пушкин), у другому – не має агентивного 

значення, натомість позначає предмет – носія ознаки: Вода представляет собой стекло (Бродский). 

Будова інфінітивно-підметових речень є зв‘язаною, відповідно вони мають обмежену 

продуктивність. У цих реченнях використовують різні форми складеного іменного присудка з 

оцінним значенням: інфінітив, іменник, прикметник, слова категорії стану на -о, словосполучення 

тощо. Деякі з перерахованих словоформ (інфінітив, номінатив) можуть займати й позицію підмета, 

тому у відповідних конструкціях важливо встановити показники граматичної форми присудка і 

підмета. У них також велика роль таких граматичних засобів, як порядок слів та інтонація. 

Граматично значущими є розташування присудка після підмета, інтонаційне акцентування присудка. 

Відсутність чітких морфологічних ознак одного з головних членів речення посилює в них роль 

часток-зв‘язок, що фіксують граматичну форму присудка, таких, як это, вот, а також займенника 

таков (та ін.) у функції часток-зв‘язок: Очень серьѐзно это – сдружиться с ветром странствий 

(Газета); Но выдумывать несообразное – это тоже его конѐк (М. Горький); Спасти птиц – таков 

призыв молодых (Газета). 
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Основним показником граматичної форми присудка є дієслова-зв‘язки быть, являться, 

казаться і т. п.  

Конструкція «інфінітив – інфінітив» займає відокремлене місце серед інфінітивно-підметових 

речень як за граматичним значенням, так і за формальними показниками. Вона відрізняється абсолютною 

рівністю предикативної основи, але має значення визначуване-визначальне, і оцінно-характеристичне 

значення присудка виявляється у двох окремих різновидах – ототожнення й зіставлення. 

Ототожнення виражається за допомогою зв‘язки значит; дієвідмінювані форми часу і способу 

цієї зв‘язки виражають відповідні значення присудка, є засобом утворення модально-часових форм 

присудка, наприклад: Быть бережливым – значит полнее применять достижения научно-

технического прогресса (Газета); Послушаться его писем – значило бы сделать для себя 

неприятность (Чехов). Присудок може акцентуватися за допомогою частки-зв‘язки это: Воспитать 

человека – это значит воспитать у него перспективные пути (Газета). Частка-зв‘язка може 

використовуватися і без дієслівної зв‘язки значит для вираження ототожнення (з нульовою формою 

зв‘язки быть теперішнього часу дійсного способі), наприклад: Готовить к семье – это готовить к 

жизни (Газета). Врешті, відношення тотожності може бути виражене без допомоги лексико-

граматичних показників. Граматичними засобами зв‘язку підмета і присудка у цьому випадку є 

порядок слів та інтонація: Казалось, полюбить – обречь себя на смертельные муки (А. Толстой). 

Відношення ототожнення зрідка бувають представлені як «чиста» тотожність двох дій, 

наприклад: предъявить ультиматум – значит, конечно, бросить вызов… (Сергеев-Ценский). Часто 

значення ототожнення ускладнюється додатковими відтінками: а) наслідку: Проиграть сражение за 

хлеб – значило проиграть революцию (Газета); б) зумовленості: Ждать навигации – потерять 

минимум полгода (Газета); Лечить мужиков, не будучи врачом, – значит обманывать их (Чехов). 

Порівняльно-зіставні значення присудка також пов‘язані з певними конструктивними показниками. 

Найбільш чітко ці значення виявляються в конструкції з нульовою формою зв‘язки быть і з часткою не 

перед інфінітивом – присудком (порівняльна характеристика), наприклад: Жизнь прожить – не поле 

перейти (Посл.). У семантичному плані загальний смисловий акцент у цих реченнях – підкреслення 

значущості, важливості дії, названої підметом: Жениться – не лапоть надеть (Посл.). 

Ще одним показником порівняльно-зіставного значення є сполучникова частка что (все равно 

что) наприклад: Дурака учить – что мертвого лечить (Посл.). 

Широка вживаність конструкцій з формою теперішнього часу зв‘язки значит і з нульовою формою 

теперішнього часу зв‘язки быть та незначна кількість форм минулого і майбутнього часу (зв‘язки быть 

особливо) сприяє розвитку «розширеного теперішнього» [7, с. 178] і граматичної позачасовості. Це, у 

свою чергу, визначає афористичність речень конструкції «інфінітив – інфінітив»: вони є однією з мовних 

форм прислів‘їв, а також використовуються для оформлення висновків, рекомендацій, настанов тощо. 

Конструкція «інфінітив – іменник» входить у число інфінітивно-підметових речень із власне 

іменним присудком. У граматичній формі присудка велика роль дієслів-зв‘язок, часток-зв‘язок. Коло 

дієслівних зв‘язок досить широке: быть, казаться, делаться, считаться тощо, при яких іменник стоїть 

в орудному відмінку (при нульовій зв‘язці – в називному). Це також неспеціалізовані дієслова-зв‘язки: 

считаться, сделаться та ін.: Но таскать тѐс и жерди с Песков не считалось грехом (М. Горький). 

Присудок, виражений іменником, має оцінне значення, зумовлене семантикою певних груп 

іменників: з конкретним чи абстрактним значенням, низкою оцінних значень. Серед них можна виділити 

групи: 1) модальної оцінки доцільності дії, названої підметом, вираженим іменником семантичної групи 

«призначення, обов‘язку»: цель, задача, долг, обязанность, дело у значенні долг, работа, забота, миссия, 

функция і т. п., наприклад: Сковать политику агрессии в любых ее проявлениях – прямая обязанность 

ООН (Газета); 2) суб‘єктивно-об‘єктивної оцінки схильності до дії, тобто оцінки з погляду 

співрозмовника чи іншої особи; виражається іменниками зі значенням схильності (привычка, мечта, 

страсть, потребность та ін.), наприклад: Читать за кофе – это моя непобедимая привычка (Чехов); 

3) інтелектуальної оцінки результату дії, вираженої іменниками із загальними значенням «досягнення»: 

удача, торжество, успех, искусство, результат, начало, достижение і т. ін., наприклад: А сварить 

добрую сталь – искусство (Газета); 4) морально-етичну оцінку дії, що є у словах честь, преступление, 

заслуга, дерзость і т. ін., наприклад: Служить на Кукарском заводе считалось завидной честью (Мамин-

Сибиряк); 5) емоційну оцінку дії, що передається за допомогою іменників, які називають почуття: 

счастье, наслаждение, удовольствие, радость і т. п., наприклад: Ехать верхом в это время – настоящее 

наслаждение (Мамин-Сибиряк). Емоційна оцінка може підкреслюватися і посилюватися за допомогою 

часток: нам сзади ехать – одно удовольствие (Паустовский). 

Конструкція двоскладних інфінітивно-підметових речень «інфінітив – прикметник» 

непродуктивна. Із дієсловами-зв‘язками становиться, казаться, представляться та ін. вживаються 
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певні форми якісних прикметників в орудному відмінку, наприклад: И вспоминать, копаться в своих 

чувствах казалось здесь просто стыдным (А. Толстой). 

Прикметник в орудному предикативному застосовується також зі зв‘язкою быть у минулому і 

майбутньому часі й умовному способі (можливий і називний), наприклад: Было б неразумным 

требовать решения всех проблем в три-четыре года (Газета). 

За характером оцінного значення присудок цієї конструкції подібний до конструкції «інфінітив 

– іменник»: емоційна, морально-етична, модальна оцінка. Така конструкція має багато спільного як у 

значенні, так і в лексичному наповненні з конструкціями «інфінітив – категорія стану», «інфінітив – 

словосполучення». 

Предикативні відношення між незалежним інфінітивом і словом категорії стану мають 

незворотній характер, оскільки предикатив виражає ознаку, характеристику, оцінку. Тому 

синтаксичні функції присудка інфінітива (підмета) і слова категорії стану (присудка) за наявності 

предикативних відношень між ними не залежать від порядку слів і інтонації. Не можна стверджувати, 

однак, що порядок слів і інтонація зовсім не важливі, але вони не вирішальні, не визначальні, лише 

додаткові: препозиція інфінітива підкреслює його підметову функцію, натомість постпозиція робить 

предикативні відношення менш чітко вираженими, пор.: Говорить с ним было бесполезно 

(Паустовский); Хорошо слушать игру на старом рояле (Паустовский). 

Предикативне оформлення ознаки, вираження граматичного значення присудка здійснюється 

за допомогою дієслівної зв‘язки (быть, казаться, считаться, делаться та ін.), зокрема й нульової: 

Идти в темноте по завалам было невыносимо трудно (Паустовский); Рассказывать приключения 

этой голодной недели скучно и неинтересно (Гиляровский). Як уже зазначалося, препозиція присудка 

послаблює значення предикативної ознаки, тому вона має місце, коли ситуація або контекст 

вимагають оформити висловлювання: Лучше всего смотреть на леса с пожарных вышек 

(Паустовский); Неприятно было видеть это скуластое, пятнистое лицо (М. Горький). 

Дещо відмінну функцію виконує препозиція присудка за наявності у його складі частки-зв‘язки 

это. Присудок у такому випадку отримує обов‘язкове інтонаційне виділення, оскільки має місце 

усвідомлена, граматично і семантично значуща інверсія [6, с. 129] як спеціальний синтаксично-

стилістичний прийом: Это было блаженно – ехать под горячим солнцем (А. Толстой). 

Оцінно-характеристичний зміст присудка, представленого словом категорії стану, виявляється 

в оцінних значеннях, властивих окремими семантичним групам: а) модальна оцінка: доцільність – 

недоцільність (полезно, бесполезно, бессмысленно та ін.): Уговаривать Прошку спать было даже 

излишне (Сергеев-Ценский); Объяснить грамматикой странность литературного произведения 

безнадежно (Шкловский); б) оцінка схильності до дії (присуще, свойственно та ін.): Мечтать 

свойственно и здоровой старости (Сергеев-Ценский); в) інтелектуальна оцінка результату дії (легко, 

трудно, важно, опасно та ін.): Найти жилье в Одессе было очень трудно (Паустовский); Ходить по 

такому заросшему озеру – опасно (Пришвин); г) морально-етична оцінка (хорошо, плохо, стыдно, 

грешно і т. п.): Стреляться в земской избе – как это бестактно (Чехов); д) емоційна оцінка (обидно, 

грустно, скучно, противно та ін.): Читать такие письма обидно (Газета); Жить с таким 

организмом, вы понимаете, противно (Маковский). 

Конструкція «інфінітив – словосполучення» поєднує в собі властивості конструкцій «інфінітив 

– іменник», «інфінітив – прикметник», «інфінітив – категорія стану», має спільні з ними форми 

підмета; граматична форма присудка визначається поєднанням дієслівних зв‘язок з функціонально 

неподільним словосполученням. До складу присудка може входити частка-зв‘язка это, яка особливо 

важлива при інверсії: Это доблестное дело – врагов отчизны смирять (Лесков). 

У складі словосполучення у присудку використовується коло іменників, семантика яких 

співвідносна із семантикою підмета-інфінітива (значення дії): дело (найбільш уживано), работа, 

труд, занятие, задача та ін.): Мальчику с девочкой дружить – это хорошее дело! (М. Горький); 

Невелика штука быть любимым (Чехов); Находить приметы или самим создавать их – очень 

увлекательное занятие (Паустовский). 

Відбір прикметників визначається необхідністю висловити ті оцінні значення, що були 

відзначені вище: Заставить человека, разумного и свободного, делать бессмыслицу – задача 

неимоверно трудная (Газета); Хорошо подковать лошадь – дело непростое (Зорин). 

У висновку зазначимо, що активна роль у предикативному зв‘язку належить присудку. 

Показниками предикативного зв‘язку є форми слів, спеціальні службові слова – частки-зв‘язки, а 

також порядок слів і інтонація. Основний показник – ті словозмінні форми присудка, які так чи 

інакше мотивуються підметом, інші показники є додатковими, а за відсутності основного – єдиними: 

Да сыграть – оно не вред (Твардовский). 
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Оцінні значення і лексико-словотвірний зв‘язок слів, використовуваних у присудку, зумовлюють 

синонімію конструкцій «інфінітив – іменник», «інфінітив – прикметник», «інфінітив – категорія стану», 

«інфінітив – словосполучення» і здебільшого однотипність оцінки: модальну доцільності дії, 

суб‘єктивно-об‘єктивну, інтелектуальну оцінку результату дії, морально-етичну, емоційну. 
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Грицева А. П. Предикативная основа двусоставного предложения как ядро 

семантической структуры.  

Аннотация 
Структурно-семантические различия двусоставных предложений совмещены прежде всего с формальным 

выражением подлежащего и сказуемого, с их значением. Неодинаковость в грамматической форме главных членов 

служит основой для выделения структурных типов, конструктивных разновидностей двусоставных предложений, 

оценочно-характеристических признаков, заложенных в структуре предикативной основы. 

Главная оппозиция в системе двусоставного предложения в русской грамматике – это 

парадигматическое противопоставление структурных типов предложения по форме подлежащего: 

номинативно-подлежащные и инфинитивно-подлежащные. Первые продуктивны, строение их свободно, 

вторые – с ограниченной продуктивностью, их строение несвободно. 

В инфинитивно-подлежащных предложениях различные формы именного составного сказуемого имеют 

оценочный характер, кроме случаев, когда наблюдается конструкция «инфинитив – инфинитив», в которой 

сказуемое имеет значение отождествления или сопоставления. Напротив, в конструкциях типа «инфинитив 

– существительное», «инфинитив – прилагательное», «инфинитив – категория состояния / словосочетание» 

выделяется ряд оценочных значений: модальной оценки целесообразности / нецелесообразности действия, 

субъективно-объективной оценки склонности к действию, интеллектуальной оценки результата действия, 

морально-этической оценки действия, эмоциональной оценки. 

Ключевые слова: предикативная основа, двусоставные предложения, номинативно-подлежащные 

предложения, инфинитивно-подлежащные предложения, оценочно-характеристические значения сказуемого, 

конструкции «инфинитив – существительное», «инфинитив – прилагательное», «инфинитив – категория 

состояния», «инфинитив – словосочетание». 

Gryzevа A. P Predictive BASIS two-part sentence as the core semantic structure. 

Summary 
Structural and semantic differences of two-part sentences relate primarily to a formal expression of subject and 

predicate, and to their meaning. The difference in the grammatical form of the main members are the basis for the 

division into structural types, structural varieties of two-part sentenses, their evaluation characteristic features inherent 

into the structure of a predicative basis. 

Main opposition in a system of two-part sentence in Russian grammar is a paradigmatic contrast of sentence 

structure types considering the form of a subject: nominative-subjective and subjective-infinitive. The first ones are 

productive, their structure is random, the second ones are with limited capacity, their structure is coherent. 

In infinitive-subjective sentences various forms of the compound nominal predicate have the evaluative nature 

except when there is construction «infinitive – infinitive» in which predicate has the meaning of identification or 

comparison. Instead, in the constructions «infinitive – noun», «infinitive – the adjective», «infinitive – the category of 

state / word combination» we highlight a number of evaluation meanings: modal assessment of the feasibility of 

actions, subjective or objective assessment of predisposition to action, the result of intellectual assessment , moral and 

ethical evaluation of actions, emotional evaluation. 

Key words: predictive base, two-part sentence nominative-subject sentences, infinitive, subject sentence, 

evaluation, characteristic values of the predicate, design «infinitive – noun», «infinitive – adjective», «infinity – the 

category of state», «infinitive – the phrase». 
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СИНТАКСИЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ В АНГЛОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ (НА 

МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПУТІВНИКІВ УКРАЇНСЬКИХ 

ВИДАВНИЦТВ) 

 
Стаття присвячена аналізу випадків синтаксичної інтерференції в англомовних туристичних 

публікаціях, здійснених україномовними перекладачами. Дослідження виявило, що найпоширенішими виявами 

синтаксичної мовної інтерференції є відхилення від мовної норми у плані порядку слів (як вплив вільного 

порядку слів української мови). Це виявляється, передусім, у позиції присудка перед підметом, дистантній 

позиції прямого додатка, препозиції поширеного означення та некоректній позиції обставини чи підрядного 

речення. Попередження інтерференції значно покращить якість англомовних перекладів. 

Ключові слова: інтерференція, переклад, порядок слів, туристичний путівник. 

 

В останні десятиліття, а особливо роки, в умовах зростання цікавості світової спільноти до 

України, постає необхідність у публікації англомовних видань про Україну, які б якісно та позитивно 

репрезентували країну на міжнародному рівні. Разом з тим, нагальною є потреба звернути увагу на 

явище міжмовної інтерференції, яке спостерігається в англомовних перекладах, здійснених носіями 

української мови, заради уникнення негативних проявів мовної інтерференції, що, у свою чергу, 

покращить якість перекладів. 

Явище міжмовної інтерференції незмінно привертає увагу лінгвістів та перекладачів (У. Вайнрайх, 

Ю. Жлуктенко, В. Карабан, В. Комісаров та ін.) Зокрема, останні дослідження виявляють інтерес до 

аналізу інтерференції як у теоретичному аспекті, так і у практичному. Зокрема, в теоретичному плані 

вчені аналізують різні підходи до тлумачення терміну «міжмовна інтерференція» [9], причини 

граматичної інтерференції [4], прийоми перекладу та перекладацькі трансформації [10]. 

У практично-орієнтованих публікаціях інтерференцію розглядають як позитивне явище [8], як 

негативне явище в усній перекладацькій практиці [7], при перекладі на німецьку мову [12], при 

перекладі українською з російської [5]; у навчальних закладах при вивченні іноземних мов [11]; при 

вивченні англійської мови як другої іноземної (після німецької) [4]; при навчанні професійно 

орієнтованого перекладу в англійській та німецькій мовах [1].  

Незважаючи на актуальність проблематики та зацікавленість лінгвістів та перекладачів, 

проблема граматичної (синтаксичної) інтерференції як порушення мовної норми (слідом за 

У. Вайнрайхом, ми розглядаємо інтерференцію як негативне явище [2] ) в англомовних перекладах з 

української мови ще потребує уваги дослідників. 

Метою статті є виявити та проаналізувати випадки граматичної (синтаксичної) мовної 

інтерференції у перекладачів – носіїв української мови – в англомовних перекладах, зокрема у 

туристичних путівниках, виданих українськими видавництвами в останні десятиліття. Завдання 

дослідження: 1) проаналізувати низку англомовних туристичних путівників українських видавництв 

на наявність синтаксичної інтерференції; 2) здійснити класифікацію найбільш типових випадків 

синтаксичної інтерференції; 3) запропонувати варіанти альтернативного перекладу, без проявів 

мовної інтерференції. 

Матеріалом дослідження слугували одинадцять англомовних путівників для туристів, видані 

різними українськими видавництвами в останні десятиліття, загальним обсягом близько 2500 

сторінок. Ми підібрали та проаналізували типові приклади перекладацьких огріхів, які можна 

пояснити проявами української мовної інтерференції на синтаксичному рівні. 

Слід зауважити, що серед досліджуваних нами англомовних туристичних путівників ми 

виявили контрасти стосовно якості перекладів. Окремі видання не містять згадки про прізвище 

перекладача [13], певні книги навіть мають ознаки машинного перекладу [17]. З іншого боку, варто 

відзначити високу якість роботи деяких перекладачів [15; 20]. Англомовні видання з високим рівнем 

перекладу [20] можуть слугувати матеріалом для навчання майбутніх та молодих перекладачів у 

плані передачі україномовних типових конструкцій та реалій засобами англійської мови. 
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Синтаксична інтерференція проявляється переважно у недотриманні нормативного порядку 

слів англійської мови. Як відомо, порядок слів в українській мові є вільним, завдячуючи наявності 

численних флексій, які вказують на відношення між словами у реченні. Тому зміна порядку слів 

здебільшого не призведе до серйозних наслідків у плані розуміння чи передачі змісту. В англійській 

же мові, на противагу українській, правила порядку слів чітко визначені, оскільки сталий порядок 

допомагає виразно сформулювати суть речення. За відсутності закінчень у словах, ця мовна риса 

набуває особливої ваги.  

Ми виявили такі випадки порушення порядку слів у англійському реченні: 1) позиція присудка у 

реченні перед підметом; 2) некоректна позиція обставини; 3) нагромадження обставин на початку або в 

кінці речення (на противагу їх розділенню); 4) препозиція поширеного означення (на відміну від 

постпозиції); 5) порушений порядок прикметників; 6) дистантна позиція прямого додатка; 7) вживання 

конструкції thereis, thereare… замість обставини місця there; 8) некоректне перелічування 

(«неоднорідність» однорідних членів речення); 9) некоректна позиція підрядного речення. 

На жаль, обсяг статті не дозволяє подати детальний перелік усіх перекладацьких огріхів, які ми 

помітили при аналізі досліджуваного матеріалу. Тому ми підібрали найяскравіші приклади, які 

зустрічалися частіше за інші, і тому визначені нами як типові. Розглянемо приклади синтаксичної 

інтерференції  з перерахованих вище типів: 

1. Позиція присудка у реченні перед підметом. 

1) Another construction which has lasted till our time is a tower, where once was located a top-notch 

Soviet restaurant.[18, с.115]. – Ми пропонуємо, окрім зміни позиції присудка стосовно підмета, також 

змінити позицію обставини часу once: …where a top-notch Soviet restaurant was once located. 

2) At the beginning of XX century on the place of the market was situated the city park [16, с. 55]. – Як 

відомо, підмет в англійському реченні має передувати присудку. До того ж, у цьому реченні присутні дві 

обставини – місця та часу, ми пропонуємо їх розділити. Таким чином, запропонований нами варіант 

виглядатиме так: At the beginning of the XX century, the city park was situated on the site of the market. 

3) …where were presented only twenty objects of historical value [13, с. 1]. – Запропонований нами 

варіант: …where only twenty objects of historical value were presented. 

4) Careless owners, time and wars have not spared the palace. From its home décor remains nothing 

[13, с.59]. – Ми пропонуємо змінити порядок слів у реченні на нормативний: Nothing remains from its 

original décor. 

2. Некоректна позиція обставини. 

5) No. 10 is the Lubomirski Palace, which in 1744 was reconstructed by the architect B. Meretyn 

from two medieval buildings [6, с. 11]. – У читача (особливо не-носія мови) може скластися враження, 

що елемент from two medieval buildings стосується місця походження архітектора. Враховуючи 

вимогу до зрозумілості та прозорості стилю, задля уникнення будь-яких двозначностей, ми 

пропонуємо змінити порядок слів у реченні: No. 10 is the Lubomirski Palace, which in 1744 was 

reconstructed from two medieval buildings by the architect B. Meretyn. 

6) A museum exposition tells about the execution of seven hundred people, who were tortured here to 

death by the Soviets from 1939 to June 1941. [18, с. 139]. – Нормативний для англійської мови порядок 

слів тут порушено, вираз tortured to death не повинен розриватися. Натомість ми пропонуємо 

перенести обставину місця у позицію після цього виразу: who were tortured to death here by the Soviets 

from 1939 to June 1941. 

3. Нагромадження обставин на початку або в кінці речення (на противагу їх розділенню). 

7) Every year in the citadel of the castle tournaments take place [13, с. 3]. – Ми пропонуємо: Every 

year tournaments take place in the citadel of the castle. 

4. Препозиція поширеного означення (на відміну від постпозиції). 

8) On the castle yard there was a hollowed out in the rock well [13, с. 18]. – У цьому прикладі 

порушення порядку слів ускладнює сприйняття та розуміння змісту. Ми пропонуємо помістити поширене 

означення після означуваного слова well: In the castle yard there was a well hollowed out in the rock. 

9) In 1816 Kostyantyn Chartoryskyi handed over a quite declined as for that time castle for some 

educational usage [13, с. 45]. – Спостерігаємо поєднання морфологічної (артикль), лексико-

стилістичної (quite declined) та синтаксичної інтерференції. Пропонуємо замінити таке означення 

підрядним реченням: In 1816 Kostyantyn Chartoryskyi handed over the castle, which was in decline at the 

time, to be used as a school building. 

5. Порушений порядок прикметників.  

10) No less important is another orthodox sacred object Cave Monastery founded in 1051 near a 

summer princely residence on the steep riverside slopes [14, с. 23]. – Спостерігаємо двічі здійснене 
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порушення порядку слів при поєднанні кількох прикметників: у першому разі якісний прикметник 

повинен передувати відносному, у другому – присвійний відносному (ми пропонуємо замінити 

присвійний займенник на присвійний відмінок іменника, що коректніше відбиває зміст речення): No 

less important is another sacred Orthodox object, a cave monastery founded in 1051 near a prince’s 

summer residence on the steep riverside slopes. 

6. Дистантна позиція прямого додатка. 

11) In 1424 Kolomyya obtained city rights and so-called «right of store» (in compliance with it all 

merchants going from Moldova to Poland had to stop here for a period of time and put on sale their 

commodities). [14, с. 241]. – Англійський вираз on sale передбачає продаж за зниженими цінами, 

розпродаж; у сполученні з дієсловом put використовується зворот up for sale, що означає продавати, 

виставляти на продаж. Дотримуючись нормативного порядку слів, за дієсловом має слідувати 

прямий додаток, а тоді вже вираз up for sale: put their commodities up for sale. 

12) The Muscovites built here watch towers on their way southward [14, с. 498]. – Як відомо, 

нормативна позиція прямого додатка в англійському реченні – після присудка, а обставина місця 

(загалом) – на початку або наприкінці речення: Muscovites built watch towers here on their way southward. 

13) The very house contained at its entrance a stove with a table-chest decorated with carvings, and a 

stool cut out of one chunk of wood [19, с. 4]. – Приклад, аналогічний до попереднього: In the hallway the 

house contained a stove… 

7. Вживання конструкції there is, there are… замість обставини місця there. 

16) Since 1939 there were functioning a torture «service» of People‘s Commissariat of Internal 

Affairs, Gestapo and then again People‘s Commissariat of Internal Affairs [13, с. 30]. – Спостерігається 

інтерференція рідної мови перекладачів (очевидно, українською мовою виділений вираз виглядав як 

там функціонували) – інтерференція як синтаксична, так і морфологічна (неузгодження часової 

форми дієслова та обставини часу, неузгодження однини та множини, а також артиклі), що суттєво 

ускладнює розуміння змісту. Тому ми пропонуємо перебудувати ціле речення таким чином: In 1939 a 

torture «service» of the People‘s Commissariat of Internal Affairs began functioning here, followed by the 

Gestapo and then again the People‘s Commissariat of Internal Affairs. 

17) In 1975 there was opened a museum exposition under the title «Oleskyi Zamok» (Olesko Castle) [13, 

с. 33]. – Як і у попередньому, український текст там відкрився некоректно передано синтаксичною 

конструкцією. Ми пропонуємо: In 1975 a museum exposition was opened here under the title… 

18) Since the year of 1937 there has functioned a museum.[13, с. 87]. – Знову ж таки, в 

англійському тексті відсутня обставина місця, що ускладнює розуміння тексту. Ми пропонуємо 

змінити речення таким чином: Since the year 1937 a museum has been there. 

8. Некоректне перелічування («неоднорідність» однорідних членів речення). 

19) Rich interior of the temple is impressive: wooden decorations are everywhere, stained-glass 

windows, exquisite chandeliers emphasize on its architectural value [3, с. 15]. – У переліченні 

спостерігаємо нерівноправність «однорідних» елементів: іменник з дієсловом, іменник, та іменник з 

іншим дієсловом (яке має стосуватися всіх перелічуваних елементів). Ми пропонуємо усунути цю 

неоднорідність, увівши підрядне речення. Окрім того, в англійській мові перед останнім 

перерахованим елементом, як правило, повинен знаходитися сполучник and: Rich in terior of the 

church is impressive: wooden decorative elements which are everywhere, stained glass windows, and 

exquisite chandeliers emphasize its architectural value.  

20) This is the oldest surviving church in Lviv, and obtained its present-day appearance at the end of 

at the end of the 17
th
 c. [6, с. 74]. – Спостерігаємо неоднорідність дієслів is та obtained, що виражають 

дві різні ідеї. Тому пропонуємо розділити речення на два, додавши підмет: This is the oldest surviving 

church in Lviv. It obtained its present-day appearance at the end of at the end of the 17
th
 c. 

21) For many years the church with broken windows and nearby campanile frightens and attracts curious 

people [14, с. 129]. – Зрозуміло, що означення curious стосується лише другого елемента перелічення 

(однорідного присудка attracts). Окрім того, спостерігаємо логічну неузгодженість однорідних членів. 

Тому ми пропонуємо, заради усунення неоднозначності, елімінувати це означення і замінити елемент and 

на as well as: For many years the church… has frightened people, as well as attracted them. 

9.  Некоректна позиція підрядного речення. 

22) At the end of a 19
th
 c. owner of Simeiz N. Maltsov set the telescope on top of the Kishka Mountain 

which he later donated to the Pulkovo observatory [14, с. 626]. – Позиція підрядного речення створює 

враження, що не телескоп було подаровано, а гору. Цьому сприяє вплив того факту в українській 

мові, що відносний займенник котрий має категорії роду та відмінка, на відміну від англійської, і 

тому дистантна позиція такого означального підрядного речення стосовно означуваного слова стає 
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можливою, що спричиняє порушення в англійській мові. Тому ми пропонуємо розділити речення на 

два, принагідно надавши уточнення змісту: At the end of the 19
th
 c. N. Maltsov, the owner of Simeiz, set 

his telescope on top of Mount Kishka. The telescope was later donated to the Pulkovo observatory / Later he 

donated the telescope to the Pulkovo observatory. 

23) Three years later the castle passed to Ian III Sobieski‘s hands, who gave order to renew it [13, 

с. 63]. – Підрядне речення повинне безпосередньо слідувати за словом, яке воно пояснює: Three years 

later the castle passed into the hands of Ian III Sobieski who gave an order to restore it.  

24) No less important is another orthodox sacred object Cave Monastery founded in 1051 near a 

summer princely residence on the steep riverside slopes, which in the 11
th
 c. became the center of 

Christianization in the Kyivan Rus [14, с. 23]. – З контексту незрозуміло, що стало центром 

християнізації. Логічно було би припустити, що йдеться не про схили річки, а про лавру: No less 

important is another sacred Orthodox object, a cave monastery founded in 1051 near a prince‘s summer 

residence on the steep riverside slopes. In the 11
th

 c. the cave monastery became the center of 

Christianization in the Kyivan Rus.  

Як видно з описаних вище прикладів, мовна інтерференція проявляється одночасно на багатьох 

рівнях. На нашу думку, цьому значною мірою сприяє «дослівність» перекладу, без урахування 

нормативного порядку слів в англійській мові. Ми вважаємо, що відхід від такої практики здатний 

значно спростити сприйняття інформації як носіями англійської мови, так і тими, хто користується 

нею як мовою міжнародного спілкування. 

Дослідження показало наявність низки огріхів у плані порядку слів у більшості 

проаналізованих сучасних англомовних перекладацьких туристичних публікацій, зі значною 

синтаксичною інтерференцією рідної мови перекладачів. Серед таких порушень, зокрема, найбільш 

поширеними є позиція присудка у реченні перед підметом, дистантна позиція прямого додатка та 

некоректна позиція обставини. Запобігання випадкам мовної інтерференції при перекладі призведе до 

покращення якості англомовних текстів, які, у свою чергу, створюють імідж України у світі. 

Переклад на іноземну мову, безперечно, вимагає високого рівня фахової майстерності, розуміння 

особливостей вживання синтаксичних конструкцій і поєднання слів та їхніх форм. Залучення 

висококваліфікованих фахівців до перекладу, а також носіїв мови для редагування таких перекладів, 

безумовно, є передумовою для покращення якості англомовних публікацій. 

Автор висловлює вдячність редакторам американського інтернет-видавництва Sky Publishers за 

консультативну допомогу при підготовці статті. 
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Добжанская-Найт Н. И. Синтаксическая интерференция в англоязычных переводах (на 

материале англоязычных туристических путеводителей украинских издательств). 

Аннотация 
Статья посвящена анализу случаев синтаксической интерференции в англоязычных туристических 

публикациях, осуществленных украиноязычными переводчиками. Исследование показало, что самыми 

распространенными проявлениями синтаксической языковой интерференции является отклонение от 

языковой нормы в плане порядка слов (как влияние свободного порядка слов украинского языка). Это 

проявляется прежде всего в позиции сказуемого перед подлежащим, дистантной позиции прямого дополнения, 

препозиции распространенного определения, и некорректной позиции обстоятельства или придаточного 

предложения. Предупреждение интерференции значительно улучшит качество англоязычных переводов. 

Ключевые слова: интерференция, перевод, нарушение грамматической нормы, туристический 

путеводитель. 

Dobzhanska-Knight N. I. Syntactical Interference in English Translations (Based on Ukrainian 

Guidebooks in the English Language Published by Ukrainian Publishing Houses). 

Summary 
The article analyzes the cases of syntactical language interference in tourist guidebooks in the English language 

done by translators who are native speakers of Ukrainian. The study shows that the most common cases of language 

interference are violations of the standard word order in English (which is caused by the influence of the free word 

order in the Ukrainian language, due to flexions). The violations, in particular, involve: the predicate preceding the 

subject; the direct object not immediately following the predicate; the extended attribute preceding the noun it modifies; 

the incorrect position of an adverbial modifier or the subordinate clause (known as a ‗dangling modifier‘). [Or 

misplaced modifier] Some cases also involve in correct enumeration, with the enumerate departs not being 

homogeneous. Such violations of the word order and the sentence structure make the understanding of the whole 

sentence problematic. Common solutions involve there arrangement of the parts of the sentence, and also the breaking 

of too long sentences with logically and structurally unconnected parts into two separate sentences. The cases of 

interference of the source language are often complicated, morphological interference being combined with syntactical 

interference, as well as semantic. Prevention of the interference of the source language in translations will result in 

better quality texts, works which represent the country on an international level. 

Key words: interference, translation, word order, tourist guidebook. 
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РЕЛІГІЙНИЙ VS ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ДИСКУРС (НА МАТЕРІАЛІ АНАЛІЗУ 

ПРАГМАТИЧНИХ ФУНКЦІЙ ПРОМОВ Б. ОБАМИ) 

 
У статті розглянуто основні ознаки політичного та релігійного дискурсу. Увагу зосереджено на 

президентському субдискурсі як одному з видів політичного дискурсу. Проаналізовано низку прагматичних 

функцій промов американського президента Барака Обами, на основі яких виявлено взаємозв‘язок релігійного 

та президентського дискурсу.  

Ключові слова: дискурс, політичний дискурс, президентський субдискурс, релігійний дискурс, промова 

Б. Обами, прагматична функція. 
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Із погляду сучасної соціальної лінгвістики, кожному соціальному інституту сучасного 

суспільства властивий свій інституційний тип дискурсу. Так, В. Карасик виділяє науковий, 

релігійний, діловий, політичний, масово-інформаційний, юридичний, дипломатичний, педагогічний, 

медичний, військовий, рекламний, спортивний та інші типи інституційного дискурсу [3, с. 25–33]. 

Докладніше зупинимось на двох із перерахованих: політичному і релігійному. Н. В. Кондратенко 

визначає політичний дискурс як вияв політичної комунікації [4, с. 12]. Витлумачення політичного 

дискурсу як інституційного різновиду дискурсивної діяльності людини актуальне для праць багатьох 

науковців (В. І. Карасик, М. Л. Макаров, М. В. Піменова, К. С. Серажим, О. Й. Шейгал тощо). 

Релігійний дискурс визначається дослідниками як «релігійний текст у ситуації реального 

спілкування» [1, с. 120], як система мовленнєвої взаємодії між індивідами щодо релігійних текстів, а 

також як тексти, які містять переконання, що поділяються усіма віруючими [6]. Водночас ці тексти 

виконують пізнавальну функцію, закріплюючи у свідомості віруючих відповідні доктрини, їхній 

вплив збільшується завдяки повчальним висловлюванням, які готуються для певної групи віруючих. 

Президентський дискурс є окремим комунікативно організованим напрямом політичної діяльності, 

пов‘язаним із діяльністю окремого інституту, тому його можна визначити як один із субдискурсів 

політичного дискурсу. Місце президентського субдискурсу у системі політичної комунікації 

визначається соціально-політичною роллю, що її виконує президент у реалізації цілей політичної 

комунікації. Основними характеристиками дискурсу президента як вищого політичного інституту в 

державі є стратегічність, всеосяжність і публічність. Розгляд особливостей президентської 

дискурсивної практики як об‘єкт чисельних лінгвістичних розвідок охоплює широкий 

міждисциплінарний спектр, що інтегрує різні сфери наукового пізнання, як-от: теорії мовної 

комунікації, лінгвоконцептології, дискурсології, лінгвістики тексту, соціолінгвістичних студій із 

залученням емпіричних даних політології, риторики тощо [2, с. 352], де розглядаються прагматичний, 

аргументативний, лексико-граматичний, стилістичний, риторичний та інші аспекти.  

Актуальність праці відзначається необхідність системного аналізу процесу маніпуляції 

суспільною свідомістю суб‘єктами політичної діяльності та виявлення стратегій, до яких вони 

вдаються під час здійснення політичної комунікації. 

Мета статті – встановити зв‘язок між релігійним і президентським дискурсом, проаналізувавши 

прагматичні функції таких промов президента Б. Обами: Inaugural Address (January 20, 2009); Remarks 

on the American Recovery and Reinvestment Act (February 7, 2009); Address at Cairo University (June 4, 

2009); 9/11: The 10th anniversary (September 12, 2011); Memorial Service for Tucson shooting victims 

(January 12, 2011); Second Inaugural Address (January 21, 2013); President Obama‘s Farewell Speech 

(January 10, 2017).  

Президентський дискурс США, як і будь-якої іншої країни, зумовлюється та характеризується 

тими соціальними, економічними, політичними, психологічними та культурними змінами, які 

відбуваються в суспільстві на певному етапі його розвитку. Його характерною рисою є прагнення до 

рівних можливостей, мрії про ідеалістичне життя в Новому світі, а також віра у винятковість 

американського народу: the true strength of our nation comes not from the might of our arms or the scale 

of our wealth, but from the enduring power of our ideals: democracy, liberty, opportunity and unyielding 

hope [9]. Все це знайшло відображення в так званій американській мрії «the American dream», а 

також у тісному зв‘язку дискурсу з релігією. 

На периферії політичного і релігійного дискурсів чільне місце посідає президентський дискурс 

Б. Обами, який характеризується зрозумілістю і доступністю текстових повідомлень для своєї 

аудиторії. Релігійні погляди колишнього американського президента простежуються в усій ідеології 

його діяльності. Вибір біблійних цитат і те, яким чином Б. Обама використовує їх, належить до 

найбільш вражаючих і показових аспектів президентської ораторської промови і, як слушно зазначає 

І. Б. Морозова, об‘єднує дві функції: функцію повідомлення інформації і функцію впливу [5, с. 64].  

Провідною регулятивною функцією політичного дискурсу, на думку Є. І. Шейгал, є «його 

використання як інструменту політичної влади (боротьба за владу, оволодіння владою, її збереження, 

здійснення, стабілізація або перерозподіл)» [7, с. 34]. Крім того, у рамках цієї «інструментальної» 

функції дослідником виділяється низка інших, численні приклади яких яскраво продемонстровано у 

прощальній промові Б. Обами. Розглянемо деякі з них.   

1. Соціальний контроль (маніпуляція громадською свідомістю): But, protecting our way of life, 

that's not just the job of our military. Democracy can buckle when it gives into fear…. we must guard 

against a weakening of the values that make us who we are. So let's be vigilant, but not afraid [9]. 

Б. Обама використовує алюзію на слова апостола Петра: Be sober, be vigilant; because your adversary 
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the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour [Peter 5:8], закликаючи свій 

народ бути пильним стосовно зовнішньої агресії, яка в писанні прирівнюється до диявола. Як 

справжній вірянин, він наголошує на важливості не допустити втрати істинних цінностей, які роблять 

нас тими, хто ми є. Ця цитата є ще одним підтвердженням еволюції дискурсу Б. Обами, яка 

допомагає йому перекроїти республіканську ідеологію, додаючи ліберальний компонент 

громадянської відповідальності. Він закликає до нової ери відповідальності – відповідальності не 

лише за збереження свого життя і здоров‘я, але й за збереження людських цінностей. 

2. Легітимізація влади (пояснення і виправдання рішень щодо розподілу влади та громадських 

ресурсів): Yes, our progress has been uneven. The work of democracy has always been hard. It has been 

contentious. Sometimes it has been bloody. For every two steps forward, it often feels we take one step 

back… And the good news is that today the economy is growing again. Wages, incomes, home values and 

retirement accounts are all rising again. Poverty is falling again [9]. Неодноразово Б. Обама висловлює 

свою підтримку демократичній формі правління, кажучи, що вона (демократія) може бути 

суперечливою (contentious), брудною чи кривавою (bloody), повільною, але, в кінцевому результаті, 

це все-таки краще, ніж інші альтернативні варіанти. Б. Обама як пастор терпимо не втомлюється 

закликати свою «паству» до порозуміння і об‘єднання. 

3. Відтворення влади (зміцнення прихильності системі ): Look, politics is a battle of ideas. That‘s 

how our democracy was designed… But without some common baseline of facts, without a willingness to admit 

new information and concede that your opponent might be making a fair point, and that science and reason 

matter, then we're going to keep talking past each other [9]. Б. Обама завжди прагнув зменшити внутрішнє 

протистояння «двох Америк» і консолідувати націю. Для зміцнення прихильності влади Б. Обама 

використовує принцип релігійних засад: «зважування ідей та висловлювань», примирення, визнання  

своєї неправоти. Та найважливіше застереження «залишитись не почутим», якого боїться будь-хто: чи 

то очільник держави, чи пастир релігійної спільноти, чи проста людина, член соціуму, звучить в кінці 

промови: then we're going to keep talking past each other [9]. Утвердження миру в державі і поза її 

межами оратор ініціює через проактивне, а не реактивне мислення, вміння слухати і дослухатись.  

4. Орієнтація (через формулювання цілей і проблем, формування картини політичної 

реальності у свідомості соціуму). So that's what we mean when we say America is exceptional. Not that 

our nation has been flawless from the start, but that we have shown the capacity to change, and make life 

better for those who follow… these newcomers embraced this nation‘s creed, and this nation was 

strengthened [9]. Б. Обама демонструє альтруїстичний підхід із метою вирішення наболілої проблеми 

країни – потоку мігрантів. Релігійний пацифізм, який простежується рядками промов Б. Обами, 

пропагує ідеї ненасильницької миротворчої позиції завдяки наголошенню на цінностях, відмові від 

насильства, відсутності опору, милосерді та прощенні.  

5. Соціальна солідарність (інтеграція в рамках соціуму): I have learned from you. You made me a 

better president, and you made me a better man… It was on these streets where I witnessed the power of 

faith, and the quiet dignity of working people in the face of struggle and loss … So regardless of the station 

we occupy; we all have to try harder; we all have to start with the premise that each of our fellow citizens 

loves this country just as much as we do… [9]. У наведеному прикладі яскраво простежується 

апелювання до основних Божих чеснот: віри, надії й любові. Оратор наголошує на всемогутній силі 

віри (power of faith), яка здатна творити чудо тут, на землі; підкреслює, що кожен заслуговує на 

любов ближнього (is worthy of love), і що будь-які починання мають бути засновані на любові. За його 

словами, всі мають право надіятись (be hopeful), незалежно від статусу чи походження, бо саме ті 

«Божі чесноти» роблять нас кращими людьми. 

6. Поширення інформації та Проекція в минуле і майбутнє: If I had told you eight years ago 

that America would reverse a great recession, reboot our auto industry, and unleash the longest stretch of 

job creation in our history … if I had told you all that, you might have said our sights were set a little too 

high [9]. Тут Обама використовує анафору для привернення уваги до фрагменту висловлювання, в 

якому реалізується локальна стратегія позитивної самопрезентації, до належної оцінки його 

досягнень, які ставились під сумнів і здавалися нездійсненними. Цим стилістичним засобом 44-ий 

президент підкреслює скільки всього людина може зробити, якщо повірить ув свої сили і могутність 

своєї нації під Божим покровительством. 

Проаналізувавши лексично і прагматично численні промови Б. Обами, можемо зробити 

висновок, що прагматичні функції політичного дискурсу, завдяки частим цитуванням релігійної 

літератури, тісно переплітаються з основними функціями релігії, визначеними і окресленими 

доктором філософських наук П. Л. Яроцьким, а саме: 1) компенсаційною; 2) терапевтичною; 

3) світоглядною; 4) регулятивною; 5) інтегративною; 6) комунікативною [8, с. 16]. 
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Розглянемо їхню суть детальніше і наведемо приклади і цитати з промов Б. Обами.  

1. Компенсаційна функція. Барак Обама неодноразово нагадує своїм громадянам, що політика 

– це «поле битви ідей», і без готовності приймати думку опонента буде неможливо досягти 

консенсусу, подолати ці «ідеологічні окопи» і пройти «цей фронт». А отже, політичне життя країни і 

демократія постраждають. Цим він висловлює важкість ідеологічних протистоянь і наголошує на 

тому, що будь-яка демократія в небезпеці, якщо ставитись до неї як до даності. Scripture tells us that 

there is evil in the world, and that terrible things happen for reasons that defy human understanding. In the 

words of Job, «When I looked for light, then came darkness». Bad things happen, and we have to guard 

against simple explanations in the aftermath. For the truth is none of us can know exactly what triggered this 

vicious attack [9]. Б. Обама закликав до нової ери ввічливості в політиці США (New Era of Civility in 

U. S. Politics): смиренно прийняти трагічні випадки, які стаються з невідомих причин, не 

озлоблюватись один на одного, а загострити наші інстинкти для співчуття (sharpen our instincts for 

empathy). Ще однією релігійною засадою колишнього президента для здійснення комунікативної 

функції є наступна: «We should talk with each other in a way that heals, not a way that wounds», тобто ми 

повинні говорити один з одним таким чином, щоб зцілювати, а не ранити. 

2. Терапевтична (утішальна, лікувальна). Б. Обама намагається розрадити вбитих горем рідних 

рядками з Біблії про те, що справжню втіху, спокій і притулок знаходять у Господі: The Bible tells us – 

«weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning». Yet today, it is worth remembering what 

has not changed. Our character as a nation has not changed. Our faith – in God and each other – that has 

not changed … There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most 

High dwells. God is within her, she will not fall; God will help her at break of day [9].  

3. Світоглядна функція. Б. Обама закликає до колективної пам‘яті та відображає загальне 

бачення Америки. We the People have remained faithful to the ideals of our forebears, and true to our 

founding documents. It‘s the conviction that we are all created equal, endowed by our creator with certain 

unalienable rights, among them life, liberty, and the pursuit of happiness… [9]. Американці дуже побожно 

ставляться до своєї нації, історії та країни, а їхня «віра» розповсюджується одночасно і на Бога, на 

Отців-засновників та на ідеали американського народу. Б. Обама прекрасно розуміє, що соціально-

історична спадщина є пасивом минулих традицій і базою для утворення нових. Оскільки для 

сучасного суспільства характерна дія живої традиції, що забезпечує спадковість соціального розвитку 

з попередніми його етапами, то Б. Обама, завдяки своїй по-особливому вибудованій президентській 

промові, стоїть у витоках цієї живої американської традиції. 

4. Регулятивна функція. У розпал фінансової кризи президент Б. Обама підкреслив: We remain 

a young nation, but in the words of Scripture, the time has come to set aside childish things [9]. Б. Обама 

закликає націю «подорослішати», використовуючи алюзію на послання апостола Павла до коринтян: 

When I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a 

man I put away childish things із прагматичною метою переконати своїх адресантів у тому, що лише 

вони, порівняно молода нація, здатні відкласти «дитячі пустощі» і робити дорослі кроки: взяти на 

себе відповідальність і стати творцями свого майбутнього.   

5. Інтегративна функція. Б. Обама порушує питання релігії у своїй інавгураційній промові: 

We are a nation of Christians and Muslims, Jews and Hindus – and non-believers. To the Muslim world, we 

seek a new way forward, based on mutual interest and mutual respect [9]. Таким чином, колишній 

президент намагається послабити протистояння християнського та мусульманського світу. Він 

наголосив, що Америка стане притулком для представників всіх віросповідань, що Америка поважає 

кожну релігію і толерантно ставиться до різних релігійних поглядів. Заради політичної та релігійної 

коректності промовець використовує узагальнюючу лексему «God», а не «Jesus», адже звертається до 

людей, які сповідують різні релігії. 

6. Комунікативна функція. Б. Обама наголошує, що усім американцям властиве спільне 

прагнення жити в мирі та безпеці, отримати освіту і працювати гідно, любити свою сім‘ю, свою 

громаду і свого Бога. Ці прагнення поділяє кожен, адже це надія всього людства: ... all of us share 

common aspirations to live in peace and security, to get an education and to work with dignity, to love our 

families, our communities, and our God [9]. 

Дослідження президентських промов свідчить про те, що релігійний дискурс перетинається з 

президентським в аспекті механізмів дії та впливу, а точкою поєднання релігійного та політичного 

дискурсів є «міфологізація свідомості, віра в магію слів, роль лідера-Божества, використання 

прийомів маніпулятивного впливу, ритуалізація комунікації. Публічний виступ у США побудований 

на особливостях жанру релігійної проповіді, де тісно переплітаються світоглядна функція релігії і 

функція орієнтації та поширення інформації; комунікативна та інтегративна з функцією соціальної 
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солідарності; легітимізація влади з компенсаційною; а за допомогою виконання терапевтичної 

функції легко досягається і персуазивна. Все це допомагає політику-оратору здобути ще й моральний 

авторитет (moral authority), яким володіє проповідник для переконання пастви у правоті та істинності 

своїх поглядів.  

Отже, у президентських промовах Б. Обама використовує релігійні мотиви з метою створення 

почуття єдності у представників різних націй та віросповідань, що живуть у США. Політик-оратор 

звертається до джерел, які пропагують найвищі моральні стандарти – Біблії, Корану і Талмуду. 

Беззаперечним є той факт, що велика кількість біблеїзмів та цитувань іншої релігійної літератури 

підтверджує прагнення президента до забезпечення безінтерпретативної рецепції. Оскільки 

президент країни сприймається більшістю населення як символ нації, то він зобов‘язаний відігравати 

важливу політико-релігійну роль, не тільки як політичний лідер країни, але і як своєрідний 

священнослужитель державного культу.  

Перспективою подальших досліджень є виявлення новітніх методів формування іміджу 

політиків і використання різних мовних засобів для досягнення ними персуазивної функції. 
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Добош О. С., Альбота С. М. Религиозный и президентский дискурс (на материале анализа 

прагматических функций выступлений Б. Обамы). 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные признаки политического и религиозного дискурса. Внимание 

сосредоточено на президентском субдискурсе как одном из видов политического дискурса. Проанализировано 

ряд прагматических функций речей американского президента Барака Обамы, на основе которых выявлена 

взаимосвязь религиозного и президентского дискурса. 

Ключевые слова: дискурс, политический дискурс, президентский субдискурс, религиозный дискурс, речь 

Обамы, прагматическая функция. 

Dobosh O. S., Albota S. M. Religious and presidential discourse (based on the analysis of 

B. Obama’s speech functions).  

Summary 
The object of the study is the political (in particular presidential) and religious discourse. The main 

characteristics of these discourses and their correlation are discovered.  

The subject of the study is the analysis of B. Obama‘s speech pragmatic functions within religious and 

presidential discourse. Such political discourse functions as social control, power legitimization, power representation, 

orientation, collectivity, information dissemination and projection of the past and the future are considered. Concerning 

religious discourse compensation, therapeutic, worldview, regulation, integration and communication functions are 

revealed. According to the religious and political discourse functions the speech of B. Obama was thoroughly analyzed.  

The main aim of the article is to establish a relation between religious and presidential discourse having 

analyzed the functions of such President Barack Obama‘s speech: Inaugural Address (January 20, 2009); Remarks on 

the American Recovery and Reinvestment Act (February 7, 2009); Address at Cairo University (June 4, 2009); 9/11: 

the 10th anniversary (September 12, 2011); Memorial Service for Tucson shooting victims (January 12, 2011); Second 

Inaugural Adress (January 21, 2013); President Obama‘s Farewell Speech (January 10, 2017).  

Key words: discourse, political discourse, presidential subdiscourse, religious discourse, B. Obama speech, 

pragmatic function. 
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ТОПОНІМИ В ХУДОЖНІЙ СИСТЕМІ ІСТОРИЧНИХ ТВОРІВ А. КАЩЕНКА 

 

У статті з‘ясовано загальні ознаки онімного простору та смислове навантаження 

топонімічних назв і подій на території козацької вольності. Подано словотвірний аналіз двох 

топонімічних груп: а) назв суходолу (хоронімів, ойконімів, урбонімів, дромонімів, оронімів та ін.); 

б) назв водних об‘єктів (гідронімів, пелагонімів, лімнонімів, потамонімів). 

Ключові слова: історичний твір, ономастика, власні назви, топоніми, онімний простір, гідроніми. 

 

Мова твориться роками, століттями, за певних причин вона зникає і знову відроджується, та 

завжди залишає по собі слід – назви гір, річок, місцевостей як красномовні свідки історії. Особливо 

показові у цьому плані топоніми, пов‘язані з певною територією, її історією. Ця особливість дає змогу 

через віки донести до сучасності історичні події, часто не засвідчені в історичних документах, 

допомагає встановити давнє розселення народів, територію їх поширення, особливості побуту, 

виробничих занять тощо. Так, порівнюючи записи онімної лексики у стародавніх писемних пам‘ятках із 

записами у документах пізніших і сучасних, можна констатувати зміну в словниковому складі мови, 

встановити закони її розвитку, з‘ясувати історію слів, їхню початкову форму, зв‘язки з мовами інших 

народів. Вивчення онімної лексики має практичне і теоретичне значення. Ономастикон є важливим 

носієм країнознавчої інформації, а авторський ономастикон є ще й маркером авторського стилю.  

До вивчення топонімії у науковій літературі зверталися такі мовознавці, як С. Л. Авдєєва, 

Н. С. Афанасьєва, Д. Х. Баранник, Д. Г. Бучко, Т. О. Гаврилова, К. Й. Галас, В. О. Горпинич, 

Л. І. Гуцул, Л. І. Дука, І. М. Желєзняк, Ю. О. Карпенко, З. О. Купчинська, О. А. Купчинський, 

В. В. Лобода, Є. С. Отін, Г. Ю. Касім, О. І. Михальчук, В. А. Ніконов, Т. І. Поляруш, Є. М. Посацька-

Черняхівська, Є. М. Поспєлов, Я. О. Пура, О. М. Скляренко, Л. П. Стичишина, О. С. Стрижак, 

К. М. Тищенко, В. Ю. Чубенко, К. К. Цілуйко, Є. А. Черепанова, В. П. Шульгач, М. Т. Янко. 

Заслуговують на увагу праці, останнім часом виконані Р. Р. Абкадировим, Л. Л. Василюк, 

Л. І. Зеленською, Н. Б. Тарановою. Також дослідженням топонімії України займалися російські, 

білоруські та польські дослідники – фундатори сучасної топоніміки В. А. Жучкевич, Є. М. Мурзаєв, 

В. Ташицький та ін. 

Значення теоретичної і практичної проблематики топонімічної науки стало останнім часом 

більш очевидним. Багато складних топонімічних завдань, пов‘язаних зі збиранням та інтерпретацією 

власних географічних назв, з аналізом їх семантики і структури, розвитку і функціонування, ще 

чекають свого поглибленого і виваженого вивчення. 

Топоніми мають велике пізнавальне значення. Географічні назви на карті України з‘явилися не 

водночас. Їх поява і розвиток тісно пов‘язані із загальною історією народу, його культурою, релігією, 

рівнем суспільних відносин. Потреба в географічних назвах спочатку, очевидно, як своєрідних 

первинних орієнтирів виникла досить давно. Проте топоніми ніколи не були раз і назавжди даними, 

застиглими номінативними знаками географічних об‘єктів. Зміни історичних умов, війни, великі 

переселення племен і народів обов‘язково позначаються на топонімії. Забуваються і зникають старі 

назви, деякі з них частково або й повністю перекриваються новими топонімами відповідно до потреб 

етнічної спільноти. Міграційні рухи сприяють перенесенню топонімів на нові ареали, формуванню 

географічних назв відповідно до характерних особливостей географічного середовища.  

Топоніми знайомлять нас з особливостями географічного положення місцевості, з характером 

поверхні, річок і озер, рослинного і тваринного світу, із життям, культурою і побутом народу, його 

господарською діяльністю, з історичними подіями краю, місцями героїчної боротьби за національну і 

соціальну незалежність. Географічні назви України є пам‘ятками історії народу і його мови. 

У лексиці кожної мови власні назви утворюють особливий розряд, який протиставляється 

загальним назвами, володіє своїми специфічними ознаками. 

Топоніми України як важлива частина загальної мовної системи етносу не існують ізольовано, 

вони зазнають семантичних зрушень основ, постійно відбуваються номінативні зміни об‘єктів, 

відчутними є міжмовні та міждіалектні впливи. Тому топонімію слід розглядати не як монолітне, 

нерухоме ціле, а як багатошарове, хронологічно різне утворення, що дає уявлення про умови, давні 
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народи взагалі та розкриває умови формування української нації зокрема. Процес найменування 

географічних об‘єктів зумовлюється не тільки соціально-політичними факторами, а й естетичними, 

меморіальними мотивами, неабияке значення належить тут моді, має місце і випадковість. 

Специфіка топонімів полягає в тому, що вони несуть інформацію, значно ширшу за 

лінгвістичну, дозволяють заповнювати прогалини в етногенетичних дослідженнях. 

Топонімічні студії виконувалися ще з античних часів, проте як сучасна наука топоніміка 

сформувалась у І половині ХІХ ст. Власні географічні назви є словами, і вже тому вони входять до 

складу лексики мови. Зв‘язки топонімів з іншими словами виявляються і в їх кореневому складі, і в 

будові, і у граматичних ознаках. Історично всі топонімічні назви утворені від загальних слів – прямо 

або через посередництво якихось власних назв, які виникли на основі назв загальних. Як складова 

частина лексики мови топонімічні назви, як і особові імена людей, мають низку істотних відмінностей 

від усіх інших лексичних груп, що дає змогу говорити про певну автономність назв всередині 

словникового складу мови. Географічні назви – явище насамперед суспільне. Вони не могли з‘явитися 

самі по собі. «Навіть якщо назви вказують на ознаки об‘єкта, то відбір цих ознак зумовлений тільки 

інтересами суспільства», – зазначає В. А. Ніконов [3, с. 43]. Лише спираючись на історію, можна 

досліджувати топоніми, в яких відбито природні особливості об‘єктів, їхнє розташування, діяльність 

людей, назви народів, племен, імена видатних людей, народні звичаї тощо [4, с. 28]. Щодо топонімії у 

художніх творах, то вона відбиває переважно автентичні чи реально існуючі назви. Вигадані у 

художніх творах географічні назви є здебільшого специфічною ознакою жанру.  

Топонімія в художніх творах переважно є частиною об‘єктивної ономастики, що робить її 

об‘єктом загальнолінгвістичних, тобто історико-літературних, етимологічних і статистичних студій. 

Власне природа топонімів визначає міру і характер їх уживання як у різножанровій художній 

літературі, так і у публіцистиці, і в багатогалузевому науковому письменстві, зокрема в галузі 

суспільствознавства. Ця міра визначається потребою окреслити місця перебування зображуваних чи 

принагідно згадуваних осіб або самого автора, тоді як характер їх застосування коригується стильовими 

функціями, що, крім комунікативної, мають ще досить широку амплітуду суто експресивних коливань.  

Як правило, кожен розряд топонімів має свою географію, пов‘язаний із життєвими 

обставинами, місцем перебування та мандрівок персонажів. Характерно, що відома територія 

представлена великою кількістю назв, а невідома – порівняно незначною, і ці назви виступають 

тільки в усталеній літературній формі, без ареальних, часових чи авторських видозмін. 

Топоніми займають значне місце в онімному просторі художнього твору. Особливо цікавими є 

історичні топоніми, бо вони, з одного боку, малюють реальну, об‘єктивну картину, а із другого – 

навчають, виховують, допомагають зберегти історичну пам‘ять. 

Територія є топонімічним контекстом, тому слід враховувати, що цей контекст залишається 

практично стабільним і для кожного топоніма єдиним. Тому взаємовідношення суміжних назв у 

топонімії виявляються більш впливовими, ніж у мовному потоці, з його нескінченними змінами 

комбінацій мовленнєвих одиниць. Ця обставина дозволяє стверджувати, що топонімічна система 

включає не тільки окремі ряди, але й усі без винятку власні географічні назви певної території. 

Територіальне групування топонімів у системі поєднується з не менш виразним групуванням їх у 

класи – групи назв однорідних географічних об‘єктів. Топонімічні класи однієї території розрізняються 

якістю і кількістю властивих їм словотворчих моделей та своєю численністю і стійкістю. При цьому 

групування власних географічних назв за класами, спираючись на розмежування географічних 

об‘єктів, не випливає із сучасної наукової класифікації цих географічних об‘єктів. Так склалось 

історично і відображає групування об‘єктів у минулому. Можливо, саме тому мікротопонімія 

об‘єднує в один клас назви доволі різних дрібних географічних об‘єктів. 

Звичайно, різні топонімічні класи, як правило, мають більше спільного, ніж відмінного. Ця 

картина нагадує розмежування топонімічних систем однієї мови і пояснюється тим, що топоніми 

різних класів належать одній мові й одному народу. 

Осягнути онімний матеріал, а значить, повністю і сутність творів А. Кащенка, можна, лише 

осмисливши джерела його ідей, світосприймання, художньо-естетичні позиції. З цієї причини 

дослідження власних назв є актуальним.  

У творі А. Кащенка «Оповідання про славне Військо Запорозьке низове» можна виділити такі 

топонімні класи: 

1) назви територій: Київщина, Волинь, Україна, Поділля, Галичина, Молдова, Волощина 

(Мультяни), Покуття, Брацлавщина, Біла Русь, Суздальська Русь, Московщина, Галицька Русь, 

Черкащина, Полісся; 

2) назви держав: Польща, Німеччина, Туреччина; 
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3) назви міст: Чернігів, Канів, Черкаси, Корсунь, Крим, Біла Церква, Брацлав, Білгород 

(Акерман), Очаків, Козлов (Євпаторія), Кафа (Феодосія), Аслам, Браїлів, Смаїлів (Ізмаїл), Тульча, 

Тамань, Темрюк, Силістрія, Чигирин, Трахтемирів, Ягорлик, Тягиня (Бендери), Пиляви, Вишневець, 

Львів, Миколаїв, Астрахань, Галац, Одеса, Стамбул, Олександрівськ, Нікополь, Білозерна, Варна, 

Сіноп, Трапезунд, Буджак, Лубни, Січа, Омельник, Кременчук, Менжеліївка, Потоки, Великі Будища, 

Кодак, Полтава, Кизикермен, Сімферополь, Умань, Василькове, Мошни, Кодня, Архангельськ, 

Катеринодар, Курськ, Тула, Ахтіяр, Севастополь, Олешки, Гард, Жванець, Кам‘янець, Броди, 

Царгород, Бахчисарай, Ясси, Хотин, Петербург, Фастів, Перекоп, Березань, Карасубазар, 

Хаджибей, Паланка, Слободзея, Бабадаг, Тульча, Одеса, Преслав, Ядерне (Андріанополь), Переяслав, 

Богуслав, Крилев, Костянтинів, Зборів, Варшава, Київ, Могилів, Ямпіль, Яруга, Вінниця, Кальник; 

4) назви містечок: Палієве Озеро, Новобогородське; 

5) назви сіл: Добруджа, Беш-Пепе, Покровське, Чернишівка, Біленьке, Підгородня, Гола 

Грушівка, Новопавлівка, Царицин Кут (Підстепне), Скельки, Маячка, Златопіль, Бачки, Павлівка, 

Лизаветівка, Іванівське, Водяне, Кам‘янка (Кам‘яний Затон), Велика Знам‘янка, Балабине, 

Благовіщенське, Сулицьке-Лиманське, Лапинка, Неплюєве, Покровське, Нововоронцовка, 

Верхньотарасівка, Михайлівське, Кумейки, Диканька, Боровиця, Романкове, Тритузня, Таромське, 

Лоцманська Кам‘янка, Половиці, Суботів, Германівка, Царичанка, Розумівка; 

6) назви слобід: Капулівка, Біленька, Василівка, Підстепне, Забаринська, Любимівка, 

Катеринівка (Мала Катеринівка), Вознесенська, Кріпость; 

7) назви городищ: Велике, Мале; 

8) назви куренів: Пашківський, Кущівський, Кисляківський, Іванівський, Копелівський, 

Незамайківський, Щербинівський, Титарівський, Шкуринський, Переяславський, Полтавський, 

Мишастівський, Менський, Тимошевський, Сергієвський, Дінський, Кирилівський, Канівський, 

Батуринський, Поповичевський, Васюринський,, Коринівський, Рогівський, Корсунський, 

Калниболоцький, Уманський, Дерев‘янівський, Нижчестеблівський, Вищестеблівський, 

Величковський, Левушківський, Пластунівський, Дядьківський, Брюховецький, Ведмедівський, 

Платнирівський, Джерелівський, Єкатерининський, Бережанський; 

9) ороніми – назви гір (скель): Шпиль-гора, Мамай-Сурка, Середня, Дурна, Лиса, Карпати, 

Монастирка, Вошива скеля; 

10) назви урочищ: Сорок Байраків, Скалозубове, Темне, Городище (Кам‘яний Затон), 

Тарасівське, Біленьке, Садки, Вільне, Лучина, Журавське, Богданове, Кічкас, Паліївщина, Печище, 

Велика Пуща, Карай-Дубини, Петрівщина, Мурове, Гострий Камінь, Криве Коліно, Васюрине, 

Маркове, Степок, Сагайдачне, Панидине; 

11) назви шляхів: Чумацький, Муравський, Прибитий, Чорний;  

12) назви степів: Дике Поле, Ногайський, Кубанський. 

Художній топонімікон твору «Оповідання про славне Військо Запорозьке низове» охоплює 

велику кількість власних назв: макротопоніми, хороніми, гідроніми та багато інших. У кожній групі 

визначено характерні ознаки використаних онімів – їхні кількісні показники, функціональне 

навантаження. Топоніми не тільки вказують на час або якусь подію, а й виступають виразниками ідей 

письменника. Ним стає, наприклад, Дніпро, який: 

є уособленням правічного символу України, головна ріка України, тісно пов‘язана з історією 

козацтва: Найголовнішим шляхом тут був Дніпро, яким ще за часів Олега та Святослава руси ходили на 

Чорне море та до Греції [2, с. 58]; У народних піснях Дніпро називається річкою славною, або Славутою; 

запорожці ж величали його ще батьком або братом: Дніпре, брате, чим ти славен? [2, с. 58]; Опріч 

козаків, Дніпром плавали через Запорожжя до Криму посланці польських королів та московських царів, 

бо ця велика річка сягала своїми верхів‘ями та притоками земель кількох держав [2, с. 59];  

вказує на місце розташування військового спорядження, керівництва: Там, на старому Дніпрі, 

що розмежовує Хортицю й західний берег, біля Малої Хортиці, була добра затока, в якій стояли й 

зимували запорозькі військові чайки. На східному березі Дніпра проти голови Хортиці ріс гарний 

дубовий гай, у якому, певне, стояла хата Сагайдачного, бо та місцевість і досі зветься 

«Сагайдачне» [2, с. 108]; Найперше, їм випало серце Запорожжя – острів Хортиця, і західний берег 

Дніпра, починаючи од кінця порогів, униз за острів [2, с. 315];  

характеризує географічне розташування: З Лисої Гори, яка кручами підступає до Дніпра, 

відкривається величний краєвид: під ногами Дніпро, острів Орлова та Великий Луг до самісінького 

Кам‘яного Затону (Кам‘янка); на захід – Нікополь із його будинками й пристанями, а на схід – ціла 

низка лиманів і, як на долоні, острів Томаківка, до якого навпростець вісім верст[2, с. 398–399];  
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оспівує красу, силу і велич природи: Відпливаючи якось уранці 1916 року з Олександрівська до 

Херсона пароплавом, саме під час сходу сонця, я, стоячи на палубі, прямо зачарувався краєвидом 

устя Закутної, захищеного вербами та осокорами, острова Хортиці – стародавнього притулку 

запорожців, що проти пристані розкинувся довгим високим кряжем, та широкої пелени Дніпра, яка 

рожево-золотим килимом од вранішньої зорі простяглася на північ до похмурих скель Сагайдачного 

й на південь до лісів Великого Лугу [2, с. 406];  

з‘ясовує часи бойових дій: Вітер віяв з-за Дніпра, завиваючи голодним звірем поміж 

надбережних скель. Глибоко під горою, розбиваючи собі груди об гострі камені, старий Дніпро гучно 

стогнав і ревів спересердя на кинуту впоперек його шляху перепону, допомагаючи гудінням свого 

порогу козакам нечутно обступити ворожу фортецю [2, с. 477]. 

Часто топоніми вживаються для характеристики, опису подій, явищ як допоміжні елементи. 

Їхня сукупність створює в авторській мовотворчості топонімне поле, яке стає підґрунтям лексико-

семантичного прирощення в контексті історичного твору.  

Отже, аналіз поданого матеріалу дає можливість зробити висновок, що топоніми, їхня 

семантика й етимологічний зміст віддзеркалюють минуле народу, складну історію слов‘янської землі, 

побут і особливості суспільної організації населення. За умови врахування специфіки і 

закономірностей топонімії, що відрізняють її від інших історичних джерел, зокрема писемних 

пам‘яток, власні географічні назви стають джерелом надійної і важливої інформації про життя 

українського народу протягом величезного історичного періоду – від давньоруських часів до сучасної 

дійсності. 

У досить невеликій, але багатогранній спадщині А. Кащенка топонімія, як і весь онімний 

матеріал, виступає у довершеній і яскравій формі. Різноплановий спектр використаних власних назв і 

надзвичайно широкий їх діапазон, змістовність аналізу засвідчують наукову цінність його творів.  

В «Оповіданнях…» письменник щедро представив ономастику рідного краю – Нижньої 

Наддніпрянщини. Наявність у творі назв іноземних країн свідчить про обізнаність письменника з історією 

України, про її стосунки з іншими державами. Назви водних об‘єктів вживаються рідше, ніж назви 

суходолу, хоч життя слов‘ян і було невідривно пов‘язане з водою, адже поселення будувалися коло річок. 

Таким чином, топонімічний матеріал, зібраний за історичними творами письменника, відіграє 

неабияку роль, бо об‘єктивно відтворює минуле України, тогочасний стан життя українського 

козацтва. Ми не лише дізнаємося про старі назви міст, річок тощо (деякі з них давно вже зникли 

через діяльність людини), але й можемо у своїй уяві створити пейзаж тогочасної України взагалі і 

Дніпропетровщини зокрема. 

Мовне оформлення тих чи інших топонімів співвідносне з певним періодом і допомагає 

виявити можливі історичні зміни, лексичні, фонетичні, граматичні варіанти топонімічних назв, дає 

ключі для розкриття походження та семантики у випадках спроб їх етимологізувати. Такий матеріал 

вносить чимало у вивчення топонімії України в цілому і території, яку описує письменник, зокрема. 
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Драган Ю. М. Топонимы в исторических произведениях А. Ф. Кащенко. 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию топонимов в языке исторических произведений А. Ф. Кащенко, одного 

из ярких представителей украинских писателей прошлого столетия, который мастерски отобразил 

жизненный ритм и военную храбрость украинского сечевого казачества. Характеризированы общие понятия 

ономастического пространства и смыслового значения топонимических названий и событий на территории 

казацкой вольности, где проходили исторические события в борьбе с поработителями украинского народа. 

Топонимический материал, собранный из произведений А. Ф. Кащенко «Рассказы о славном Войске 

Запорожском низовом», «Разрушенное гнездо», «Славные побратимы» и т. п., дал возможность писателю 

объективно отобразить прошлое Украины. Языковая фиксация тех или иных топонимов соотносится с 

определенным периодом и помогает обнаружить возможные исторические изменения, а также лексические, 

фонетические, грамматические варианты топонимических названий, дает ключи для раскрытия 
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происхождения и семантики в случаях попыток их этимологизировать и способствует осмыслению 

номинативных единиц с позиции современника. 

Подается словотворческий анализ двух топонимических групп: а) названий суходола (хоронимов, 

ойконимов, урбонимов, дромонимов, оронимов и др.); б) названий водных объектов (гидронимов, пелагонимов. 

лимнонимов, потамонимов). 

Ключевые слова: историческое произведение, ономастика, собственные названия, топонимы, 

ономастический простор, гидронимы.  

Dragan Yu. M. Toponymy in the historical works by A. F. Kashchenko. 

Summary 
The article is devoted to the investigation of toponyms in the language of historical works by A. F. Kashchenko, 

who was one of the brightest figures of Ukrainian writers of the last century. He expertly recreated the rhythm of life 

and military prowess of Zaporizhya Sich Cossacks. Common signs of onomastic space and meaning of toponymic 

names and events on the territory of Cossack liberties were clarified, where the historic events in the struggle against 

the Ukrainian people oppressors  took place. 

Toponymic material, selected from the works by A. F. Kashchenko «The Story of the glorious Zaporizhian Host 

grassroots», «The broken nest», «Glorious sworn – brothers», etc. gave an opportunity for the writer to recreate the 

past of Ukraine objectively. The language fixation of certain toponyms is correlated with a particular period and helps 

to identify historical changes. But it also promotes to identify lexical, phonetic, grammatical variants of names; it 

provides the keys for the disclosure of the origin and semantics in the cases of attempts to determine their etymology. It 

promotes to comprehend nominating units from the contemporary‘s point of view. 

Derivational analysis of two toponymic groups is proposed: a) the names of the dry land (choronyms, oikonyms, 

urbonyms, dromonyms, oronyms, etc.); b) names of water bodies (hydronyms, pelagonyms, limnonyms, potamonyms). 

Key words: historical work, onomastics, proper names, place names (topomym), onomastic space, hydronym. 
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ФРЕЙМОВА МОДЕЛЬ КОНЦЕПТУ ’UNTERNEHMENSFÜHRUNG’  

У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

 
У статті окреслено основні підходи в сучасній лінгвістиці до ключових понять дослідження, 

проаналізовано концептуальні ознаки терміна «менеджмент», вербалізовані лексичними та термінологічними 

одиницями за допомогою фреймової моделі знань. Здійснено когнітивно-фреймовий аналіз концепту 

‘UNTERNEHMENSFÜHRUNG‘ у сучасній німецькій термінології, представлено загальну фреймову модель 

репрезентації знань досліджуваної галузі. 

Ключові слова: концепт, фрейм, фреймова модель, вербалізатор, категорія. 

 

У галузі когнітивної лінгвістики всі мовні і позамовні явища доцільно розглядати в широкому 

контексті знань про світ, що є результатом людської діяльності в усьому її різноманітті. Лінгвістичні 

дослідження вказують на те, що за останні роки значно зросла цікавість мовознавців до вивчення 

термінології саме в когнітивному аспекті. Дослідники інтенсивно займаються концептуалізацією, 

категоризацією, фреймовою організацією концептів у термінології. Проте німецька термінологія 

сфери менеджменту не була об‘єктом комплексного когнітивного аналізу, відповідно, не була до 

кінця розроблена концептуальна база для загальної систематизації термінології менеджменту, що 

свідчить про актуальність обраної теми. Об‘єкт дослідження – концепт 

‘UNTERNEHMENSFÜHRUNG‘ у сучасній німецькій термінології. Предметом дослідження 

виступають концептуальні ознаки терміна «менеджмент», вербалізовані лексичними та 

термінологічними одиницями за допомогою фреймової моделі знань. Метою роботи є здійснення 

когнітивно-феймового аналізу концепту ‘UNTERNEHMENSFÜHRUNG‘. 

Поставлена мета передбачає розв‘язання таких завдань: визначити основні підходи до 

ключових понять дослідження: «концепт», «фрейм», «слот», «категоризація», «термін»; здійснити 

категоризацію опорного концепту ‘UNTERNEHMENSFÜHRUNG‘ на основі виділених когнітивних 

ознак та вербалізувати його за допомогою термінологічних одиниць. 
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Наукова новизна розвідки полягає в тому, що вперше розглянуто, проаналізовано і 

структуровано концептуальну базу термінів сфери менеджменту в сучасній німецькій термінології, 

виділено основні категорії з позиції фреймового аналізу. Джерельна база дослідження становить 200 

інтернет-новин з рубрики «Wirtschaft und Management» від травня до початку листопада 2016 року, з 

яких методом суцільної вибірки було виокремлено 308 термінів. Новини відібрано з німецької 

соціальної мережі для професіоналів Xing (www.xing.com/news/industries/wirtschaft-management-350). 

Вибір саме цього джерела зумовлений насамперед його великою популярністю та високим рейтингом 

у таких країнах, як Австрія, Данія, Німеччина, Швейцарія, а також представленням тут 

найактуальніших статей економічної галузі. 

Беручи до уваги численну кількість різноманітних підходів до трактування концепту, 

вважаємо, що найбільш точно та повноцінно це поняття визначила О. Кубрякова, вказавши, що 

«термін здатен повноцінно пояснювати одиниці ментальних ресурсів людської свідомості, а також 

тієї інформаційної структури, яка відбиває наші знання і досвід. ... це оперативно-змістова одиниця 

пам‘яті, ментального лексикону, концептуальної системи та мови мозку, всієї картини світу, відбитої 

в людській психіці» [5, с. 90]. Аналізуючи трактування концепту як базового поняття когнітивної 

лінгвістики, можна припустити, що ця ментальна одиниця є доволі багатоаспектною і певною мірою 

«нечіткою» щодо позначення загальних розумових уявлень, на основі яких виникає конкретне 

значення слів. Зокрема, за словами З. Попової та І. Стерніна, ніхто не може описати концепт в усій 

повноті, очевидно через те, що він не цілком виражений в мові, і будь-яке представлення цього 

поняття буде суттєвим його спрощенням [7, с. 243]. 

Щодо осмислення наукових підходів до розуміння фрейма, зазначимо, що не існує якоїсь 

конкретної дефініції цього поняття, оскільки його по-різному трактують як у галузі штучного 

інтелекту, так і в когнітивній лінгвістиці. Проте в обох напрямах спільним вважають те, що фрейм – 

це когнітивний конструкт, що є насамперед одиницею ієрархічного рівня, що, залежно від матеріалу 

дослідження, може розгалужуватися на більш дрібні елементи – слоти, що як структурні елементи 

фрейма, «членують» усі можливі уявлення про певний концепт, забезпечуючи необхідне поповнення 

його зображень. Як слушно зауважує О. Зозуля, фреймова мережа може отримувати різну структуру 

залежно від матеріалу дослідження, тобто фрейми можуть сполучуватися по-різному і при цьому 

набувати будь-якого порядку розташування [3, c. 76–77]. 

Когнітивна особливість терміна полягає в тому, що він не лише є одиницею професійно-

наукового знання, а й слугує вербалізатором концептів, структуру яких повноцінно відображають 

відповідні фрейми. 

Немає сумніву, що все більше сучасних дослідників використовують фрейм як інструмент для 

впорядкування термінологічних одиниць [1–4, 9 та ін.] у вигляді організованої сукупності термінів 

певної галузі знання. 

На нашу думку, з усіх когнітивних моделей саме фреймове моделювання в поєднанні з 

категоризацією є найбільш прийнятним та зручним для опису когнітивних структур знання, що 

вербалізуються за допомогою термінологічних одиниць. 

Наше дослідження базується на теорії категоризації З. Попової та І. Стерніна, Л. Попової та 

Л. Манерка [6–8], теорії фреймової структури, представленої О. Максимовою та частково опису 

фреймового моделювання, здійсненого українською дослідницею О. Южаковою [9]. З. Попова та 

І. Стернін розуміють категоризацію як осмислення об‘єктів і явищ дійсності в межах категорій – 

узагальнених понять. На їхню думку, категоризація – це когнітивний процес, оскільки людський 

розум апріорі відносить окремі фрагменти дійсності до визначених розрядів, встановлюючи спільні 

риси з іншими фрагментами і виділяючи особливі риси, що відрізняють одну категорію від іншої. 

Результатом категоризації як когнітивного процесу є формування когнітивних класифікаційних 

ознак, які наявні як у групах концептів, так і в окремих концептах. Когнітивні класифікаційні ознаки 

впорядковують концепти і їх групи в єдину концептосферу [7]. 

Структури знань, що знаходять репрезентацію через термінологічні одиниці сфери 

менеджменту, можна представити у вигляді фреймової моделі, оскільки вона уособлює смисловий 

каркас, в якому концентруються основний обсяг і зміст когнітивної структури у процесі її 

вербалізації. Аналіз показав, що ця галузь є досить складною та багатогранною, оскільки містить 

різні підгалузі, тому фреймовий метод представлення сфери менеджменту також має досить складну і 

розгалужену структуру. Розглянемо її докладніше. 

Така модель представляє ієрархічну структуру, блоки якої заповнені конкретною інформацією, 

що стосується менеджменту, причому кореляція блоків фреймової моделі визначається понятійною 

структурою терміна і, як наслідок, його місцем в термінології. Фрейм – це когнітивна структура, що 

http://www.xing.com/news/industries/wirtschaft-management-350
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функціонує як сполучна ланка між когнітивним і мовним рівнями, це також одна з основних форм 

представлення професійних та управлінських знань, яка дає повну картину існування менеджменту 

як науки. Розподіл на більш дрібні галузі та підгалузі, що входять до неї, дозволяє виділити головні 

концепти, комплексно поглянути на досліджувану сферу наукового знання.  

Використавши фактологічний матеріал дослідження, німецькомовні лексикографічні джерела, а 

також беручи до уваги здатність людини підсвідомо категоризувати явища навколишньої дійсності, 

було виділено основні категорії та їхні ознаки у когнітивній структурі концепту 

‘UNTERNEHMENSFÜHRUNG‘.  

 
Рис. 1. Загальна фреймова модель 
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1. Категорія сфери. Основною категоріальною ознакою тут є спрямованість діяльності 

менеджменту, тобто сфери його застосування. 

2. Категорія суб‘єкта. Тут основна категоріальна ознака представлена діючою особою, 

суб‘єктом. 

3. Категорія устрою. Основною категоріальною ознакою є спосіб організації сфери 

менеджменту. 

4. Категорія способу. Категоріальна ознака – використання різноманітних способів для 

досягнення цілей менеджменту як науки та практичної діяльності. 

5. Категорія виміру. Основною категоріальною ознакою виступає параметр охоплення 

менеджерської діяльності. 

6. Категорія об‘єкта. Основною категоріальною ознакою є спрямованість діяльності на певний 

об‘єкт. 

7. Категорія підходу. Категоріальна ознака – використання певних підходів для досягнення 

поставлених завдань. 

На рисунку 1 (див. попередню стор.) представлено загальну фреймову модель репрезентації 

знань досліджуваної галузі. Ядром, від якого відходять всі зв‘язки, що об‘єднують підпорядковані 

концепти та фреймові структури, слугує опорний концепт ‘UNTERNEHMENSFÜHRUNG‘. 

Частотність вживання цієї термінологічної одиниці у відібраному матеріалі порівняно дуже низька і 

становить всього 3 %. Цей факт можна пояснити тим, що сьогодні в публікації новин розповсюджена 

тенденція до вживання більш універсального англіцизму «Management», що є майже абсолютним 

синонімом до терміна «Unternehmensführung».  

Щоб підтвердити висунуте твердження звернемося до словникових дефініцій: 

1. Unternehmensführung bzw. Management bezeichnen die Führung von wirtschaftlichen 

Organisationen, primär Unternehmungen. Dabei wird zwischen der institutionellen Sicht («Wer führt?»), 

der funktionellen Sicht («Wodurch wird geführt?») und der prozessorientierten Sicht («Wie wird geführt?») 

unterschieden. Beide Begriffe werden im Rahmen des betriebswirtschaftlichen Sprachgebrauchs weitgehend 

synonym verwendet [66]. 

2. Unternehmensführung wird oft synonym mit Management verwendet, insbesondere im öffentlichen 

Sektor [67]. 

3. Im institutionellen Sinne versteht man unter Unternehmensführung die Einheit(en), die zuständig ist 

(sind) für die Festlegung der für das gesamte Unternehmen verbindlichen Ziele. Bei funktionaler 

Betrachtung wird mit dem Begriff die Tätigkeit der beschriebenen Einheiten bezeichnet (Management) [68]. 

Як можна побачити з вище наведених тлумачень, термін «Management» переважно виступає 

замінником до слова «Unternehmensführung», особливо, коли йдеться про громадський сектор. Щодо 

частотності терміноконцепту «Management», то вона набагато більша і нараховує 69 вживань, що 

загалом становить 97 %. 

Проведене дослідження дає змогу стверджувати, що фреймова структура концепту є гнучкою 

фіксованою структурою, що моделює галузь фахових знань і має ієрархічну будову, в межах якої 

концепти, фрейми, слоти, підслоти об‘єднуються за допомогою гіперо-гіпонімічних (родо-видових) 

зв‘язків, що є ефективними способом моделювання цих знань, репрезентованих за допомогою 

термінів. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у детальному аналізі вище зазначених 

категорій концепту ‘UNTERNEHMENSFÜHRUNG‘. 
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Дружбяк С.В. Фреймовая модель концепта ’UNTERNEHMENSFÜHRUNG’ в современной 

немецкой терминологии. 

Аннотация 
В статье обозначены основные подходы в современной лингвистике к ключевым понятиям 

исследования, проанализированы концептуальные признаки термина «менеджмент», вербализированные 

лексическими и терминологическими единицами с помощью фреймовой модели знаний. Осуществлен 

когнитивно-фреймовый анализ концепта ‘UNTERNEHMENSFÜHRUNG‘ в современной немецкой 

терминологии, представлена общая фреймовая модель репрезентации знаний исследуемой области. 

Ключевые слова: концепт, фрейм, фреймовая модель, вербализатор, категория. 

Druzhbyak S. V. Frame model ’UNTERNEHMENSFÜHRUNG’ concept in modern German 

terminology. 

Summary 
The article is devoted to description of the main approaches in modern linguistics for the key notions of a 

research. Also, the conceptual features of the term «management» which are verbalized through the lexical and 

terminological units by means of knowledge frame model are analyzed. Based on the categorization of the main concept 

‘Unternehmengsführung‘, frame model representing the hierarchical relations between conceptual and frame 

structures was created. The study allows to define seven major categories that are the most appropriate for the concept 

considered: the area category, the subject category, the order category, the category of means, the dimension category, 

the object category, the approach category. Having accomplished the analysis of the given data, we have found out that 

the considered branch contains various sub-branches. Therefore its frame model represents an extensive hierarchical 

structure in which concepts, frames, slots, subslots are connected by means of hyponym and hypernym relationship. 

Verbalization of concepts through the terms enabled us to reflect the structure, their internal information content, to 

open new horizons for acquiring and enriching the background and professional knowledge. The total number of 

verbalization terms contains 308 units. The area category is characterized by the highest number of verbalization 

terms, the smallest number is related to the category of means. There are perspectives for the further study which, in its 

turn, should include a detailed analysis of the above-mentioned categories of the concept 

‘UNTERNEHMENSFÜHRUNG‘. 

Key words: concept, frame, frame model, verbalizer, category. 
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РОЗМОВНО-ПРОСТОРІЧНА ЛЕКСИКА  

В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ЛЮКО ДАШВАР: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ФУНКЦІЇ 

 
У статті проаналізовано кількісний і якісний склад розмовно-просторічної лексики, представленої у 

романах Люко Дашвар «Мати все» і «На запах м‘яса». Відзначено, що письменниця активно послуговується 

нею не лише при відтворенні мовних партій персонажів, але й в авторському дискурсі. Найпродуктивнішими є 

лексико-семантичні групи дієслів на позначення руху і процесів мовлення. Окрім лексем, авторка 

послуговується фразеологізмами зниженого тону. Підкреслено, що розмовно-просторічні елементи 

сприймаються як функціонально зумовлені, стилістично вмотивовані. 
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Ключові слова: розмовно-просторічна лексика, просторіччя, лексико-семантичні групи лексики, 

художній дискурс, Люко Дашвар. 

 

Останні десятиліття позначені надмірною активізацією стилістично зниженої лексики, яка не 

лише опанувала усне мовлення більшості, а й проникла на «заборонену територію» – у мову ЗМІ, 

творів художньої літератури. Те, що раніше відміталося цензурою, редакторським редагуванням: 

розмовні слова, просторіччя, жаргонізми, вульгаризми, – тепер відображає мовні уподобання 

суспільства, яке прагне в цих лексемах віднайти засоби адекватної номінації явищ. Як зазначає 

Н. Войцехівська, «тенденція до «зниження щабля» літературної мови, процес жаргонізації, 

демократизація мовлення, безперечно, забезпечують ефективність як усної, так і писемної 

комунікації, сприяють оновленню літературного канону, відкривають шляхи до нового балансу 

мовних рівнів, але разом із тим визначають змістову орієнтацію мовлення на найнижчий за 

культурним рівнем контингент носіїв мови» [1]. 

Вивчення «живої» мови стало пріоритетним у наукових працях Е. Береговської, О. Какоріної, 

О. Коваленка, Д. Масько, Л. Ставицької О. Тараненка та ін. Однак проблема лібералізації норм 

літературної мови, функціонування зниженої лексики у писемному мовленні потребують подальших 

ґрунтовних досліджень. 

Під терміном «стилістично знижена лексика» розуміємо всі ті лексичні засоби, які перебувають 

як на межі літературної мови (розмовно-літературна лексика – власне розмовна і розмовно-

просторічна), так і поза нею (розмовно-нелітературна лексика – просторічна, включаючи вульгарну, 

лайливу, жаргонна, включаючи сленг і арго, діалектна, лексика позанормативних запозичень) [3, с. 12]. 

Серед засобів посилення експресії автори використовують елементи розмовної мови та 

просторіччя, що і стали об‘єктом нашого дослідження. Як відзначає О. Коваленко, будь-який розмовний 

елемент, слугуючи певним засобом стилізації, вносячи у писемну мову присмак усного спілкування, стає 

засобом виразності й експресії тільки в оточенні інших, нерозмовних засобів [3, с. 27, 28]. 

Правда, досі серед мовознавців немає єдності щодо практичного виділення та розмежування 

розмовних слів і просторіччя. Так, С. Єрмоленко відносить до розмовної лексики слова, що 

«протиставляються стилістично нейтральній та книжній лексиці літературної мови своїм емоційно-

експресивним забарвленням і функціонально-стильовим навантаженням» [3, с. 521]. А. Коваль вважає, 

що за своїми стилістично-смисловими якостями розмовна лексика не виходить за межі літературної мови, 

вживається в писемній і усній формах її (насамперед у художньому і, частково, у публіцистичному 

стилях), де створює колорит невимушеності, простоти і деякої експресивності [4, с. 105]. 

Терміном «просторіччя» позначають: 1) загальнонародні (не діалектні) засоби мови, що 

залишилися поза літературною мовою (це нелітературне просторіччя), 2) знижені, грубуваті елементи 

у складі самої літературної мови (літературне просторіччя). Для просторіччя властивими є 

експресивно «занижені» оцінювальні слова з палітрою відтінків – від фамільярності до грубості, до 

яких у літературній мові є нейтральні синоніми [7]. Літературне просторіччя, яке є межею 

літературної мови з народно-розмовною мовою, допускається в літературну мову з обмеженими 

стилістичними завданнями: як засіб соціально-мовленнєвої характеристики персонажів, для 

«заниженої» в експресивному плані характеристики осіб, предметів, подій.  

Провідною рисою всіх просторічних слів є їхня яскраво виражена експресивність. Експресія іронії, 

зневаги, презирства і різкого осуду, експресія брутальності, що нею позначені просторічні слова, не 

заважає їм активно вживатися і міцно триматися в лексиконі мовців, які добре оволоділи кодифікованими 

літературними нормами. Прагнення мовця висловитися в певних ситуаціях якомога експресивніше 

виявляється сильнішим, ніж суспільні настанови про дотримання мовно-етичних норм [6]. 

Ще у 60-х рр. ХХ ст. Л. Коробчинська поділяла просторічну лексику на дві групи: « 1) слова зі 

зниженим експресивно-емоційним забарвленням і 2) слова, що своєю граматичною, фонетичною 

формою або слововживанням різко відходять від літературної норми» [5, с. 45]. Приблизно такого ж 

розуміння просторіччя дотримуються й А. Коваль, А. Лагутіна, І. Чередниченко.  

У «Словнику української мови» до просторіччя віднесено: 1. Побутове мовлення (на відміну від 

книжної, літературної мови). 2. Слово, граматична форма, зворот, що не є нормою літературної мови, 

але вживається в побутовому мовленні, а в художніх творах використовується як стилістичний засіб 

для надання мові зневажливого, іронічного, жартівливого, грубуватого та ін. відтінку [СУМ, 8, с. 301]. 

О. Коваленко просторічну лексику поділяє на дві групи: 1) власне просторіччя, яке перебуває за 

межами літературного слововжитку (використання суржику, неправильних, перекручених словоформ, 

типу бомага, прихватизація); 2) стилістично знижені слова, які перебувають на межі літературного і 

просторічного слововжитку, тобто лайливі, вульгарні (типу фігня, блін, йолоп) [3, с. 54]. 
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Деякі мовознавці (А. Бурячок, І. Кириченко, С. Левченко) об‘єднують просторіччя з розмовною 

лексикою, позначаючи її відповідно ремарками вульгарне, фамільярне, розмовно-знижене; інші 

україністи (А. Грищенко, М. Жовтобрюх, Г. Їжакевич та ін.) це об‘єднання позначили і назвою – 

розмовно-просторічні слова. Такого погляду будемо дотримуватися у дослідженні і ми. 

Просторічна лексика має високий ступінь негативнооцінного забарвлення, тому її використання 

як негативнооцінного засобу у художньому дискурсі диктується необхідністю стилізації писемного 

мовлення під розмовне, а значить, потребою збереження усіх фонетичних, лексичних і синтаксичних 

особливостей діалогових конструкцій, притаманних розмовному мовленню більшості. 

Актуальність дослідження розмовно-просторічної лексики зумовлена різкою активізацією її 

уживання, з одного боку, і недостатньою вивченістю функціонування, з другого. Звернення сучасної 

антропоцентрично спрямованої філологічної науки до творів художньої літератури зумовлене тим, 

що представлене у них мовлення персонажів є, по суті, відображенням реального мовного існування 

суспільства.  

Таким чином, метою роботи є з‘ясування структурно-семантичних особливостей розмовно-

просторічної лексики, актуалізованої у художньому дискурсі Люко Дашвар. Матеріалом для 

дослідження стали романи Люко Дашвар «Мати все» і «На запах м‘яса». 

У названих творах письменниці нами зафіксовано близько 200 уживань розмовно-просторічних 

лексем і фразем. Відокремлено грубі, вульгарні анормативи, а також відмежовано власне сленгові 

номінації. Кожну лексему та стійку сполуку визначали за словниками: нами використано академічний 

словник української мови в 11 т. (1970–1980) (СУМ) онлайн, Великий тлумачний словник сучасної 

української мови (уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел) (2005) (УТС) онлайн, а суржикові елементи звіряли за 

Сучасним тлумачним словником російської мови / за ред. Т. Ф. Єфремової (онлайн). 

Відзначимо, що автор уводить аналізовані лексеми не лише в мовні партії персонажів, але й в 

авторський дискурс. Імовірно, щоби абсолютно літературне мовлення автора не дисонувало із 

мовленням його героїв, щедро пересипане сленговими, жаргонними, стилістично зниженими 

лексемами і навіть матірною лексикою. 

Для просторіччя характерними є певні фонетичні особливості. Наприклад, усічені слова, 

фонетичні варіанти російських відповідників (суржик): Ванну після неї тре’ буде помити (МВ); Нє, 

нормально? Вона ще либиться?! (НЗМ). Окремі слова змінюють родову належність, напр.: Ви кота 

його бачили?.. Чиста тигра (НЗМ).  

В аналізованому дискурсі нами виявлено звичні для більшості русизми та суржикові слова: На 

хуторі вже троє городських живе (НЗМ); А дівчина яка? Крута? Городська... – сказав Толя (НЗМ); 

Батя, ти чим голишся? (МВ) (трад. нар. рос. Батько); З батьками у двушці жив, а мама – з 

Чернігівщини… (НЗМ) (рос. двушка – двокімнатна квартира); Щоби з ясною головою та при 

пам‘яті, а не по п’яні (НЗМ) (рос. По пьяне – у нетверезому стані); Куролесила з одногрупниками, 

пливла в Русьчиному човні (НЗМ) (прост. рос. ‗пустувати, буянити‘, тобто колобродити, робити 

витівки тощо); Це тобі на всякі фінтіфлюшки (МВ) (розм. Порожні слова; дурощі, дурниці); …усієї 

розкоші – койкомісце (НЗМ) (рос. Койко-место – місце для тимчасового проживання (у гуртожитку). 

Серед суфіксальних одиниць розмовного словотворення найчастотнішими виявилися іменники: 

а) жін. р. із суфіксом -к-а, на позначення осіб, предметів та інших опредметнених понять: істеричка, 

автівка, дурепка, напр.: Як невихована істеричка без краплі здорового глузду… (МВ); А ця 

шмаркачка дозволяє собі! (НЗМ); Спокійно, дурепко! (НЗМ); …за Луциком приїхала автівка і він 

подався щось там інспектувати-перевіряти (НЗМ); Ми з собою спиртяку принесли (МВ); б) із 

суфіксом -к-а та деякими іншими на позначення місця проживання, приміщення тощо: Твоя 

квартира в елітній висотці чекає на тебе! (НЗМ); Женився вдруге, купив собі нове житло, а нам із 

Тьомкою все дорікав, що ми в його старій хрущовці залишилися (НЗМ); в) чол. р. із суфіксами -ник  

(-шник), -іст на позначення осіб за сферою діяльності та родом занять: А сам, певно, трах..ти Майку 

хотів... айтішник... (НЗМ); г) іменники, зниженість яких зумовлена суфіксами -ух-а, -ш-а та ін.: 

Нінуху помітила – стоїть істота біля дверей, ніяк утямити не може, що в її власній хаті робиться 

(НЗМ); Майка згадує обшарпаний гуртожиток, сувору комендантшу (НЗМ) тощо. 

Усю розмовно-просторічну лексику, зафіксовану в аналізованих романах Люко Дашвар, 

спробуємо поділити на лексико-семантичні групи. 

Першу становлять назви осіб та їхні оцінні номінації. Їх небагато (значно більше лайливих назв 

чоловіків і жінок). Осіб жіночої статі позначено такими розмовно-зниженими лексемами: баба, 

дурепа, корова, хвойда. Покажемо у контекстах із поясненнями: У нього і до Ліди тих баб було – як 

мікрофлори у ШКТ (МВ) (розм. Взагалі жінка (СУМ, 1, 75) ); … дурепа повна (МВ) (зневажл. 

Розумово обмежена, тупа жінка (СУМ, 2, 438) ); А ти така ж корова! (НЗМ) (зневажл. Про 
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незграбну, товсту або нерозумну жінку (СУМ, 4, 295) ); Такою тільки хвойди мажуться (НЗМ) 

(зневажл. Неохайна, нечепурна людина; нечепура (СУМ, 11, 46) ); Що це ви все про ту видру 

хутірську? (НЗМ) (зневажл. Про надмірно худорляву жінку … (УТС) ). 

На диво, розмовно-просторічних назв осіб чоловічої статі не виявлено: усі належать до 

лайливих. Зате оцінно-знижених характеристик жінок і чоловіків виявлено чимало: затюкана, 

набундючена, чорнорота, вонюча, дрімучі, пришелепкуватий та ін.,наприклад: Надто затюкана. Ну, 

це непогано… (МВ) (розм. Зневажливо висміяний, заляканий (СУМ, 3, 368) ); Набундючена, як та 

індичка (НЗМ) (розм. Той, хто незграбно розпустив, розставив щось (СУМ, 5, 21) ); Посилали часто 

– отакі дрімучі (НЗМ) (розм. Бездіяльний, апатичний (СУМ, 2, 419) ); Така молода... І така 

чорнорота (НЗМ) (розм. Яка злісно лається, поширює наклепи тощо (СУМ, 11, 360) ); А он вонюча 

баба-волоцюжка пляшки під кущем збирає (НЗМ) (розм., рідко. Яка має неприємний, поганий запах 

(СУМ, 1, 737) ); Вибачайте Аркашку нашого. Воно в нас пришелепувате, а лікувати грошей нема 

(МВ) (фам. Нетямущий, безтолковий (СУМ, 8, 102) ); Сидить поряд із тим старим хаботтям, 

ступні йому чухає... (НЗМ) (розм. перен. Про стару людину (СУМ, 11, 7) ).   

Частотними є розмовні варіанти назв частин тіла людини. Окремі нами віднесені до грубо-

лайливих, решту, які у словнику не мають ремарки груб., лайл., покажемо тут. Насамперед, це номінації 

на позначення обличчя, рук, живота, волосся, розуму тощо: Полкан пику скривив недовірливо (НЗМ) 

(зневажл. Потворне, бридке обличчя (СУМ, 6, 350) ); …коли ті гроші врешті до її лап потраплять 

(МВ) (перен., зневажл., ірон. Рука або нога людини (звичайно велика, незграбна) (СУМ, 4, 447) ); 

Полкан – грубий дядько з гарбузячим пузом (НЗМ) (розм. Великий, товстий живіт (СУМ, 8, 386) ); ... По 

хаті дівча голе швендяє. Патли розпустило, циц..ки стирчать… (НЗМ) (розм. Довгі, густі, 

скуйовджені пасма людського волосся; кудли (СУМ, 6, 94); розм. Жіночі груди (СУМ, 11, 223) ). 

Серед розмовних варіантів назв предметів нами зафіксовано такі: назви грошей (Офіціант 

розслабився – гарні «чайові»! – побіг по воду (НЗМ) ); позначення місця перебування (Нащо ви в цій 

дірі застрягли?.. (НЗМ); У цій вонючій дірі жити неможливо (НЗМ) (перен., зневажл. Про все 

відстале, запущене в економічному і культурному відношенні (СУМ, 2, 307) ); «Романтична барлога 

для душевного спокою» (НЗМ) (зневажл. Про неохайне, брудне житло. (СУМ, 1, 107) ); засоби 

пересування, техніка: На пів китайця-«черрі» вже навідкладав! (МВ); Виїхала вдень на дирчику з 

Добриків до нас у Капулетці (НЗМ) (розм.. транспортний засіб, що утворює різкі, сухі звуки, що 

нагадують тріск (СУМ, 11, 679) ); Вб‘ю! – крикнула Тома й побачила синій драндулет, що він нісся 

вулицею (НЗМ) (розм., ірон. Старий велосипед, машина). 

Трапляються в аналізованому дискурсі й оцінно-знижені характеристики речей та предметів, 

що нас оточують: …і вигадлива поличка з глиняними мисками, пришпандьорена до стіни 

величезними гвіздками (НЗМ) (розм. Прибита, припасована); Шафа допотопна (НЗМ) (ірон. Яка 

вийшла з ужитку, застаріла (СУМ, 2, 374) ). 

Більшу за обсягом групу розмовно-просторічних слів становлять назви дій та процесів. Особливо 

широко (до 30 понять) представлена груп дієслів на позначення руху: …а у вітальню ввалилася нянька 

Ангеліна (МВ) (розм. Заходити куди-небудь важкою ходою, незграбно, здіймаючи шум (СУМ, 1, 302) ); 

Попленталася до вітальні (МВ) (розм. Іти, їхати, пересуватися повільно, через силу (СУМ, 6, 575) ); Я 

ж не тягаю тебе щодня у гості до своєї матері і не пресую розповідями про своїх братів і сестер 

(МВ) (розм. Примушувати або спонукати кого-небудь іти з собою чи за собою (СУМ, 10, 337) ); Завтра 

пані припхаються (МВ); (розм., фам. Заходити, залазити кудись (перев. нахабно) (СУМ, 8, 413) ); 

Медсестра вимелася, та не минуло й хвилини, як двері знову відчинилися (МВ) (фам. Виходити 

звідкись, залишати приміщення і т. ін. (СУМ, 1, 432) ); До хати побрьохали гуртом (МВ) (розм. Поволі 

рухатися в чому-небудь рідкому, грузькому (воді, болоті, снігу і т. ін.) (СУМ, 1, 244) ); Як перед самим 

Новим роком здиміла, так її ніхто і не бачив (МВ) (перен. Зникнути, щезнути безслідно (СУМ, 3, 

536) ); Прикипіла до розкладного крісла в чужій київській квартирі, линдала всесвітнім павутинням – 

де сховатися? (НЗМ) (розм. Тинятися (УТС)); Куди це ти чешеш, Петре? (НЗМ) (Швидко рухатися, 

бігти щосили (СУМ, 11, 314) ); Маршрути щезли, у голові – ніби хто з яскравим ліхтарем по закутках 

вештається (МВ) (розм. Ходити сюди-туди, в різних напрямках, блукати, бродити де-небудь (СУМ, 1, 

345) ); Потиняється по чужих кутках, охолоне і приповзе: «Стасику! Не покидай!» (МВ) (розм. 

1. Ходити сюди-туди без певної мети й напрямку; бродити, блукати де-небудь (СУМ, 10, 114); розм. 

Прийти, прибути куди-небудь небажаним (СУМ, 7, 714) ); … мовляв, і що то за зараза біля моїх кролів 

шастає?! (НЗМ) (розм. Швидко, квапливо ходити, рухатися в різних напрямках (про людину, тварину) 

(СУМ, 11, 419) ); Зиркнув на візитерів недобро: мовляв, якого приперлися?! (НЗМ) (фам. Прийти, 

прибути (несхвально) (СУМ, 7, 702) ); Вітка народила безбатченка Славка. Припхалася з ним до 

подруги (НЗМ) (фам. Прибути куди-небудь з труднощами. Прибути куди-небудь небажаним; 
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припертися (СУМ, 7, 720) ); А в мішку що преш? – буркнув Іван (НЗМ) (фам. Нести на собі що-небудь 

важке, громіздке, велике або когось великого, важкого (СУМ, 6, 333) ); До гуртожитку 

приваландалася – очі сухі, душі нема (НЗМ); … дівчина швендяє квартирою цілісінький день (НЗМ) 

(розм. Ходити туди-сюди (перев. без певної мети, без потреби); тинятися. (СУМ, 11, 428) ); 

Спостерігала, як колеги один за одним вимітаються з кабінету після закінчення робочого дня (НЗМ) 

(фам. Виходити звідкись, залишати приміщення і т. ін. (СУМ, 1, 432) ); Уже й пришкандибала? (НЗМ) 

(розм. Прийти шкандибаючи, кульгаючи; прийти через силу (СУМ, 8, 103) ); …вище ніс, завтра 

виріжуть із тебе всю каку, гарцюватимеш, як коняка! (НЗМ) (Пустувати, бігати, скакати. (СУМ, 2, 

36) ); Вдруге на Лупин хутір приїхав, аби тільки з Уляною поговорити, знову на дівчину нарвався (НЗМ) 

(розм. Несподівано, випадково зустрічатися, стикатися з ким-, чим-небудь (перев. небажаним) (СУМ, 5, 

170) ); Сиди вже, не рипайся! – насупилася Тома (НЗМ) (розм. Пориватися, намагатися кудись піти або 

зробити що-небудь (СУМ, 8, 537) ). Отже, бачимо тут довгий перелік лексем-дієслів зі значенням руху. 

Решта лексико-семантичних груп дієслів менші за обсягом. 

Дієслів зі значенням ‗їсти‘ або ‗пити‘ лише кілька. Перше значення передають лексеми жерти, 

обжертись: Хаус, підлота, пташку дожер, зіскочив із дерева, зник у високій сухій траві (НЗМ); Та 

щоб тобі самій до кінця днів тільки БАДи жерти! (НЗМ); Двигун усередині обжерся пального і 

торохтів, як скажений (МВ) (зневажл. Надмірно наїстися (СУМ, 5, 498) ). 

Семантику вживання рідини передають такі розмовні лексеми: дудлити, хлиснути, чаї ганяти: 

… склянку мінералки без газу видудлила, світло вимкнула, аж чує – шурхіт у вітальні (МВ); …що не 

дачник, то свердловина, насос електричний, і дудлять ту воду із землі на дурні квіти, наче дощу їм 

замало... (НЗМ) (розм. багато або пожадливо випивати (СУМ, 1, 393) ); Сиди собі, чаї ганяй і чекай, 

поки хтось зателефонує (НЗМ) (розм. Приємно проводити час з ким-небудь за чаюванням; неспішно 

пити чай, відпочивати); Першою встала – півлітрову чашку розчинної кави хлиснула, почала на Київ 

збиратися… (НЗМ) (розм. пити жадібно (СУМ, 11, 77) ). 

В аналізованих творах Люко Дашвар багато семантичних відтінків у значеннях ‗говорити‘ або 

‗кричати‘ передають розмовно-просторічні дієслова (близько 20): молоти, патякати, белькотіти, 

цідити, варнякати, прошипіти, клянчити, ляпнути, дерти горлянку, гаркнути, визвіритися та ін. Ці 

лексеми передають тональність сказаного, темп, супровідні емоції. Читачеві легше уявити зображувану 

ситуацію, зануритися в емоційний світ оповіді. Покажемо у контекстах: Ох я дурна баба! Намолола 

чортзна-чого! (МВ); Ото вічно мелете своїм язиком, людей лякаєте! (НЗМ) (фам. Верзти 

нісенітницю; теревенити (СУМ, 4, 790) );  Я не вам! – прошипіла Іветта (МВ) (розм. Говорити 

приглушеним від злості, роздратування голосом (СУМ, 11, 455) ); Та по селу понесіть! – визвірилася 

Тома (НЗМ) (розм. Звертатися до кого-небудь або відповідати комусь із нестриманим роздратуванням, 

злістю (СУМ, 1, 396) ); Розпатякає… Обов‘язково розпатякає, що Стас не зумів… (МВ) (зневажл. 

Розголосити якусь таємницю (СУМ, 8, 758) ); У наших препаратів немає побічних ефектів, – 

пробелькотіла на автоматі (НЗМ) (Нерозбірливо, без ладу щось говорити (СУМ, 1, 156) ); Світло 

вимкни! – цідить Вирва (НЗМ) (Говорити повільно, неквапно, розтягуючи слова. (СУМ, 11, 225) ); –

 Коню... йому теж непереливки болото місити, – проварнякав Горох (НЗМ) (Говорити невиразно, 

незрозуміло (СУМ, 1, 294) ); Виклянчила мобільний Хворостючки, зателефонувала їй із коридору… 

(НЗМ) (розм. фам. Надокучливо випрошувати (УТС) ); Вона то... просто так ляпнула (НЗМ) (розм. 

Ляпати язиком – говорити щось недоречне, нерозумне (СУМ, 4, 580) ); Баби, хоч особливої 

прихильності до Майки не мали, та з почуття жіночої солідарності відгавкувалися активно… (НЗМ) 

(вульг. Захищатися від присікування, причіпок (СУМ, 1, 568) ); І Вітка підгавкуватиме: «А мені гроші 

й досі не віддала! ..» (НЗМ); …пару місяців у татових старих пожили, та тим невістка до душі не 

припала – й онуки їм зарано, і синові іншу долю бачили... Гризли-гризли – не витримали молоді, 

подалися в найману хату (НЗМ) (перен., розм. Постійно надокучати причіпками, докорами, лайкою 

(СУМ, 2, 166) ); Як приклався – два місяці тільки те й робив, що в матері гроші на горілку 

вициганював (НЗМ) (розм. Випрохувати, видурювати що-небудь; канючити (СУМ, 11, 209) ); Кому ти 

ліпиш?! (НЗМ) (тут: говорити що-небудь, абищо (СУМ, 4, 520) ); Накаркала. За півгодини, коли до 

жаданої Петрівки лишалося не більш як із двадцять кілометрів, біля хутірця на десять хат, якого на 

жодній мапі не існувало, «шкода» вдавилася, закашлялася і вмерла (МВ) (розм. Віщувати, накликати 

нещастя, невдачу (СУМ, 4, 379) ); Світло вимкни! – гаркнула (НЗМ) (розм. Кричати різко і уривчасто 

(СУМ, 2, 31) ); Ну, дурепа! Драла горлянку на тих мітингах, а Тарас з‘явився... (НЗМ) (розм. Кричати, 

надриватися (СУМ, 2, 253) ); Кого?! – вишкірився Стас (МВ) (розм. перен. Говорити, відповідати 

кому-небудь дуже гостро, проявляючи роздратування, злість (СУМ, 1, 542) ). 

Автор використала понад 10 просторічних дієслів, що демонструють різноманітні вияви емоцій 

та почуттів персонажів: сльози, здивування, любов, агресію тощо. У ролі стилістичних синонімів зі 

http://sum.in.ua/p/6/333/2
http://sum.in.ua/p/11/428/2
http://sum.in.ua/p/1/432/2
http://sum.in.ua/p/8/103/2
http://sum.in.ua/p/2/36/1
http://sum.in.ua/p/2/36/1
http://sum.in.ua/p/5/170/1
http://sum.in.ua/p/5/170/1
http://sum.in.ua/p/8/537/2
http://sum.in.ua/p/5/498/1
http://sum.in.ua/p/1/393/2
http://sum.in.ua/p/11/77/2
http://sum.in.ua/p/4/790/2
http://sum.in.ua/p/11/455/1
http://sum.in.ua/p/1/396/2
http://sum.in.ua/p/8/758/2
http://sum.in.ua/p/1/156/1
http://sum.in.ua/p/11/225/2
http://sum.in.ua/p/1/294/1
http://sum.in.ua/p/4/580/2
http://sum.in.ua/p/1/568/2
http://sum.in.ua/p/2/166/2
http://sum.in.ua/p/11/209/1
http://sum.in.ua/p/4/520/1
http://sum.in.ua/p/4/379/2
http://sum.in.ua/p/2/31/2
http://sum.in.ua/p/2/253/1
http://sum.in.ua/p/1/542/1


Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – Випуск дванадцятий. – 2017 рік 

70 

 

значенням ‗плакати‘ автором використано стійкі сполуки розпускати нюні та витирати нюні, а також 

дієслово ревти: Ох, забути би про нюні (МВ); Та звісно, що тобі нюні витирати не треба (МВ) 

(зневажл. – плакати; бути плаксієм, скиглієм (СУМ, 5, 457) ); Розревлася – не зупинити (МВ). 

Як звичайно, більшість аналізованих лексем передають негативні емоції, зокрема вияви люті, 

нервування, страждання від нерозділених почуттів: Стас психонув (МВ) (фам. Втрачати психічну 

рівновагу; нервувати (СУМ, 8, 376) ); Оце й казиться, людей лякає (МВ) (Впадати в лють; скаженіти, 

шаленіти, біситися (СУМ, 4, 71) ); Ти просто сама сохнеш по ньому! Я ж бачу! (НЗМ) (розм. 

Страждати від кохання до кого-небудь (УТС) ); Полкан про кумів забув, на поштарку вирячився (НЗМ) 

(розм. Широко розкривати очі від здивування, люті і т. ін. (СУМ, 1, 478) ); Кухарчук скривив пику, 

зиркнув на Майку з прикрістю (НЗМ) (зробити гримасу, виражаючи незадоволення, здивування (СУМ, 

9, 317) ); Та як «нема»?! – збеленився Полкан (НЗМ) (вийти із себе, ніби об‘ївшись белени (УТС) ). 

Низка дієслів містить сему ‗працювати‘ – здебільшого важко працювати, докладаючи багатьох 

зусиль: рвати жили, мантулити, вкалувати:… усі жили порвав (НЗМ) (працювати важко, багато, з 

усіх сил, з надмірним напруженням (СУМ, 8, 460) ); Зранку до ночі мантулив, як проклятий, потім 

швиденько мився, перевдягався, сідав на велосипед, який викупив у робітника-італійця, мчав до Солі 

(НЗМ); Недарма свого часу на кордоні два роки відмантулив (НЗМ) (розм. Багато, довго працювати 

де-небудь, виконувати тяжку роботу … (УТС) ); Офіціантками ми в чотирнадцять у Генічеську 

вкалували (НЗМ) (розм. Працювати з великою напругою, багато(УТС) ).  

Однак окремі лексеми позначають повільну роботу або яку-небудь: зварганити, вошкатися, 

колупатися та ін.: … зараз плов Андрієві зварганить (НЗМ) (розм. зниж. Зробити щось наскоро, як-

небудь (СТСЕ) ); Вошкалися, вошкалися з тою піччю – не їсть дров, зараза (НЗМ); Виходить, дарма 

колупався в Інтернеті, аби дізнатися, хто такий Шнітке?.. (МВ) (розм. Займатися справою, яка 

вимагає кропіткої і довготривалої праці; робити що-небудь дуже повільно або невміло); З тиждень із 

тим дахом колупатимуся (НЗМ) (розм., перен. Поратися біля чого-небудь загайного, налагоджуючи, 

ремонтуючи (СУМ, 4, 236) ). 

Кілька розмовно-просторічних дієслів передають інтелектуальні процеси: допетрати, 

кумекати: А Реп‘яхові є про що кумекати! (НЗМ) (розм. Розбиратися в чому-небудь; розуміти, 

тямити (СУМ, 4, 398) ); Це я сама-самісінька на ввесь хутір лишаюся? – врешті допетрала Майка 

(НЗМ) (розм. Розумітися на чомусь (СУМ, 6, 345) ). 

Частину зафіксованих дієслів важко систематизувати, настільки вони різні за значенням. 

Приміром, одні демонструють стосунки молоді – тирлуватися, контачити: Малих розігнати чи хай 

собі тирлуються? (МВ) (розм. Збиватися докупи для відпочинку, водопою тощо. Стояти, збившись 

докупи, у тісну групу (про людей) (СУМ, 10, 121) ); Потім заїхав за Олегом, приятелем ще зі 

студентських часів, – контачили рідко, але вже як контачили, то так потужно, що й перед 

смертю буде що згадати (МВ); Друга спроба законтачити з аборигенами закінчилася провалом 

(НЗМ) (розм. Бути в контакті, підтримувати стосунки, зв‘язки (СТСЕ) ). 

Інші дієслова мають значення марнотратства: А матері тільки те й роби, що грошики фітькай 

(МВ); …профукала єдиний вільний вечір (НЗМ) (розм. зниж. Марнотратити, розтратити (СТСЕ) ). 

Ще одна група передає значення застосування сили проти когось: прикінчити, вхопити за 

шкірку, гепнути та ін.: Бабу прикінчили під вечір (НЗМ) (розм. Позбавляти життя; убивати, добивати 

(СУМ, 7, 635) ); Здуріла?! – вхопила Майку за шкірку, потягла з ванної (НЗМ) (дуже грубо 

поводитися, прогнати (СУМ, 11, 477) ); Знайде гроші – кишки на лікоть намотає (НЗМ); Ухопила 

важку сковорідку, гепнула по маківці, і – кінець (МВ) (розм. Бити, стукати по чому-небудь, у щось. 

(СУМ, 2, 53) ). Останнє дієслово у зворотному стані означає ‗падати‘: Забалансували на слизьких 

кахлях, не втрималися – гепнулися на підлогу (МВ) (розм. Падати СУМ, 2, 53) ). 

Кілька дієслів у зниженому тоні передають семантику загибелі – задубнути, здохнути: Як до 

себе не забереш, до ранку задубне (НЗМ) (Втратити гнучкість, рухливість (від холоду, страху, 

напруження і т. ін.) (СУМ, 3, 116) ); Та вам дроти поперерубуй – повиздихаєте! (НЗМ); Свині, 

приміром, не дохнуть (НЗМ) (Переставати існувати, гинути (СУМ, 2, 397) ). 

Антонімічне значення до попереднього має дієслово оклигувати: Ще два місяці оклигувала 

потроху, згадувати страшні дні не хоче, та хіба те можливо?.. (НЗМ) (розм. Одужувати, 

здоровішати (СУМ, 5, 664) ). 

Певну інертність містять у своєму значенні дієслова стовбичити і товктися: Отак янголятко й 

оселилося в Майки. Стовбичило на письмовому столі (НЗМ) (розм. Стояти, бути на ногах. Проводити час 

безцільно, нічим не займаючись (СУМ, 9, 718) ); Зо три години протовклася на відкритій терасі 

дорогого ресторану в босоніжках на шпильках – ноги гудуть, голова дурна (НЗМ) (розм. Перебуваючи 

де-небудь, топтатися на місці або ходити в різних напрямках на невеликому просторі (СУМ, 10, 164) ). 
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І навпаки, на певну активність суб‘єкта вказують виділені дієслова: А хоробрий усіх переміг, до 

скарбниці дорвався, дивиться – трофеї всі такі дрібні та негідні (МВ) (розм. Одержувати доступ до 

чогось дуже бажаного; накидатися на що-небудь (СУМ, 2, 377) ); … врешті здихався материної хати 

за півтори тисячі доларів (НЗМ) (розм. Те саме, що позбуватися (СУМ, 3, 538) ). Одне з дієслів 

вказує на сподівання суб‘єкта на удачу: Як мені пощастить, вам поможу, а ви мені, як вам вигорить 

(НЗМ) (розм. завершуватися, здійснюватися успішно (УТС) ). 

Ще два дієслова стосуються тих, хто вступає у виш учитися чи вже навчається: Ма... У який 

виш він мене пропхне? (НЗМ) (розм. перен. Допомагати влаштуватися куди-небудь, зайняти якусь 

посаду і т. ін. (СУМ, 8, 254) ); … перед іспитом із хімії повернулася до гуртожитку перед світанком, 

у голові каша: «Не готова, провалюся й поготів!» (НЗМ) (розм. Привести до повної невдачі, 

завалити виступ, справу, роботу, екзамен (УТС) ). 

Окрім окремих лексем, авторка послуговується стійкими сполуками – фразеологізмами 

зниженого тону. Вони можуть бути трансформованими до одного слова, наприклад: Та й сама Ліда – 

наче дровиняка в оці: причина їхнього знайомства і нелюбові, як її не уколоти! (МВ) (щось зайве); І 

сумнівів – до біса (МВ) (багато, безліч (СУМ, 1, 189) ); У південному Генічеську моря, сонця, бичків, 

камбали, помідорів, черешні – від пуза (НЗМ) (фам. – досхочу їсти (годувати і т. ін.) (СУМ, 8, 386) ); 

Куди поперед батька?.. (НЗМ) (без потреби поспішати в якій-небудь справі, намагаючись 

випередити інших (СУМ, 6, 111) ). 

Проте більшість сталих виразів зниженого тону становлять словосполучення: І якого біса в ту 

поліклініку, де вона… (МВ) (навіщо); Йому ці китайські церемонії – на язику бантик (МВ) 

(непотрібні обряди, приготування); Глянула на неї вовком, наче та в чомусь винна (МВ) (сердито); 

Щоб втертися до мами в довіру, сама запропонувала їй те, від чого мріяла відговорити (МВ) 

(викликати до себе довіру); Позатикали пельки всі до одного! (МВ) (примушувати мовчати, не 

дозволяти висловлювати свою думку (СУМ, 6, 115) ); Половина березня – коту під хвіст (МВ) (про 

непотрібне витрачання чого-небудь; даремно, марно; про те, що пропало марно, залишилося 

невикористаним (СУМ, 11, 43) ); Ще й маля у пелені принесуть (МВ) (розм. Народжувати дитину. 

(СУМ, 7, 691) ); Усім, кому прагла, у душу наплювала (НЗМ) (ображати кого-небудь, торкаючись 

найдорожчого, заповітного (СУМ, 2, 445) ); Поштарка півгодини кишки мотала, та драндулета 

дала (НЗМ) (вимучувати, надокучаючи чим-небудь неприємним, в‘їдливим (СУМ, 1, 435) ); Аби я всіх 

лікарів слухав, давно б копита відкинув (НЗМ) (зневажл. – умерти); Не чіпав дівчину, ялозив очима 

по іконах (НЗМ) (розм. Совати, терти чим-небудь по чомусь (СУМ, 11, 644) ). 

Кілька сталих висловів є приказками з пейоративною конотацією або зниженою тональністю: 

Досить удавати, що вони одного поля ягідки (МВ); Знову мама?! А вона, часом, свічку над їхнім 

ліжком тримати не збирається? (МВ). 

Таким чином, можна підсумувати, що у романах Люко Дашвар вжито багато розмовно-

просторічної лексики та фразеологізмів. Передаючи молодіжні діалоги та репліки, авторка 

намагається бути якомога ближчою до мови-оригіналу – з усіма літературними та нелітературними 

особливостями. Водночас, розмовно-просторічна лексика увійшла і в мову автора, аби не виникав 

дисонанс між його зразково-літературною мовою і мовленням молоді. Причому зауважимо, що ці 

елементи доречні, адже сприймаються як функціонально зумовлені, стилістично вмотивовані.  

Відзначимо, що мова творів письменниці викликає і далі значний інтерес дослідників. Зокрема, 

потребують вивчення особливості вживання автором інших різновидів субстандартної лексики – 

жаргонної, обсценної тощо. 
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Дуденко Е. В., Коломиец И. И. Разговорная лексика и просторечие в художественном 

дискурсе Люко Дашвар: структура, семантика, функции.  

Аннотация 
В статье проанализированы количественный и качественный состав разговорной лексики и 

просторечия, представленные в романах Люко Дашвар «Иметь все» и «На запах мяса». Отмечено, что 

писательница активно использует их не только при воспроизведении речевых партий персонажей, но и в 

авторском дискурсе. Самыми производительными являются лексико-семантические группы глаголов на 

обозначение движения и речевых процессов. Кроме лексем, автор использует фразеологизмы сниженного 

тона. Подчеркивается, что разговорно-просторечные элементы воспринимаются как функционально 

обусловленные, стилистически мотивированные. 

Ключевые слова: разговорно-просторечная лексика, просторечие, лексико-семантические группы 

лексики, художественный дискурс, Люко Дашвар. 

Dudenko О. V., Kolomiiets I. I. Colloquial speech in artistic discourse of Lyuko Dashvar: 

structure, semantics, functions. 

Summary 
The article analyzes the quantitative and qualitative composition of colloquial speech, presented in the novels by 

Lyuko Dashvar «Mother is everything» and «Following the Smell of Meat». The aim of the article is to clarify the 

structural and semantic features of the colloquial speech that are used in the novels by Lyuko Dashvar. The object of 

the study is 200 lexems and phrases of low tone is fixed in the novels under analysis. Each stable compounds lexem are 

explained with the help of the explanatory dictionary. It is noted that the writer actively uses colloquial elements not 

only for playing language parties of the characters, but in the author's discourse. The most productive are lexical-

semantic groups that denote motion and speech processes. It is emphasized that the colloquial elements are perceived 

as functional due and stylistically motivated. The language of the novel needs further study, especially using of the 

other types of author substandard vocabulary - slang, vulgar and so on. 

Key words: colloquial speech, lexical-semantic groups of vocabulary, artistic discourse, Lyuko Dashvar.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ЛЕКСИКИ 

 
У статті досліджено сучасну фахову лексику, яку використовують у документації вищої школи 

Німеччини, визначено місце та роль академічної фахової мови серед інших субмов професійної педагогіки. 

Проаналізовано особливості перекладу німецької академічної термінології українською мовою, які пов‘язані 

насамперед із тим, що не збігаються реалії у німецькій та українській системах вищої освіти. 

Ключові слова: переклад, фахова мова, академічний термін, німецька академічна лексика, академічна 

освіта. 
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Стрімкий розвиток міжнародної співпраці в усіх галузях суспільного життя спричинив 

нагальну потребу адекватного відтворення фахової термінології. Внаслідок спеціалізації, що постійно 

поглиблюється, та злиття різних сфер діяльності проблема фахового перекладу з однієї мови 

спілкування на іншу стає все більш важливою. Звідси випливає необхідність вивчати мови країн, які 

беруть значну участь у науково-технічному прогресі, відіграють важливу роль в економічному житті, 

а їхні вищі навчальні заклади становлять особливий інтерес для молоді в цілому світі. До таких 

держав, без сумніву, належить і Федеративна Республіка Німеччина.  

Німецька й українська системи вищої освіти, їхня академічна та навчальна культури і, отже, й 

академічна лексика, суттєво відрізняються. З цими відмінностями перетинаються студенти, викладачі 

та науковці, які частину своєї кар‘єри пов‘язують з Німеччиною. Оскільки в німецьких університетах 

прагнуть навчатися багато іноземців, серед них – і українці, дослідження німецької академічної мови 

відіграє особливу роль. 

Проблемами фахової лексики й особливостями її перекладу займається низка українських та 

зарубіжних дослідників, зокрема А. Д‘яков, Т. Кияк, З. Куделько [1], М. Кур‘янова [2], С. Тарасенко [3], 

Р. Гоберг (R. Hoberg) [6], Д. Мьон, (D. Möhn) [5], Т. Рьольке (Th. Roelcke) [6], П. Сандріні (P. Sandrini) 

[7], Й. Шнітцер (J. Schnitzer) [8] та ін. Однак дослідженню академічної фахової мови та особливостям 

перекладу німецької академічної лексики, на нашу думку, не приділялася достатня увага. 

Виходячи з вище викладеного, метою цієї статті є аналіз німецької академічної фахової лексики 

та специфіки її перекладу українською мовою. Об‘єктом нашого дослідження обрано сучасну фахову 

лексику, яку використовують у документації системи вищої освіти Німеччини, а його предметом – 

особливості німецької академічної термінології та її відтворення українською мовою. 

Матеріалом дослідження послужили різні типи відомчих документів вищих навчальних 

закладів Німеччини (Положення про проведення екзаменів та організацію навчального процесу, 

Положення про проходження практики, модульні книги, довідники вищих навчальних закладів, веб-

сайти ВНЗ Німеччини тощо). 

Швидкоплинні суспільні зміни у період цифрової глобалізації так званої економіки 4.0 

торкаються усіх сфер людського буття, зокрема системи академічної освіти. Розвиток людської 

думки, поступ у сфері винахідництва, де фактично щосекунди фіксується новий науковий винахід чи 

нова технологія, не можливий без постійної активізації і власне освітньої галузі. 

Новим феноменом сучасного наукового розвитку є об‘єднуюча тенденція, яка призводить як до 

появи міждисциплінарних наук, що поєднують знання із різних дослідницьких сфер, які взаємно 

проникають та доповнюють одна одну, так і намагання об‘єднання традиційних наук в одну, оскільки 

сучасний розвиток пізнання потребує уніфікації.  

Необхідність передавання інноваційних знань та новітніх технологій їх засвоєння, відповідність 

освіти вимогам сьогодення приводять до змін навчальних дисциплін та програм, їх переосмислення й 

уніфікації. Країни Європейської Співдружності активно взаємодіють у цій глобалізованій системі 

знань, де чільне місце займають німецькомовні країни, які, як відомо, представляють 24 % усього 

населення ЄС. Системи вищої освіти Німеччини, Австрії, Швейцарії є зразком для українських ВНЗ, 

які прагнуть досягнути рівня передових країн світу. Потреба ознайомлення українських фахівців із 

німецькими науково-методичними джерелами вимагає адекватного сприйняття академічної 

інформації, що спричиняє певні складнощі через відмінності системи вищої освіти України у 

порівнянні з вищими школами Німеччини. 

У нашій статті ми дотримуємося думки тих дослідників (Т. Кияк [1], П. Сандріні (P. Sandrini) [7] та 

інші), які розглядають фахову мову як складник загальнонаціональної мови, що характеризується 

використанням специфічної термінології, зрозумілої для фахівців окремої сфери професійної діяльності. 

Петер Сандріні, наприклад, у своїй схематичній структурі поділу загальнонаціональної мови виділяє 

фахову мову із її підваріантами (так званими субмовами), які характеризуються певними спільними 

ознаками, відмінними від ознак загальновживаної мови. Кожну субмову він далі підрозділяє на фахові мови 

окремої спеціалізованої сфери. Згідно зі схемою П. Сандріні, субмову необхідно розглядати як суму 

підпорядкованих їй фахових мов, які відповідають певним фаховим галузям [7, с. 32–38].  

Для визначення місця підмови системи вищої освіти серед інших фахових мов пропонуємо, 

виходячи із розподілу П. Сандріні, власну схему (див. наступну стор.), де німецьку фахову мову 

професійної педагогіки можна розглядати як суму підпорядкованих їй фахових мов відповідно до 

окремих професійно- педагогічних галузей, зокрема педагогіки шкільництва, педагогіки системи 

середньої спеціальної освіти та педагогіки вищої школи. Загалом фахову академічну мову можна 

розуміти як загальне поняття для цілої палітри різних національних академічних мов, які мають 

суттєві відмінності як формального так і змістового характеру. 
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Схема 1. Місце фахової  академічної мови в системі національної мови 

 

Фахова мова, як відомо, характеризується високою абстрактністю викладу, специфічним 

вживанням професійно орієнтованої лексики, певним стилістичним оформленням. Це зумовлює 

специфіку використання відповідних термінів та їх адекватного відтворення в системах різних мов. 

Визнання мови професійної педагогіки, зокрема академічної мови, як фахової сприймається у деяких 

наукових колах скептично, насамперед через її тісний зв‘язок із загальновживаною мовою. Мова 

професійної педагогіки, порівняно з іншими фаховими мовами, характеризується також певною 

неоднорідністю, тобто в мовах у сфері шкільництва, в системі середньої спеціальної освіти та вищій 

школі проявляються суттєві відмінності.  

Фахова академічна мова включає в себе, порівняно з іншими фаховими мовами, не тільки 

меншу кількість вузькоспеціалізованих термінів, а й використовує багато таких слів загального 

вжитку як, наприклад: Student, Studium, absolvieren і т. д. Тут семантично можна виділити два рівні: 

1) рівень термінологічної лексики фахівця та 2) рівень канцелярської мови. Перший рівень містить 

терміни і вирази, які використовують вчені та дослідники в системі вищої освіти, а нефахівцям вони 

невідомі (наприклад: Modulhandbuch – «модульна книга», Durchschnittsleistungsgrad – «середній 

академічний бал», ECTS-Bewerbungskala – «рейтингова шкала Європейської системи перезарахування 

кредитів» та ін.). Рівень канцелярської мови містить вирази, які, хоча і взяті із загальновживаної 

мови, проте можуть бути використані у мові академічної сфери, часто в іншому значенні (наприклад: 

Fachbereich – «факультет», «відділення», «інститут», «сфера спеціалізації у ВНЗ», «Studientag» – 

«навчальний день», «день самостійної роботи студента» і т.д.). 

Для адекватного сприйняття та перекладу фахової лексики різних рівнів освіти реципієнту 

необхідні відповідні компетенції, оскільки в кожній із них один і той самий термін може 

відтворювати різні реалії. Наприклад, термін «Übung» у дошкільництві сприймається як «заняття із 

набуття дошкільнятами навичок образотворчого мистецтва, співу і т. д.», у школі – як 

«письмове / усне завдання учням до конкретного питання уроку», в системі середньої спеціальної 

освіти – як «набуття конкретних професійних навиків», а в системі вищої школи – як «практичне 

заняття студентів».  

Як відомо, терміни відповідної фахової мови не завжди зрозумілі стороннім реципієнтам, які не 

є фахівцями з конкретних наукових проблем, тобто у площині комунікації «адресат-адресант» 

відбувається неповна, або й часткова реалізація мети комунікації, за якої необхідні уточнюючі, 

додаткові комунікативні доповнення («а саме», «тобто», «зокрема», «інакше кажучи», «іншими 

словами», «маємо на увазі» і т. д.). Це зумовлено відсутністю чіткої межі між фаховою та загальною 
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лексикою. Рівень сприйняття термінів реципієнтами значною мірою залежить від їхньої фахової 

компетентності, на яку мають активний вплив різні екстралінгвальні фактори. Активне вживання 

певних термінологічних одиниць академічної мови сприяє переміщенню вузькоспеціалізованих 

термінів мови системи вищої освіти у сферу загальновживаної лексики, як, напр. die Duale 

Hochschule – «вищий навчальний заклад, зорієнтований на подвійну (практично-теоретичну) освітню 

концепцію». 

Як підкреслює німецький дослідник Рудольф Гоберґ (Rudolf Hoberg), особливості фахової 

лексики не повинні створювати перешкоди у комунікації, а її використання має на меті сприяння 

однозначності цієї комунікації [4, с. 136]. 

Згідно з нашим дослідженням, конкретизація значення терміну має чітке контекстуальне 

тлумачення. У фаховій академічній лексиці часто спостерігається явище полісемії, коли розуміння 

понять залежить від контексту, тобто, реципієнт орієнтується на комунікативну ситуацію, напр.: die 

Hospitation – сприймається як «1) відвідування семінару іншим викладачем для здійснення контролю, 

з метою обміну досвідом» або «2) стажування викладачів у інших закладах освіти»; der Lehrauftrag – 

як «1) навчальне навантаження (викладача)» та «2) навчальний курс (професора)». Звичайно, що 

студентів-реципієнтів цікавить конкретний навчальний курс професора, а не його навчальне 

навантаження.  

На основі аналізу відомчої документації вищих навчальних закладів Німеччини нами зафіксовано 

408 академічних термінологічних одиниць, які є термінами-словами або термінами-словосполученнями. 

При цьому спостерігається абсолютна перевага термінів-слів, що становлять 95,8 % усіх академічних 

термінологічних одиниць. Незначну кількість академічних термінів-словосполучень, відповідно лише 

4,2 %, можна пояснити особливістю процесу термінотворення в німецькій мові, для якої характерне 

злиття словосполучення в одне слово-термін, напр.: der Dozentenaustausch = der Austausch von Dozenten – 

«обмін професорсько-викладацьким складом»; das Forschungsprojektelement = das Element des 

Forschungsprojektes – «елемент науково-дослідного проекту»; die Exmatrikulationsbescheinigung = die 

Bescheinigung über die Exmatrikulation – «довідка про відрахування». 

Як слушно зазначає український дослідник С. Є. Тарасенко, і в українській, і в інших іноземних 

мовах існують терміни, які потребують глибокого розуміння для їх коректної інтерпретації та 

перекладу. Оскільки системи вищої освіти України та інших зарубіжних країн, зокрема Німеччини, 

мають багато відмінностей, найменування для позначення конкретних академічних реалій також 

будуть різними. Це явище можна прослідкувати на цілому спектрі академічних термінів: у морфо-

синтаксичній та лексико-граматичній структурі, в лексичному складі термінів німецької та 

української мов тощо [3, с. 437]. 

Поняття «доцент» як вчене звання і посада в системі української вищої школи не збігається зі 

значенням цього терміна в системі вищої освіти Німеччини, оскільки німецький Dozent є 

синонімічним поняттям до терміну Lehrkraft або Hochschullehrer, що позначають викладача, який ще 

не має вченого ступеня. Реформування системи вищої освіти України привело до трансформації 

українського «кандидата наук» у сучасного «доктора філософії» (PhD), що набагато краще 

відповідає німецькому вченому званню Doktor, адже в німецькій мові Kandidat означає «студент, 

який хоче складати випускний іспит».  

Складнощі при перекладі німецької академічної лексики викликає таке доволі поширене в 

німецькій мові явище, як абревіація, особливо якщо йдеться про дво- або багатокомпонентні терміни-

словосполучення. Нами виявлено, зокрема, такі абревіатури, як: Azubi – Auszubildende («особа, яка 

здобуває освіту»); AAA – Akademisches Auslandsamt («міжнародний відділ ВНЗ»); DAAD – Deutscher 

Akademischer Austauschdienst («Німецька служба академічних обмінів»); AFM – Arbeitsfeldmodul 

(«спеціалізований модуль відповідно до обраної спеціалізації»); ВС – Bachelor»(«бакалавр»); BAföG – 

Bundesausbildungsförderungsgesetz («Федеральний закон про сприяння в освіті»); StuPa – 

Studierendenparlament («студентський парламент»); MA – Masterarbeit («магістерська робота») тощо.  

Доволі поширеними в німецькій академічній мові є комбіновані терміни з абревіатурними 

компонентами, як, напр.: ECTS-Bewertungsskala – «рейтингова шкала Європейської системи 

перезарахування кредитів», ECTS-Punkt – «бал згідно з Європейською системою перезарахування 

кредитів», MA-Abschluss – «завершення навчання з присвоєнням звання «Магістр». 

У відомчій документації вищих навчальних закладів Німеччини часто трапляються також 

запозичення з англійської мови або комбінування їх з німецькими термінами, що може викликати 

неоднозначне їх тлумачення при перекладі, напр.: Masterlevel – «магістерський рівень», 

Bachelorstudium – «навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», Gesamtworkload − 
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«загальне навчальне навантаження», Learning agreement − «угода про навчання», Blended learning – 

«комбіноване навчання», Transcript of Records – «витяг із заліково-екзаменаційної відомості» тощо.  

Отже, на основі проведеного нами дослідження можна зробити висновок, що німецьку 

академічну мову, яка хоча й, порівняно з іншими фаховими мовами, містить меншу кількість 

вузькоспеціалізованих термінів, слід трактувати як фахову підмову професійної педагогіки. 

Для адекватного сприйняття та перекладу фахової лексики різних рівнів освіти реципієнту 

необхідні відповідні компетенції, оскільки в кожній із них той самий термін може мати різне значення. 

Особливості відтворення німецької академічної термінології українською мовою пов‘язані 

насамперед із різними реаліями у системах вищої освіти Німеччини й України. Це означає, що 

відбувається не звичайний переклад з однієї мови на іншу, а передача німецьких академічних 

термінів їх відповідниками у мовній сфері академічної освіти України.  

Для фахової академічної лексики характерне явище полісемії, за якої розуміння понять 

залежить винятково від контексту. 

Певні складнощі при перекладі німецької академічної лексики викликають абревіатури, 

зокрема комбіновані терміни з абревіатурними компонентами, а також запозичення з англійської 

мови, особливо комбінація їх з німецькими термінами, що може викликати неоднозначне їх 

тлумачення при перекладі українською мовою. 

Метою наших подальших досліджень буде аналіз усної комунікації в системі німецької 

академічної освіти.  
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Дужа-Задорожная М. П., Задорожный В. В. Особенности перевода немецкой 

академической лексики. 

Аннотация 
В статье исследована современная профессиональная лексика, используемая в документации высшей 

школы Германии, определено место и роль академического профессионального языка среди других субъязыков 

профессиональной педагогики. Проанализированы особенности перевода немецкой академической 

терминологии на украинский язык, которые связаны прежде всего с несовпадением реалий в немецкой и 

украинской системах высшего образования. 

Ключевые слова: перевод, профессиональный язык, академический термин, немецкая академическая 

лексика, академическое образование. 

Duzha-Zadorozhna M. P., Zadorozhnyy W. W. Peculiarities of German academic lexical units 

translation. 

Summary 
The object of investigation is modern professional vocabulary used in documentation of German Higher 

education system. The subject of research contains peculiarities of German academic terminology and its translation 

into Ukrainian language. 

The article aims at analyzing German academic professional lexical units and peculiarities of their translation 

into Ukrainian language. 

A three-level scheme has been offered for placing and determining the role of academic professional language 

among other sublanguages of professional pedagogics. It has been established that certain corresponding competences 

are necessary for adequate perception and translation of professional vocabulary of different levels of education as in 

each of them the same term may have a different meaning. 

Different types of departmental documents of German Higher Educational Establishments have been taken as a 

material for investigation (Principles of organizing examinations and educational process, Principles of practical 
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training, modular books, Higher Educational Establishments reference books, German Higher Educational 

Establishments Web-sites). 

According to the investigation made 408 academic terms of narrow specialization have been singled out, 95.8 

per cent of them being one word terms and 4.2 per cent are word-combination terms. 

Peculiarities of finding Ukrainian equivalents corresponding to German academic terms are caused first and 

foremost by realia discrepancy in German and Ukrainian systems of Higher education. It means that the process of 

rendering German academic terms into Ukrainian language requires not only ordinary translation but finding their 

proper equivalents in the language sphere of Ukrainian academic education. 

Our further studies will be aimed at analyzing oral communication in the system of German academic education. 

Key words: translation, professional language, academic term, German academic vocabulary, academic 

education. 
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НИЗЬКОЧАСТОТНА ЛЕКСИКА В ХУДОЖНІХ ПЕРЕКЛАДАХ АНАТОЛЯ ПЕРЕПАДІ 

 
Статтю присвячено аналізові низькочастотної лексики у мові художніх перекладів А. Перепаді, 

зокрема у творі «Планета людей» А. де Сент-Екзюпері. Обстежено 10 лексем із низькою частотою вживання 

із перекладеного твору, а також зіставлено їх із загальновживаними синонімами. Наведено дані про частоту 

вживання кожної лексеми у корпусі текстів української мови і порівняно із частотою вживання 

загальновживаного синоніма. 

Ключові слова: мова художніх перекладів, низькочастотна лексика, корпус текстів української мови, 

А. Перепадя. 

 

У загальномовному корпусі українських текстів окремий сегмент займає мова художніх 

перекладів, адже «перекладна література виступає невід‘ємною ланкою національного літературного 

процесу» [3, с. 9]. Мова перекладів, на думку С. Я. Єрмоленко та В. М. Русанівського, «відбиваючи 

певний етап у розвитку художнього стилю і ‒ в широкому плані ‒ певний етап у розвитку сучасної 

літературної мови, становить і самостійну вартість. Вона є явищем, фактом рідної мови, і оцінювати 

її треба як мовну практику оригінальної літератури, як сучасну українську мову» [2, с. 66]. На цій 

підставі аналіз перекладів А. Перепаді здійснюємо не з точки зору теорії перекладу, а в межах 

досліджень з української мови. 

Анатоль Перепадя ‒ відомий український перекладач із французької, іспанської, каталонської 

та інших романських мов. Серед авторів, чиї тексти переспівував А. Перепадя, бачимо М. Пруста, 

Ф. Рабле, А. де Сент-Екзюпері, А. Камю, М  Монтеля, Ф. Петрарку, Н. Макіавеллі та інших. 

Особисте знайомство з М. Лукашем та глибоке поцінування його перекладацької праці сприяло 

становленню власного перекладацького стилю А. Перепаді. В. Савчин зазначає: «Уроки Лукаша 

стали для Перепаді доброю школою перекладацької майстерності. Здібний учень перейняв усі 

тонкощі Лукашевої науки – віртуозне володіння величезним багатством української мови, вміння 

дошукуватися найпотрібнішого слова чи фрази, та, найголовніше, засвоїв особливості стилістичної 

манери свого Вчителя» [6, с. 215].  

Вимогливу роботу над словом спостерігаємо у кожному рядку перекладів А. Перепаді. 

Перекладач активно пропагує повернення до «живої людової мови і мови класиків, де існує стільки 

питомих слів» [5, с. 4], активно працює над збиранням рідковживаної, територіальної лексики, яку 

залучає до своїх перекладів. За радянських часів через це зазнавав осуду. Його самобутній лексикон, 

на думку мовознавців, містив слова «застарілі, архаїчні, діалектні, дореволюційні, західні, обмежені, 

церковнослов‘янські» [5, с. 4]. Проте саме ці елементи перетворюють витриманий у нормативних 

рамках, але сухий за наповненням текст у якісний художній переклад.  

Ця стаття є спробою оглянути фрагмент низькочастотної лексики у перекладі А. Перепаді 

твору «Планета людей» А. де Сент-Екзюпері, порівнявши її з даними про частоту вживання слів у 

«Корпусі текстів української мови». 
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Вивченню стилістики тексту за допомогою кількісних методів в українській лінгвістиці 

присвячено праці С. Н. Бук, Г. М. Вокальчук, Т. І. Мамич, В. С. Перебийніс та ін. Важливість 

кількісних характеристик тексту зумовлена тим, що «розподіл слів у тексті має певну регулярність і 

творить його статистичну структуру» [1, с. 146]. Ця статистична структура дозволяє робити висновок 

про багатство словника, співвідносити кількість загальновживаних та унікальних елементів, 

отримати інформацію про найчастотніші елементи тексту тощо. 

Із метою дослідження багатства словника у перекладах А. Перепаді, було створено базу даних 

лексики з низькою частотою вживання. Відомо, що індивідуальні авторські стилі різняться за рахунок 

низькочастотних слів. На думку Н. П. Дарчук, «лексичне «багатство» реєстру створюється саме за 

рахунок низькочастотних слів. Тому, порівнюючи лексичні спектри текстів, не можна не зосередити 

увагу на низькочастотних словах…» [4, с. 139].  

Із метою продемонструвати, що досліджувана лексика свідчить про багатий словник 

перекладача, вирішено звернутися до квантитативних методів аналізу лінгвістичного матеріалу, 

зокрема порівняти дібрану лексику із перекладів А. Перепаді із даними про частоту вживання лексем 

у підкорпусі «Художня проза» «Корпусу текстів української мови (mova.info)», створеним 

Лабораторією комп‘ютерної лінгвістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 

Підкорпус «Художня проза» містить художні тексти із приблизною кількістю словоформ 

обсягом 23 129 161 одиниць. У ньому представлені твори українських письменників, починаючи від 

XIX ст. і закінчуючи найактуальнішими текстами початку XXI ст. Система дозволяє змоделювати 

частотний словник словоформ і частотний словник лексем, а також визначити частотність окремої 

лексеми чи словоформи. Слід зауважити, що частина текстів у «Корпусі…» представлена із незнятою 

омонімією (омонімія частково знята автоматично), тому існує похибка в цифрах статистичних 

показників» [mova.info]. Проте навіть за умови існування незначної похибки отримані дані 

дозволяють робити висновок про частоту вживання досліджуваних лексем у художніх текстах. 

Для аналізу частотності вживання досліджуваних лексичних одиниць ми залучили дані про 

абсолютну частоту вживання лексеми у «Корпусі текстів української мови». Абсолютна частота – це 

число, що вказує на кількість вживань цієї одиниці у вибірці [6, с. 12]. Для порівняння подано 

абсолютну частоту загальновживаного синоніма, з метою демонстрації розбіжностей у статистичній 

параметризації цих одиниць. Таким чином можна побачити кількісні особливості вживання тих чи 

тих лексем із лексикону А. Перепаді у порівнянні із загальномовним корпусом. 

Результати дослідження наведено у таблиці (див. наступну стор.), яка структурно складається з 

таких стовпчиків: Лема ‒ вихідна форма лексеми з тексту перекладу А. Перепаді «Планета людей» 

А. де Сент-Екзюпері; Частина мови ‒ частиномовна належність леми; Контекст ‒ фрагмент тексту, у 

якому функціонує лема; АЧ у ЧС I (Абсолютна частота у «Частотному словнику») ‒ дані про абсолютну 

частоту вживання леми, отримані з «Корпусу текстів української мови»; Заг. синонім ‒ 

загальновживаний синонім аналізованої леми, що наведено у «Словнику української мови» в 11-ти 

томах з ремаркою «те саме» або «застаріле». Частина мови ‒ частиномовна належність 

загальновживаного синоніма; АЧ у ЧС II ‒ дані про абсолютну частоту вживання загальновживаного 

синоніма. 

Коментарі. 

Іменник зело у Словнику
1
 має ремарку заст. і тлумачиться як зелень.  

Абсолютна частота вживання іменника зело в Корпусі
2
 ‒ 9, відповідника зелень ‒ 107. У цьому 

випадку спостерігаємо розбіжності в роді порівнюваних іменників. 

Дієслово коверзувати Словник тлумачить як «те саме, що вередувати; капризувати». 

Абсолютна частота вживання цього дієслова у Корпусі ‒ 4, відповідника вередувати ‒ 17.  

Іменник курій у Словнику має ремарку розм. і тлумачиться як «те саме, що курець». Абсолютна 

частота вживання іменника курій у Корпусі ‒ 6, курець ‒ 24.  

Словник подає ремарку поет. до іменника могуть і тлумачить його як «те саме, що могуття». 

Абсолютна частота вживання іменника могуть у Корпусі ‒ 4, могуття ‒ 19. Спостерігаємо 

розбіжності в роді порівнюваних іменників. 

Прислівник очевидячки у Словнику має ремарку розм. і потлумачено як «те саме, що 

очевидно». Абсолютна частота вживання прислівника очевидячки у Корпусі ‒ 71, загальномовного 

відповідника очевидно ‒ 387.  

                                                           
1
Словник української мови : в 11-ти томах / [ред. І.К. Білодід та ін.]. ‒ К. : Наукова думка, 1970–1980. 

2
Корпус текстів української мови (mova.info) 

http://sum.in.ua/s/vereduvaty
http://sum.in.ua/s/kurecj
http://sum.in.ua/s/moghuttja
http://sum.in.ua/s/ochevydno
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Лексема Частина 

мови 

Контекст АЧ у 

ЧС I 

Заг. синонім Частина 

мови 

АЧ у 

ЧС II 

зело ім. с. р. «Зело там росте всюди і вкриває пагорби 

вулканів, скрадаючи всі вигини…» [7, с. 29] 

9 зелень ім. ж. р. 107 

коверзувати дієсл. «Розумієш, я йшов голодний… і на третій 

день серце почало коверзувати…» [7, с. 25] 

4 вередувати дієсл. 17 

курій ім. ч. р. «Я озирнувся: вогненні цятки жевріли в 

пітьмі, кожна то спалахувала, то меркла у 

такт роздумам курія» [7, с. 12]. 

6 курець ім. ч. р. 24 

могуть ім. ж. р. «Він відчуває, як щосекунди машина 

набирає швидкості, і воднораз наростає її 

могуть» [7, с. 28]. 

4 могуття ім. с. р. 19 

очевидячки присл. Очевидячки, довершеність осягають не 

тоді, коли вже нема чого додати, але коли 

вже нема чого відняти» [7, с. 27]. 

71 очевидно присл. 387 

пішоходець ім. ч. р. «Підняв комір і рушив серед байдужих 

пішоходців молодий і бадьорий» [7, с. 10]. 

1 пішохід ім. ч. р. 22 

рокований прикм. Немало я бачив таких рокованих; перший, 

котрий мені здибався, не зронив ні слова скарги, 

а втім, на кого йому було нарікати» [7, с. 53]. 

7 приречений прикм. 181 

сливе присл. «Лиш учора зроджена вулканами, зеленими 

моріжками або солоною морською хвилею, 

вона уже сливе божество» [7, с. 30]. 

14 майже присл. 2241 

убійник ім. ч. р. «Бігти не можу, сили вже немає – клякну, 

схоплюю голову в руки й чекаю ‒ зараз 

упаде меч убійника!» [7, с. 79]. 

7 убивця ім. ч. р. 31 

чарівництво ім. с. р. «А потім зрозумів ‒ і, заплющивши очі, 

здався чарівництву пам‘яті» [7, с. 33]. 

6 чаклунство ім. с. р. 54 

 

Іменник пішоходець подано у словнику із ремаркою рідк. і потлумачено як «те саме, що 

пішохід». Іменник пішоходець знайдено у Корпусі лише в одному контексті ‒ романі М. Трублаїні 

«Рятівна експедиція: частина друга: глибинний шлях» (1941 р.). Загальновживаний відповідник 

пішохід має абсолютну частоту ‒ 22. 

Дієприкметник рокований у Словнику вжито із ремаркою поет. і потлумачено як 

«Дієпр. пас. мин. ч. до рокувати. Рокувати ‒ Те саме, що прирікати». Абсолютна частота вживання 

дієприкметника рокований у Корпусі ‒ 7, дієприкметника приречений ‒ 181. Бачимо, абсолютна 

частота вживання загальномовного відповідника приречений значно перевищує кількість вживань 

маловживаного дієприкметника рокований. 

Прислівник сливе у Словнику має ремарку розм. і потлумачено як «те саме, що майже». 

Абсолютна частота вживання прислівника сливе у Корпусі ‒ 14, прислівника майже ‒ 2241. Цей 

приклад, демонструє найвищий рівень розбіжності у абсолютній частоті вживання між лексемою із 

перекладу А. Перепаді та загальномовним відповідником. 

Тлумачення іменника убійник у Словнику подано як «заст. Убивця». Абсолютна частота 

вживання іменника убійнику Корпусі ‒ 7, іменника убивця ‒ 31. 

Іменник чарівництво у Словнику подано як «заст. Чаклунство». Абсолютна частота вживання 

іменника чарівництво у Корпусі ‒ 6, чаклунство ‒ 54. 

Як бачимо, А. Перепадя належить до знаних українських перекладачів. Ретельна робота зі словником, 

добір оригінальних мовних засобів, пошуки вдалого слова серед питомої, проте рідковживаної, застарілої чи 

діалектної лексики ‒ все це характеризує неповторну творчу манеру перекладача.  

Наявність низькочастотних слів у перекладах свідчить про багатство словника перекладача. 

Уживання оригінальних мовних знаків дозволяє майстрові виокремити та утвердити власний 

неповторний стиль. 

У статті проаналізовано 10 лексем із низькою частотою вживання, дібраних із твору «Планета 

людей» А. де Сент-Екзюпері в перекладі А. Перепаді. Простежено частоту їх вживання у «Корпусі текстів 

української мови». Для порівняння наведено абсолютну частоту загальновживаного відповідника 

досліджуваної лексеми. Таке зіставлення дало змогу простежити оригінальність лексикону перекладача та 

зробити висновок про залучення рідковживаної лексики до тексту перекладу. 

Результати зіставлення свідчать, що досліджувана лексика має нижчу абсолютну частоту, аніж 

загальновживаний синонім-відповідник. У деяких випадках різниця у частоті вживання незначна, 

http://sum.in.ua/s/pishokhid
http://sum.in.ua/s/rokuvaty
http://sum.in.ua/s/pryrikaty
http://sum.in.ua/s/majzhe
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наприклад, іменник курій із лексикону А. Перепаді у «Корпусі текстів української мови» знайдено у 6 

контекстах, а загальновживаний синонім курець ‒ у 24.  

Проте деякі леми демонструють значну перевагу абсолютної частоти вживання у порівнянні із 

тими, що вжиті в аналізованому тексті. Наприклад, прислівник сливе має абсолютну частоту ‒ 14, 

тоді як загальновживаний відповідник майже ‒ 2241.   

Кількісні характеристики обстежуваної лексики свідчать про формування лексикону 

перекладача на основі питомих, рідковживаних слів, які збільшують лексичну вартісність тексту 

перекладу. Багатство словника перекладача свідчить про якість інтерпретації, а текст-переклад 

цілком вписується у корпус художніх текстів, створених українською мовою. 
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Дюндик Е. А. Лексика с низкой частотностью в художественных переводах А. Перепади. 

Аннотация 
Статья посвящена анализу лексики с низкой частотностью в художественных переводах А. Перепади, 

а именно в произведении «Планета людей» А. де Сент-Екзюпери. Осмотрено 10 лексем с низкой частотой 

употребления в данном переводе, которые сопоставлены с нейтральным синонимом. Наведены данные о 

частоте употребления осматриваемых лексем в корпусе текстов украинского языка и произведено их 

сопоставление с частотой употребления нейтрального синонима. 

Ключевые слова: язык художественного перевода, лексика с низкой частотой употребления, корпус 

текстов украинского языка, А. Перепадя. 

Diundyk O. A. Low frequency words in Anatol Perepadya’s fiction translations. 

Summary 
This article analyses the vocabulary with low frequency in fiction translations of Anatol Perepadya, namely in 

memoir «Wind, Sand and Stars» by Antoine de Saint-Exupéry; viewed 10 lexemes with a low frequency of use in this 

translation, as well as compared them with the neutral synonymous. The article gives data of the frequency use of 

tokens in the Corpus of Ukrainian language texts and comparison with the frequency of the use of a neutral synonym. 

Key words: language of fiction translation, low frequency words, Corpus of Ukrainian language texts, Anatol Perepadya. 
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АНГЛІЙСЬКА АБСОЛЮТНА КОНСТРУКЦІЯ: ДОСВІД КОЛОСТРУКЦІЙНОГО АНАЛІЗУ 

 
У статті подано результати колострукційного аналізу суб‘єктного компоненту англійської 

абсолютної конструкції з дієприкметником І. На основі вибірки з корпусу BNC-BYU із застосуванням програми 

колострукційного аналізу С. Гріса визначено семантичні класи іменників, що «притягуються» аналізованою 

конструкцією. Встановлено, що в позиції суб‘єктного компонента конструкції переважають іменники-

соматизми.  

Ключові слова: колострукційний аналіз, колексемний аналіз, абсолютна конструкція, суб‘єктний 
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Значна кількість сучасних досліджень в галузях когнітивної лінгвістики та граматики 

конструкцій ґрунтуються на методах, що передбачають обробку значних за обсягом масивів даних, 

тим самим ефективно долаючи проблему репрезентативності матеріалу. Більшість представників цих 

напрямів для верифікації суджень, отриманих в результаті інтуїтивного та інтроспективного аналізу, 

звертаються до колекцій природномовних даних – текстових корпусів [5, с. 15]. Взагалі, залучення 

даних різного роду корпусів стає практично обов‘язковим для будь-якої серйозної лінгвістичної 

роботи, що претендує на надійність і достовірність отриманих результатів [4, с. 108]. Збільшення ролі 

корпусів у мовознавчих розвідках призводить до того, що багато лінгвістів не просто послуговуються 

корпусом як базою мовних даних для довільного відбору ілюстративних прикладів, а все частіше 

звертаються до корпусних частотних розподілів та використовують статистичні й кількісні методи 

для верифікації даних дослідження. Відзначається, що сьогодні когнітивна лінгвістика та граматика 

конструкцій знаходяться у стані так званого «квантитативного повороту» (quantitativeturn) [14, с. 2], і, 

як наслідок, спостерігається суттєве підвищення дескриптивної та пояснювальної надійності й 

обґрунтованості результатів проведених лінгвістичних досліджень. Незважаючи на позитивні 

зрушення, що привнесли корпуси у вивчення мови, наразі очевидною постає проблема 

методологічного характеру, яка полягає в тому, що багато лінгвістів беззастережно покладаються на 

частотні розподіли певних одиниць мови, не ставлячи під питання доцільність використання цих 

даних як свідчень. Із метою підвищення якості лінгвістичного опису шляхом надання об‘єктивних й 

компетентних даних для побудови теорії мови активно застосовуються методи інференційної 

статистики, зокрема метод колострукційного аналізу. 

Мета запропонованої статті – проаналізувати теоретичне і методологічне підґрунтя 

колострукційного аналізу як одного із найновітніших статистичних методів корпусної лінгвістики та 

розглянути процедуру його застосування для аналізу англійської абсолютної конструкції. 

За своєю суттю корпусні лінгвістичні дослідження насамперед зосереджуються на частоті 

вживання одиниць мови, зокрема на частоті співуживання мовних одиниць з іншими одиницями чи 

контекстами, тобто колокаціях та колігаціях. Питання встановлення статистично вагомих зв‘язків між 

лексичними одиницями на основі частоти їх співуживання у тексті давно привертало увагу 

корпусних лінгвістів (наприклад, Berry-Rogghe (1974) ). Починаючи з 1990-х  рр., запропоновано 

низку відповідних статистичних методів, наприклад: t-score, mutualinformationindex, log-

likelihoodratio [7; 8], для встановлення колокацій певних лексем. Незважаючи на високий ступінь 

автоматизованості обробки даних, головним недоліком колокаційного аналізу є його доволі 

ймовірнісне відношення до граматичної структури. Наприкінці 1990-х рр. дослідники вирішили цю 

проблему і запропонували низку методів для встановлення значущих зв‘язків між лексемами та 

граматичними конструкціями. Одним із методів, що покликаний надати удосконалений набір 

процедур для дослідження взаємодії між лексемами та граматичними моделями, є метод 

колострукційного аналізу (назва «колострукція» (collostruction) походить від поєднання двох слів – 

«колокація» (collocation) та «конструкція» (construction) ). Суть та процедура застосування 

зазначеного методу надані в основоположних роботах його розробників А. Стефановича та С. Гріса 

[12; 18]. В останні десять років метод колострукційного аналізу активно використовується як у 

дослідженнях із граматики конструкцій (і в когнітивних розвідках взагалі) для емпіричної підтримки 

теоретичних положень, так і в корпусних дослідженнях як теоретична основа.  

Колострукційний аналіз – це низка корпусно-базованих лінгвостатистичних методів аналізу 

ступеню взаємного притягнення (mutualattraction) чи відштовхування (repulsion) між конструкцією та 

лексемами, що заповнюють певний слот цієї конструкції. За допомогою колострукційного аналізу 

можна кількісно оцінити ступінь тяжіння лексеми до того чи іншого слоту конструкції, тобто 

встановити, які лексеми найсильніше притягуються або відштовхуються певним слотом цієї 

конструкції. Лексеми, що притягуються конкретним слотом конструкції, називаються колексемами 

цієї конструкції; натомість конструкція, що асоціюється з певною лексемою, має назву колострукт; 

комбінація колексеми і колострукту отримує назву колострукція. Метод може бути застосований до 

лінгвальних феноменів будь-якого рівня абстракції (слів, сталих виразів, аргументних структур, 

граматичних категорій часу, аспекту чи способу).  

Теоретичним підґрунтям колострукційного аналізу є граматика конструкцій (Fillmore (1988); 

Fillmore, Kay (1995); Lakoff (1987); Goldberg (1995, 1999) ), яка не проводить чіткої межі між 

лексиконом та синтаксисом і стверджує, що мова складається із знаків (пар «форма-значення») різного 

ступеню складності та схематичності (морфеми, слова, частково заповнені ідіоми, аргументні 

структури і т. ін.). Звідси граматичні структури є такими ж знаками, як і слова, а їхня асоціація з 

іншими словами (чи граматичними структурами) може бути досліджена таким же способом, як і 
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асоціації між словами [17, с. 6]. Методологічною основою колострукційного методу виступає 

квантитативна корпусна лінгвістика [17, с. 2], яка велику увагу приділяє ретельному відбору мовних 

фактів із репрезентативних і збалансованих корпусів та їх обробці методами інференційної статистики.  

Колострукційний аналіз включає три різні, проте поєднані між собою методи [10]: 

1) колексемний аналіз [18], що слугує для вимірювання ступеню притягнення/відштовхування певної 

лексеми відносно одного слота конструкції; 2) розмежувальний колексемний аналіз [18], що вимірює, 

якій із двох схожих функціонально конструкцій надає перевагу певна лексема; 3) метод коваріації 

колексем [11; 18], що дозволяє виміряти, наскільки часто одна лексема в одному зі слотів конструкції 

вживається одночасно з певними лексемами в інших слотах. 

Розглянемо як приклад застосування першого із трьох методів колострукційного аналізу – 

колексемного аналізу – для встановлення, які лексичні одиниці (семантичні класи) «притягуються» 

до суб‘єктного слоту [Subj] абсолютної конструкції сучасної англійської мови. Англійська абсолютна 

конструкція (АК) є особливим типом вторинної предикації, що має бінарну структуру та складається 

з іменної групи в ролі вторинного суб‘єкта і з неособової форми дієслова (дієприкметника І, 

дієприкметника ІІ, інфінітива) чи недієслівної частини мови (іменникової, прикметникової, 

прислівникової чи прийменникової фрази) в ролі вторинного предикату. У запропонованій статті 

обмежимося дослідженням лише одного з типів англійської абсолютної конструкції – 

неаугментованої абсолютної конструкції з дієприкметником І в ролі предиката та загальним 

іменником в ролі суб‘єкта [AC[Subjnoun] [PredParticiple І] ]. Ми трактуємо досліджувану синтаксичну 

структуру як конструкцію, тобто як складний мовний знак, що характеризується єдністю форми та 

значення/функції, в якому певний аспект форми чи значення/функції не передбачається з 

компонентних частин чи з інших наразі існуючих у мові конструкцій [9, с. 4]. 

Колострукційний аналіз ґрунтується на частоті вживання одиниці у великому корпусі. Для 

отримання даних про частоту вживання аналізованої структури з корпусу BNC-BYU [6] за допомогою 

комп‘ютеризованого запиту були отримано, а потім вручну відібрано всі приклади абсолютної 

конструкції досліджуваного типу. В цілому вибірка аналізованої конструкції становила 2203випадки.  

Найзручніший спосіб здійснити колексемний аналіз – це використати програмне забезпечення 

R, яке є у вільному доступі, разом зі скриптом, написаним С. Грісом (див. персональний сайт 

дослідника з колострукційного аналізу [13] ). Для ефективної роботи скрипту необхідно надати 

інформацію про частоту досліджуваних іменників у конструкції та у всьому корпусі, а також сумарну 

частоту досліджуваної конструкції у корпусі (у нашому випадку 2203 вживань) й частоту усіх 

потенційно можливих лексем у конструкції, тобто частоту усіх іменників у корпусі (20 609 484 

слововживань) (за даними [16] ). Приклад вихідних кількісних показників для встановлення сили 

притягнення колострукції (collostructionalstrength) надано у Табл. 1.  

 

Таблиця 1 

Частота вживання перших 20 іменників у корпусі та у конструкції 
№ Іменник Кількість 

у корпусі 

Кількість 

у кон-ції 

1.  eyes 35944 367 

2.  hand(s) 50294 114 

3.  face 26030 56 

4.  tears 3857 43 

5.  voice 20965 41 

6.  heart 13162 39 

7.  mouth 8725 38 

8.  arms 10382 35 

9.  lips 4594 29 

10.  mind 20014 29 

11.  fingers 5358 27 

12.  head 32708 27 

13.  body 24411 23 

14.  chest 3543 21 

15.  weather 5617 21 

16.  gaze 2214 18 

17.  hair 13455 17 

18.  smile 5867 17 

19.  teeth 4464 17 

20.  things 2074 13 

Застосувавши вказаний скрипт, ми отримали дані, що містять реальну та очікувану частоту 

досліджуваних іменників у слоті, а також міру їх притягнення до конструкції. Ця міра є p-value 

критерію Фішера (Fisher-ExactTest) та показує силу притягнення колострукції. Чим менша p-value, 

тим більша імовірність, що спостережуваний розподіл частот досліджуваних одиниць не є 

випадковим та сильнішою є сила притягнення між лексемою та конструкцією. Насправді, для 

обрахування сили асоціації можливо використовувати низку мір асоціації, таких як MI 

(MutualInformation), t, z) [10, с. 508; 18, с. 217] (детальніше про переваги і недоліки різних методів 

розрахунку мір асоціації див. [19] ), але із практичних цілей критерій Фішера приймається за 

умовчанням, оскільки саме він дає точні результати навіть на малих за обсягом вибірках.  

Програма на основі p-value надала рангований список усіх колексем конструкції, що показують 

статистично значиме притягнення до конструкції. Найвищі показники свідчать, що ці лексеми найбільш 
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типово заповнюють досліджуваний слот конструкції (див. Табл. 2). Слід вказати, що ранговий список 

значущих колексем не повністю збігається з ранговим списком за частотою вживання цих лексем у 

конструкції. Сила колострукційного притягнення є більш точною мірою атракції, оскільки вона бере до 

уваги не лише частоту вживання лексеми у конструкції, але й її частоту вживання у корпусі в інших 

конструкціях. Отож, отримані показники свідчать, що із 239 різних іменників у досліджуваній конструкції 

107 одиниць виявили статистично значимі показники притягнення до конструкції. Програма пропонує 

таку інтерпретацію отриманих результатів: сила притягнення колострукції > 3 = р < 0,001; сила 

притягнення колострукції > 2= р < 0,01, сила притягнення колострукції > 1,30103= р < 0,05. Таким чином, 

із 99,9 % довірчою ймовірністю 60 іменників у досліджуваній вибірці проявляють статистично значиме 

притягнення до суб‘єктного слоту абсолютної конструкції, 79 іменників – із 99 % довірчою ймовірністю, 

а 107 іменників – з 95 % довірчою ймовірністю.  

Семантичний аналіз 60 іменників, які із 99,9 % довірчою ймовірністю притягуються суб‘єктним 

слотом досліджуваної конструкції, тобто сила притягнення колострукції більше від 3 (у нашому 

випадку – від 3 до Inf ( див. Табл. 2) ), показує, що серед них переважають соматизми (36 лексем), 

тобто номінації елементів будови тіла людини. 

Таблиця 2  

Показники найбільшої сили колострукційного притягнення іменників 

 

№ Іменник Сила колострукційного 

притягнення  

1.  eyes Inf (нескінченно велике число) 

2.  hand(s) 106.67235 

3.  tears 69.778542 

4.  face 51.450925 

5.  mouth 46.429985 

6.  heart 41.281903 

7.  lips 40.224503 

8.  arms 39.033578 

9.  voice 36.266432 

10.  fingers 34.905971 

11.  chest 28.785514 

12.  gaze 27.228192 

13.  weather 24.664145 

14.  mind 22.342016 

15.  things 22.061912 

16.  cheeks 20.339959 

17.  teeth 20.247138 

18.  chin 18.356961 

19.  smile 18.287160 

20.  nostrils 17.686742 

 

Із-поміж іменників-соматизмів вирізняються назви зовнішніх частин тіла людини, що 

функціонально очевидні для людини (head, face та їхні складники – eyes, lips); внутрішніх елементів 

організму – елементів систем, що не позначають частин тіла людини, але входять до його складу 

(voice, mind, gaze, smile, breath та ін.); кінцівок (hand, leg, fingers та ін.) та внутрішніх органів (heart). 

Також наявні назви емоційного стану людини (spirits, senses). Меншими за кількістю є групи 

абстрактних іменників (weather, things, exception, difference), іменників на позначення осіб (father) та 

природніх явищ (sun, wind). 

Припускаємо, що кількісне переважання іменників-соматизмів у ролі суб‘єктного компоненту 

аналізованої конструкції, з одного боку, може зумовлюватися тим фактом, що ця структура 

переважно вживається у художній прозі, де, як ми вже довели [3], АК виступає компактним способом 

пакування дескриптивної інформації та надання додаткових деталей до головної ідеї, зокрема, 

описових деталей, що зображують зовнішність, а не дію. А з іншого, завдяки двоплановості своєї 

семантики, соматизми, крім інформації про об‘єкт номінації, мають здатність також передавати 

інформацію про емоційно-психічний стан людини, стаючи знаками інших знаків – мімічних рухів чи 

жестів, що виступають конвенційними позначеннями внутрішнього стану людини. Так, іменники-

соматизми у досліджуваних АК не лише описують зовнішність людини, але й вказують на її 

емоційно-психічний стан, наприклад: 

(1) Today he was more talkative than she had ever known him, pleased with life, [AC his eyes shining 

with enthusiasm] [BNC, ACB] – задоволення життям; 

(2) «Sara?» he said, uncertain, [AC his voice shaking] [BNC, H7F] – невпевненість; 

(3) She held out her hand. He just touched it, [AChis hand trembling] [BNC, FR6] – збентеження. 

Здатність до вираження інформації про різні (фізичні, емоційні, психологічні) стани людини і 

про притаманні їй риси характеру є однією зі специфічних особливостей позначень частин тіла, проте 

різні соматизми мають неоднаковий потенціал у цьому плані [2, с. 37]. Наприклад, результати 

проведеного колексемного аналізу свідчать, що найбільша сила притягнення спостерігається між 

колострукцією та іменником-соматизмом eyes (див. Табл. 2), за ним з великим відривом слідує 
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лексема hand(s), а далі лексеми tears, face, mouth та інші. Певним чином таке частотне вживання 

вказаних лексем пояснюється позамовними факторами: згідно з думкою психологів, «більшість 

людей у процесі спілкування концентрує свою увагу на обличчях партнерів і передусім на очах, які 

виявляються видимим центром людини для суб‘єкта, що сприймає» [1, с. 17–18]. Отож, обличчя та 

очі виступають одним із найважливіших засобів вираження всієї різноманітності емоцій людини та 

слугують важливим джерелом інформації про її почуття, і це відображається у мові. Крім того, лише 

35 % інформації передається за допомогою мови. До інших невербальних способів спілкування 

належить соматична мова: мова жестів, рухів, поз, міміки, виразу обличчя, яка також слугує для 

вираження інформації. Невербальні засоби, що утворилися історично раніше і сприймаються 

безпосередньо, здатні сильніше впливати на адресата, передавати найтонші відтінки стосунків, 

емоції, оцінки, з їх допомогою можна передавати інформацію, яку важко чи за певних умов незручно 

виразити словами.  

Що стосується таких іменників, як weather, difference, exception(s), things, то припускаємо, що їх 

притягнення до суб‘єктного слоту конструкцією можна пояснити їхньою належністю до складу 

ідіоматичних виразів, як-от: 

(4) [AC Weather permitting], there are frequent painting and sketching expeditions available to all 

members [BNC, C89] 

Таким чином, здійснений колексемний аналіз свідчить, що суб‘єктний слот англійської 

неаугментованої абсолютної конструкції з дієприкметником І виявляє статистично вагомі зв‘язки з 

іменниками-соматизмами. Ця особливість конструкції проявляється у її активному вживанні в 

художньому мовленні, де вона використовується для надання додаткової інформації щодо фізичного 

та емоційно-психологічного стану діючої особи, що переважним чином виражається підметом 

матричного речення. Безумовно, застосування колексемного аналізу надає відомості про статистично 

значиму залежність між конструкцією та лексичними одиницями у її складі, які неможливо отримати 

шляхом інтроспективного аналізу чи аналізу абсолютних частот у корпусі, проте виявлення 

семантичних груп колексем є предметом інтерпретації дослідника і не позбавлене певного 

суб‘єктивізму. Звідси перспективою подальших розвідок є поглиблений аналіз класів колексем 

абсолютної конструкції з метою глибшого розуміння семантики цієї багатогранної граматичної 

конструкції. Отже, заснований на підході реального використання мови, корпусно-керований, 

квантитативний та математично відповідний метод колострукційного аналізу пропонує максимально 

об‘єктивний та точний спосіб дослідження зв‘язку між лексемами та певними граматичними 

конструкціями та надає компетентні дані для побудови теорії мови. 
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Жуковская В. В. Английская абсолютна конструкция: опыт коллострукционного 

анализа. 

Аннотация 
В статье представлены результаты коллострукционного анализа субъектного компонента английской 

абсолютной конструкции с деепричастием І. На основе выборки из корпуса BNC-BYU с использованием 

программы коллострукционного анализа Ст. Гриса выделены семантические классы существительных, 

которые притягиваются исследуемой конструкцией. Установлено, что в позиции субъектного компонента 

конструкции преобладают существительные-соматизмы. 

Ключевые слова: коллострукционный анализ, коллексемный анализ, абсолютная конструкция, 

субъектный компонент. 

Zhukovska V. V. English absolute design: the experience of colloquilibrium analysis. 

Summary 

Much recent work in the fields of Cognitive Linguistics and Construction Grammar has been based on the 

analysis of authentic linguistic data provided by computerized corpora. However, the analysis of such data does not 

always utilize statistical methods to validate the research findings. In this paper, we adopt the recently developed 

corpus-based method of collostructional analysis and investigate the English Absolute Participial Construction as it 

functions in BNC-BYU corpus. Designed by St. Gries and A. Stefanowitsch, the collostructional analysis aims to study 

the different kinds of association between words and constructions. Using one of the methods of the collostructional 

analysis, namely the collexeme analysis, we study nouns in the subject slot of the given construction. The collexeme 

analysis provides a ranked list of nouns, which reveal statistically significant attraction to the subject slot of the 

construction. The semantic analysis of the given nouns shows that lexemes denoting body parts prevail in the list, with 

the leading lexeme eyes. We suppose this fact can be explained by high frequency of the absolute construction in fiction 

where it is used as means of packing additional descriptive information about physical, emotional and psychological 

state of a person. Clearly, these are only preliminary findings and further study of the issue would be of interest.  

Key words: the collostructional analysis, the collexeme analysis, the English Absolute Participial Construction, 

the subject slot.  
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МОВНО-ХУДОЖНЯ АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ’БАТЬКО’ В ПОЕЗІЇ СІЛЬВІЇ ПЛАТ 

 
Наскрізною темою поетичних творів Сільвії Плат є тема чоловічого придушення жіночої ідентичності, 

вимушеної коритися патріархальним законам та нормам. Ця тема багато в чому зумовлює особливості 

створення образів у поетиці Сільвії Плат. У цьому сенсі доволі показовою є поезія «Daddy» («Татусь»). 

Ключові слова: дискурс, патріархальна традиція, дитинство, зрада, нацизм, Голокост. 

 

Одним із найбільш відомих у творчості Сільвії Плат є вірш «Daddy» («Татусь»). Цей твір є 

яскравим прикладом конфесійної поезії, оскільки створює напружений емоційний та інтелектуальний 

простір її особистісної поетичної саморефлексії, в якій поєднуються біографічний досвід втрати батька у 

дитинстві, потреба позбутися його деспотизму, яка проектувалася так чи інакше на внутрішньо сімейні 

стосунки поетеси, алюзії Голокосту через німецьке походження батька тощо. Поетичне мовомислення 

https://www.sketchengine.co.uk/user-guide/user-manual/word-list/
https://www.sketchengine.co.uk/user-guide/user-manual/word-list/
mailto:zabolotna.olha@gmail.com
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Плат репрезентує концепт ‘БАТЬКО‘ у різних художньо-семантичних площинах. Уже в перших рядках 

поезії «Daddy» реалізується семантична сфера БАТЬКО – ЧЕРЕВИК. Використання цієї парадоксальної 

метафори можна потрактувати із погляду семантичного наповнення слова «нога». Метонімічне 

використання ноги як жінки применшує її роль як у суспільстві, так і в сім‘ї, а протиставлення образів 

черевика та ув‘язненої в ньому ноги підкреслює відчуття залежності, нездоланні гендерні розбіжності, 

тиск чоловічого авторитету. Цей образ набуває метафоричного значення темного тісного світу, в якому 

протягом тридцяти років «наче нога» існувала героїня: 

You do not do, you do not do  

Any more, black shoe. 

In which I have lived like a foot 

For thirty years poor and white.  

Ні, ти більше не тиснеш, не тиснеш уже,  

Чорний черевику, 

Де наче та бідна й бліда нога, 

Вже тридцять років проживала я. 

У порівнянні себе самої із блідою ногою важливе як саме поняття ноги – нижньої, приземленої 

частини тіла, так і її кольору – бліда, бо замкнена, ув‘язнена, без свіжого подиху та свободи. Уявимо, 

якою б мала бути нога, що ходить БЕЗ черевика – жива, здорова, міцна. Отже така символіка є 

глибоко символічною та небезпідставно використовує кольорову пару – «чорне – безколірне, бліде». 

Як бачимо, протиставляється колірна гамма жіночого та чоловічого світів, у результаті чого колірна 

ознака отримує в поетиці Сільвії Плат гендерне прочитання. 

У цих рядках прочитуємо протест проти тиску батька, його присутність сприймається як 

символічне ув‘язнення, тому метафора «тісного чорного черевика» надзвичайно сильно увиразнює 

стиль взаємостосунків батька і дочки, а також шлейф цих взаємостосунків у дорослому житті.  

Важливо, що у спілкуванні з батьком через поетичну вербалізацію своїх почуттів Сильвія Плат 

спирається на біографічний досвід, однак і виходить за його рамки. Авторка згадує про тридцять 

років «ув‘язнення» себе, однак в реальності Сильвія залишилася без батька, що раптово помер, у віці 

десяти років. Було б дуже спокусливо розглядати цю поезію з точки зору класичного психоаналізу, 

адже у вірші звучить тема символічного вбивства батька. 

У поезії постійно акцентується увага на тісному зв‘язку образу батька з мотивом смерті. 

Жіночий образ проголошує необхідність вбивства батька:                   

Бачимо, як поетеса використовує прикметники одного семантичного ряду – сірий, важкий як 

камінь, моторошний. Додаткового навантаження додає цим рядкам використання поняття Бога. 

Релігійна алюзія Бога-Отця та підтекст, що тіло мусить бути наповнене Богом – тобто божественним, 

навіть якщо це тіло треба знищити, збільшують експресію образу. Але мова йде про вбивство вже 

померлого батька, тобто символічне вбивство пам‘яті про нього. 

Колірна лексика відображає конфлікт доньки та батька. Все, що пов‘язано із батьком, має 

чорний колір – колір зла, аморальності, смерті. 

Чорний колір підкреслює почуття страху, чіткого усвідомлення того, що Сільвія є жертвою 

чоловічого домінування та панування. Образи, використані поетесою для показу власного ставлення до 

цього феномену її життя, є моторошно повсякденними. Наприклад, образ чорного телефону, який уособлює 

комунікацію із зовнішнім світом, неминучість цієї нав‘язаної комунікації, підкорення загальноприйнятим 

нормам та розчинення індивідуальності в натовпі. Відключення чорного телефону означає розрив із 

системою стереотипів та нав‘язаних соціальних ролей, котрі вкоренились у патріархальному суспільстві.  

Концепт ‘БАТЬКО‘ в поезії розкриває свій руйнівний зміст та ворожість у семантичній 

прив‘язці до лексеми «ворог», яке розкривається через поняття «нацист, фашист», що викликало 

багато запитань у читачів та критиків Сильвії Плат. Німецьке походження батька та пов‘язаність його 

образу із трагедією Голокосту в Європі показує не стільки мотиви особистісного конфлікту поетеси із 

батьком, скільки відображає драматичне осмислення американським та британським суспільствами 

провини покоління батьків та його відповідальності за жахи ХХ століття. 

Тема Голокосту розкривається дуже явно, без натяків, із використанням історичних та 

географічних маркерів:  

An engine, an engine  

Chuffing me off like a Jew.  

A Jew to Dachau, Auschwitz, Belsen.   

I began to talk like a Jew.  

I think I may well be a Jew.  

Паровоз, паровоз, 

Що тягне мене як єврейку.  

Як єврейку – в Дахау, Аушвіц, Белзен. 

Я починаю говорити як єврейка. 

Я починаю думати як єврейка. 

Daddy, I have had to kill you.   

You died before I had time – 

Marble-heavy, a bag full of God,   

Ghastly statue with one gray toe. 

Татусю, мені слід було убити тебе. 

Ти помер – перш аніж я знайшла час 

Тяжкий як мармур міх, наповнений Богом, 

Моторошна статуя із одним сірим пальцем ноги. 
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Як відомо, транспортування євреїв у табори смерті, назви яких згадуються у цих рядках, 

здійснювалося поїздами. І тут слово engine має подвійний смисл: як машина-паровоз, що везла ці 

вагони з жертвами з різних куточків Європи, так і машина знищення, яка працювала без упину, 

безжалісна та глуха до страждань людини. Повтори, які неодноразово використовує поетеса у цьому 

вірші, лексично і фонетично зміцнюють враження, що його намагається донести до читача авторка. У 

цьому випадку не можна не погодитися із Ю. Лотманом, який зауважує, що «умисне згущення у 

використанні того чи іншого елементу робить його помітнішим, структурно активним» [1].  

Тему нацизму та Голокосту Сильвія Плат розкриває не лише через смислові маркери, але й 

фонетично, використовуючи: 

1)  емфатичні конструкції – повтори німецького ich, лексеми war;  

2)  численне вживання німецьких слів, пов‘язаних з однією із найбільш сумних сторінок в 

історії людства – правлінням Третього Рейху та нелюдським нацистським режимом (auch, du, 

Luftwaffe, німецька авіація, котра проводила масові атаки, танкові дивізії Panzer) з метою надання 

ситуації натурального, відчутного характеру; 

3)  семантичні маркери з негативною емоційною конотацією: my Polack friend, де під Polack 

мається на увазі презирливе прізвисько, яке фашисти давали полякам і яким «нагороджує» донька 

свого батька; епітети barb – скорочене від «варварський» та obscene – «паскудний, непристойний», 

що відображають огиду автора до німецької мови; метонімія за схемою «використання частини 

замість цілого»: як-от метонімічне використання образів, що позначають нацистів: Aryan eye, bright 

blue – арійське око, яскраво голубе (пряма алюзія до образу «істинного арійця» – білявого та 

голубоокого), the boot in the face – черевиком в обличчя (жорстокість та безжалісність фашистів); 

4)  бінарну опозицію Nazi – Jew (Наці – Єврей), кат – жертва.  

У вірші концепт ‘БАТЬКО – ВОРОГ‘ реалізовано метафорою Голокосту, яка використовується 

для надання гніву, неприязні та ненависті до батька тотального характеру, що досягається 

порівнянням власного болю та страждань із лихом вселенського масштабу. 

У вірші зрада та тиранія батька посилюють психологічну травму ліричної героїні. Однак 

вирішальним фактором розвитку у протагоніста шизофренії є зрада чоловіка і, як наслідок, негаразди в 

сім‘ї. Стає очевидним, що метафора «ВАМПІРА» стосується не лише батька, але й точного сурогату – 

чоловіка, котрий «висмоктав» позитивні емоції закоханої жінки, а також творче натхнення авторки. 

Голос ліричної героїні вбирає в себе елементи різноманітних дискурсів. Складні образи з 

очевидною культурологічною конотацією чергуються з «дитячими» словами, з їхньою 

«неправильною» фонетикою (chuffing, achoo, gobbledygoo), з фольклорними образами, а німецькі 

слова вплітаються в англійський текст (It stuck in a barb wire snare / Ich, ich, ich, ich – на колючому 

дротові Я, Я, Я ). Героїня дорослішає і немов шукає себе в різних культурних традиціях. Розуміння 

світу героїні в різні періоди її життя беззаперечно пов‘язане з думками про батька, котрий постає то 

«темним чоловіком», то вампіром. Варто зазначити, що на лексико-семантичному рівні у свідомості 

жіночого ліричного суб‘єкта втілюється суміщення дитячих спогадів, пов‘язаних із благоговійним 

страхом доньки перед батьком, а також дорослих переживань, пов‘язаних зі страхом єврейки перед 

нацистом, жінки перед чоловіком. У тексті поезії важливу роль відіграє наступна строфа, в котрій 

йдеться про те, як страх – любов юної героїні, котра прагнула покінчити з життям у двадцять років, та 

возз‘єднатися з померлим батьком (and get back, back, back to you – і повернутися назад, назад, назад 

до тебе), витісняється дорослою ненавистю. 

Як зазначає Дж. Розенблатт, батько Сільвії Плат не був нацистом, а матір не була єврейкою, 

проте історичні алюзії дають можливість авторці надати драматичності мотиву жіночого 

протистояння патріархальній культурі [4]. Але, наприклад, П. Бреслін наголошує на тому, що в 

символізмі вірша «Татусь» можна простежити і певні перегуки з реальною фігурою батька поетеси 

Отто Плата [2]. Поетеса бере центральні концептуальні образи з історії і культурної традиції та 

виводить їх за рамки патріархального дискурсу, тим самим позбавляючи їх звичної логіки розвитку. 

Говорячи про поетичну структуру вірша «Татусь», А. Р. Джонс вказує на простоту та 

монотонність ритмічного малюнка, в основі котрого, на думку критика, лежить повторюваність 

одних і тих самих елементів, котрі є характерними для дитячої мови (nursery rhyme – нянині рими), а 

також текстів заклинань. Насправді така особливість поетичної структури вже наявна у першому 

рядку (You do not do, you do not do) і зберігається впродовж цілої поезії (And I said I do, I do; Scraped 

flat by the roller of wars, wars, wars; Ich, ich, ich, ich; And get back, back, back to you). 

А. Р. Джонс вважає, що ритмічна організація тексту «Татуся» зближує його з епізодами із 

«Макбету», в котрих схожим за ритмікою рефреном звучать відьомські голоси, а також з деякими 
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текстами Т. С. Еліота (Thomas Stearns Eliot), зокрема незавершеною поетичною драмою «Sweeney 

Agonists» – «Суїні-Агоніст». 

Тема позбавлення від БАТЬКА – ВОРОГА продовжується у семантиці, пов‘язаної із чоловіком. 

У віршах циклу «Аріель» чітко змальовується мотив позбавлення від любого чоловіка, котрий прагне 

зайняти місце батька – від вампіра у «Татусі», нациста в «Пані Лазар», чоловіка в «Чадрах». Як 

зазначає А. Р. Джонс, драма та внутрішні переживання героїні відносять до концепції З. Фройда, 

демонструючи авторську варіацію на тему комплексу Електри, котра ненавиділа матір, з якою себе 

асоціює, та обожнювала батька, якого відштовхує за його брутальність та тиранію [3] Стає 

очевидним, що образ «чоловічого» світу», відкинути який намагається жіночий ліричний герой, 

будується на авторському обіграванні таких «чоловічих» теорій та ідеологій, як фашизм та фройдизм. 

Таким чином, не стільки біографія Сільвії Плат, скільки широкий культурно-історичний контекст 

стає породжуючим простором, з якого авторка черпає образність своїх творів. 
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Заболотна О. Р. Языково-художественная актуализация концепта ’ОТЕЦ’ в поэзии 

Сильвии Плат. 

Аннотация 
Сильвия Плат является одной из самых оригинальных представительниц американской поэзии ХХ века. 

Сквозной темой поэтических произведений автора есть тема мужского подавления женской идентичности, 

вынужденной подчиняться патриархальным законам и нормам. Данная тема во многом обусловливает 

особенности создания образов в поэтике Сильвии Плат. В этом смысле довольно показательно 

стихотворение «Daddy» («Папа»). 

Ключевые слова: дискурс, патриархальная традиция, детство, предательство, нацизм, Холокост. 

Zabolotna O. R. Language-artistic actualization of the concept ’DADDY’ in Sylvia Plath’s poetry. 

Summary 
Sylvia Plath is one of the most original representatives of American poetry of the twentieth century. Sylvia 

Plath‘s poetry takes a strong stance on the various aspects of power in the area of gender relations. She takes on a 

unique approach to criticize and reject patriarchal attitudes and values by using many distinguishing language and 

stylistic features. Sylvia Plath writes her poems with a female perspective. Typically her poems have a female persona, 

which portrays the experience of a female in a male dominated world. The poems are usually one-sided in their view on 

patriarchal society, showing only the negative aspects behind their attitudes towards women's positions within a 

patriarchal society, therefore making a strong feminist statement. The article aims at an overview of the concept 

‘DADDY‘ and its main characteristics in the poetry of Sylvia Plath. Sylvia Plath‘s poetry takes a strong stance on the 

various aspects of power in the area of gender relations. She takes on a unique approach to criticize and reject 

patriarchal attitudes and values by using many distinguishing language and stylistic features. In this sense, is quite 

revealing poetry «Daddy». 

Key words: discourse, patriarchal tradition, childhood, betrayal, Nazism, the Holocaust. 
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СПЕЦИФІКА КООПЕРАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ КОМУНІКАНТІВ  

У ПОЛІТИЧНИХ ТОК-ШОУ 

 
Статтю присвячено дослідженню комунікативної поведінки українських політиків у ситуації 

інтерактивного спілкування – під час прямих ефірів політичних ток-шоу. Увагу зосереджено на одному з 

різновидів комунікативної взаємодії – кооперативному, що передбачає наявність спільного комунікативного 

завдання в учасників спілкування. Регуляторну функцію в цьому випадку виконують максими якості, кількості, 
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відношення та способу, сформульовані Г. П. Ґрайсом. Українські політики, реалізуючи кооперативний тип 

спілкування, порушують максими, одночасно декларуючи комунікативну толерантність. 

Ключові слова: політичний дискурс, політичний інтерактив, комунікативна взаємодія, кооперація, 

максими спілкування. 

 

У політичній комунікації мовленнєва взаємодія має на меті отримання перемоги в політичній 

боротьбі, оскільки агональний чинник домінує в політичному дискурсі (ПД) [8, с. 48]. Учасники 

політичної комунікації насамперед представляють себе як політиків і мовних особистостей, 

паралельно із цим намагаючись вплинути на адресата. У випадку взаємодії з масовим адресатом 

такий уплив передбачає переконання на підтримку мовця, тобто політик-мовець як активний суб‘єкт 

мовлення виконує домінантну роль у комунікативній взаємодії. Адресат здебільшого реагує на 

мовленнєву поведінку мовця, проте здатний і на повноцінний діалог. Саме такий тип взаємодії 

представлений в інтерактивній політичній комунікації, яскравою формою репрезентації якої є 

політичні ток-шоу. Політики в умовах прямих ефірів ток-шоу намагаються демонструвати 

кооперативне спілкування, проте часто порушують його правила. Стратегічний аспект політичного 

інтерактиву в межах комунікативної кооперації потребує ґрунтовного дослідження, що і визначає 

актуальність нашої наукової розвідки. 

Мета статті – проаналізувати специфіку кооперативної взаємодії українських політиків та 

визначити основні проблемні ситуації, зумовлені порушенням правил мовленнєвої поведінки 

учасниками спілкування. Мета зумовила розв‘язання наступних завдань: виявити сутнісні 

характеристики кооперації як різновиду комунікативної взаємодії, розглянути основні максими 

кооперативного спілкування та проаналізувати особливості їх дотримання та порушення в мовленні 

українських політиків. 

Об‘єкт дослідження – український політичний дискурс в інтерактивній формі реалізації, 

предмет – мовленнєва поведінка політиків в умовах декларованого кооперативного спілкування в 

ток-шоу. 

Матеріалом для аналізу слугували відеозаписи та стенограми українських політичних ток-шоу 

«Шустер Live», «Свобода слова», «Велика політика», «Чорне дзеркало» за 2010–2017 роки. 

Мовленнєва поведінка комунікантів у політичному дискурсі зумовлена орієнтацією на 

співрозмовника (співрозмовників), оскільки діалогічний характер спілкування вимагає врахування 

чинника адресата. Т. Г. Винокур зазначає, що цей чинник передбачає орієнтацію на «а) на іншу особу 

загалом; б) на іншу особу як конкретну соціально-детерміновану особистість; в) на конкретну 

особистість у співвідношенні її ознак з ознаками мовця – демонструє ступінь стилістичної 

визначеності у змісті комунікативної ролі обох учасників мовленнєвої взаємодії і характер її 

стилістичної скерованості» [1, с. 84]. Мовленнєва взаємодія скерована на досягнення певного 

результату та ґрунтується на принципі кооперації, сформульованому Г. П. Ґрайсом [2]. 

Кооперативний принцип полягає в тому, що всі учасники діалогу повинні бути орієнтовані на спільну 

мету. О. О. Селіванова зазначає, що кооперація «характеризується узгодженістю намірів, 

стратегічних програм комунікантів, симетричними відношеннями між ними, балансом 

комунікативних статусів, ефективністю й оптимальністю спілкування» [5, с. 603–604]. У ситуації 

інтерактивного спілкування загальною кооперативною метою є представлення власних поглядів 

масовому адресату – студійній аудиторії та телеглядачам, що і зумовлює реалізацію комунікативного 

співробітництва. В. З. Дем‘янков вважає, що термін «кооперація» є неоднозначним, наголошуючи на 

його основних параметрах. По-перше, це наявність спільного комунікативного завдання в учасників 

взаємодії; по-друге, скоординованість послідовних комунікативних дій під час спілкування; по-третє, 

прагнення до ефективності спільних дій [3, с. 31–34]. Зважаючи на це, вдала послідовність дій дає 

підстави для реалізації кооперативного спілкування, коли обидва учасники позитивно налаштовані, 

мають симетричні комунікативні позиції та прагнуть отримати результат з урахуванням позиції 

співрозмовника. Для інтерактивної політичної комунікації кооперативна взаємодія досить частотна, 

оскільки комуніканти прагнуть продемонструвати порозуміння, навіть якщо йдеться про різні 

політичні позиції, напр.: О. Ляшко: Казав і кажу «Шановний Юрій Віталійович», щоб Луценко про 

мене не казав. Я буду казати «Шановний Юрій Віталійович», бо людина відсиділа в тюрмі за свої 

погляди і переконання. І саме тому заслуговує на повагу, хоча як політик я міг би багато про нього 

сказати. І чому б не вчив своїх дітей з прикладу Луценка, без камер коли він себе веде. Але за те, що 

він відсидів, нізащо відсидів, він для мене на все життя «шановний». Як би він не служив 

Порошенку (Шустер Live. 4.09.2015). Відсутність спільного завдання і негативне ставлення до 

політичного опонента не заважають мовцеві дотриматися принципу кооперації, говорячи про повагу 
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до співрозмовника. За таких умов не виконано головну умову, однак є ознаки кооперативності в 

політичній комунікації. 

Якщо враховувати, що в політичному дискурсі кооперативна взаємодія не обов‘язково 

відповідає всім параметрам, потрібно визнати, що достатньо реалізації хоч одного з них, щоб 

інтерактивне спілкування було реалізовано як кооперативне. Н. І. Формановська зазначає, що в 

кооперативному типі спілкування «оцінки відношення, уподобання, настанови комунікантів не 

суперечать одне одному, а співвіднесені, тому тести побудовано в тональності згоди» [7, с. 18]. З 

огляду на це відсутність спільного комунікативного завдання, що часто фіксуємо в діалогічній 

взаємодії політиків, не нівелює можливості кооперативного спілкування. Вважаємо, це зумовлено 

тим, що орієнтація на масового адресата та створення позитивного образу політика-мовця є 

пріоритетною метою політичних ток-шоу, тому відсутність окремих ознак кооперації між мовцем і 

безпосереднім адресатом відходить на другий план. На нашу думку, протилежність політичних подій 

не є підставою для порушення кооперації, оскільки йдеться не про вираження політичного кредо, а 

про його вербальну репрезентацію. Комуніканти вільні обрати той варіант поведінки, яка не лише 

дасть потрібний результат, а й представить їх перед масовим адресатом з позитивного боку, і саме 

цей критерій найбільше визначає специфіку кооперативної взаємодії в політичному дискурсі. 

Проте принцип кооперації, або співробітництва, дослідники вважають ідеалізованим [4, с. 100], 

бо налаштованість на спільну мету не завжди характерна для комунікативної взаємодії, зокрема для 

політичної комунікації. Проте максими спілкування, сформульовані Г. П. Ґрайсом, залишаються 

актуальними для всіх типів мовленнєвої взаємодії.  

Максима якості вказує, що мовець повинен говорити те, що відповідає дійсності, правду. У 

Г. П. Ґрайса цей постулат має два формулювання: по-перше, «Не говори того, що вважаєш хибним» 

або «Кажи правду», по-друге, «Не говори того, що не має достатніх підстав» [2]. Насамперед ця 

максима стосується подання завідомо неправдивої інформації, тобто такої, про яку мовець знає, що 

вона є хибною. Для політичної комунікації важливим є і той момент, що хибна інформація часто 

подається свідомо, з маніпулятивною метою. Масовий адресат сприймає таку інформацію як істинну, 

тому що немає можливості її перевірити. Саме тому факт порушення максими якості можна 

встановити лише з прямого діалогу, під час якого співрозмовник заперечує істинність інформації, 

напр.: Н. Шуфрич: Я 23-го і 27-го червня був в Донецьку разом з контактною групою. І в силу цілого 

ряду обставин бачив те, що там відбувається, і спілкувався з тими людьми, і відчував їх наміри. У 

них не було тих намірів, які з‘явилися потім. І саме сепаратизму. Вони сподівалися домовитися з 

Києвом... В. Фесенко: Несторе, це ж неправда! Н. Шуфрич: Я там був і я знаю, про що говорю. 

В. Фесенко: Референдуми в травні пропонувалися. Згадайте. Та ну навіщо говорити неправду? 

(Свобода слова. 9.02.2015). Тут ідеться про свідоме маніпулювання інформацією і подання 

неправдивих фактів, що унеможливлює кооперативну взаємодію загалом. Уважаємо, що для 

політичного дискурсу постулат якості не може бути основним, бо перевірити істинність висловлень 

політиків неможливо, це стосується навіть подання фактичної інформації – цифрових відомостей, 

відсотків та конкретних фактів. Мовці-політики маніпулюють фактичною інформацією, не стільки 

подаючи хибні відомості, скільки вдаючись до маніпулятивних технологій замовчування, акцентуації 

інформації, емоційної презентації тощо.  

Максима кількості вказує на потрібний для адекватного спілкування обсяг поданої інформації 

– не менше, ніж потрібно, і не більше, ніж потрібно. У Г. П. Ґрайса було сформульовано два 

положення цієї максими: «Твоє висловлення має містить не менше інформації, ніж потрібно» і «Твоє 

висловлення не повинно містити інформації більше, ніж потрібно» [2]. Із цього випливає, що обсяг 

переданої інформації під час спілкування має відповідати загальній меті та орієнтоватися на її 

досягнення, а недостатня кількість або перенасичення зайвою інформацією повідомлення 

перешкоджає досягти кооперативного результату. 

Спостерігаємо два варіанти порушення цієї максими. По-перше, це перенасичення 

повідомлення зайвою інформацією, напр.: А. Куликов: Пане Ляшко, ви обіцяли не перераховувати 

нам можливі і неможливі гріхи Коломойського, а сказати, чому саме на вас звернено... О. Ляшко: 

Сьогодні на мене розвернута атака з усіх боків. З одного боку – терористи, які полюють... Вам дуже 

смішно?.. З іншого боку – олігархи. Чому олігархи? Тому що я заявив про те, що Коломойський має 

повернути до бюджету півтора мільярди гривень, які вони вкрали: не вернули до бюджету 

дивідендів з «Укранафти». Після цього отримав дзвінок від Коломойського: «Давайте 

зустрінемось». У мене двічі була зустріч із Коломойським, він двічі мені пропонував людей у список 

до Радикальної партії на виборах у жовтні місяці. Коли я його послав, є запис в Інтернеті, де 

Коломойський дає доручення мочить мене на «1+1» (Свобода слова. 18.08.2014). Подання великого 
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обсягу інформації не виключає відповіді, яка представлена тут у репліці О. Ляшка, однак ця відповідь 

супроводжується зайвою деталізацією, емоційними зауваженнями та містить більше інформації, ніж 

потрібно для розуміння. По-друге, порушення максими кількості пов‘язане з недостатнім обсягом 

поданої інформації, напр.: А. Куликов: І до вас як до аналітика запитання: що ви маєте на увазі, 

коли говорите про серйозні наслідки? В. Чалий: Серйозні наслідки – очевидно, це ескалація конфлікту 

(Свобода слова. 9.02.2015). За таких умов співрозмовник вимагає уточнення або розширення поданої 

інформації, вказуючи на її недостатність за кількісними параметрами. Переважно це трапляється, 

коли політики висловлюються непрозоро, використовуючи загальні фрази. 

В інтерактивному спілкуванні політиків частотним є перенасичення повідомлення зайвою 

інформацією через небажання або невміння прямо відповідати на поставлені питання. Мовець 

намагається в одній репліці реалізувати різні комунікативні настанови, зокрема поєднати відповідь на 

питання із самопрезентацією та зниженням комунікативного статусу опонента, тому і порушує 

максиму кількості: звідси і багатослівність, повторення однієї думки кілька разів, тривале підведення 

до теми розмови тощо. 

Максима релевантності (відношення) вказує на доцільність інформації, що має відповідати 

темі розмови, а не містити зайві, непотрібні зауваження. У Г. П. Ґрайса цю максиму сформульовано 

так: «Не відхиляйся від теми» [2]. При цьому будь-який діалог не обов‘язково точиться навколо 

однієї теми, в розмові часто виникають додаткові лінії розгортання комунікативної взаємодії, тому 

дотримання цієї максими часто є проблематичним.  

У політичному дискурсі максима релевантності порушується тоді, коли співрозмовник свідомо 

ухиляється від відповіді, напр.: А. Куликов: Я запитую вас як людину, яку я знаю не перший рік. 

Може, принаймні частина причини в тому, що Україна стала об‘єктом зовнішньої агресії? 

Н. Шуфрич: Я вважаю, що влада рівно рік тому – в ці дні, приблизно рік тому, – мала можливість, 

щоби цього всього не було. І це було в її руках. Вона пішла тим шляхом, який привів до військового 

протистояння (Свобода слова. 9.03.15). На пряме питання, поставлене кілька разів, адресат не бажає 

прямо відповідати, тому починає ухилятися від теми через розмірковування про загальну ситуацію в 

країні. В кінці репліки, мотивуючи своє небажання відповідати, адресат передає право відповіді 

третім особам, проте так і не дає потрібної відповіді.  

Максима способу вираження є, на нашу думку, власне риторичною і відповідає за форму 

висловлення – потрібно висловлюватися зрозуміло, однозначно, чітко і ясно. У Г. П. Ґрайса на позначення 

цієї максими, що стосується, за його твердженням того, «як говорити» [2], подано декілька рекомендацій: 

«Уникай незрозумілих виразів», «Уникай неоднозначності», «Будь стислим», «Будь організованим». 

Семантична невизначеність політичної комунікації, невміння політиками висловлювати власні думки та 

бажання уникнути прямих відповідей спричиняють порушення максими способу вираження насамперед в 

аспекті вживання незрозумілих виразів та полісемічних лексем, напр.: В. Рабінович: Я хочу вам сказати, 

що сьогодні представники всіх партій, які зараз є в парламенті – там половина сиділа при Януковичі. Я 

загалом дивлюся, що... А. Куликов: У якому смислі «сиділа»? В. Рабінович: Ну, на жаль, просто сиділа, 

так? Я думаю, що… А. Куликов: Сиділа в парламенті (Свобода слова. 2.03.2015). У цьому прикладі 

неоднозначність зумовлена полісемією, слово «сидіти» в одному з переносних значень із позначкою 

«розмовне» зафіксоване у тлумачному слонику: Сидіти – бути ув‘язненим, позбавленим волі [6, т. 9, 

с. 159], хоч вжито спочатку в значенні «перебувати де-небудь, проводити час десь, у когось» [там само]. 

Це і викликає непорозуміння між мовцем та адресатом, зважаючи на що, ведучий уточнює в політика, яке 

саме значення мається на увазі в його репліці. 

Отже, кооперативна взаємодія в умовах політичних ток-шоу має декларативний характер, 

оскільки скерована на репрезентацію мовних особистостей політиків як врівноважених і толерантних 

мовців. Кооперація підпорядкована правилам спілкування, сформульованим Г. Ґрайсом, – максимам 

якості, кількості, відношення та способу, які здебільшого порушуються в політичному інтерактиві. 

Дотримання принципу кооперації сприяє порозумінню комунікантів, а вивчення мовленнєвих засобів 

досягнення кооперації становить перспективи подальших досліджень. 
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Завальская Л. В. Специфика кооперативного взаимодействия коммуникантов в 

политических ток-шоу. 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию коммуникативного поведения украинских политиков в ситуации 

интерактивного общения – во время прямых эфиров политических ток-шоу. Внимание сосредоточено на одной 

из разновидностей коммуникативного взаимодействия – кооперативном общении, что предполагает наличие 

общего коммуникативного задания участников. Регуляторную функцию в этом случае выполняют максимы 

качества, количества, отношения и способа, сформулированные Г. П. Грайсом. Украинские политики, реализуя 

кооперативный тип коммуникации, нарушают максимы, одновременно декларируя коммуникативную 

толерантность. 

Ключевые слова: политический дискурс, политический интерактив, коммуникативное взаимодействие, 

кооперация, максимы общения. 

Zavalska L. V. Specificity of cooperative interaction between communicants in political talk shows. 

Summary 
The article studies the communicative behavior of Ukrainian politicians in interactive communication situations 

– during live broadcasts political talk-shows. Attention is focused on one of the kinds of communicative interaction – 

cooperative that provides for common communication tasks in the dialogue participants. Regulatory function in this 

case do maxims of quality, quantity, relation and manner formulated G. Grice. Ukrainian politicians, implementing 

cooperative type communication violates the maxims, simultaneously declaring communicative tolerance. 

Purpose of the article – to analyze the specific cooperative interaction of Ukrainian politicians and identify the 

main problematic situations caused by violation of the rules of verbal behavior of communication. The goal led to the 

following tasks: identify the essential characteristics of cooperatives as a form of communicative interaction, the basic 

maxims of cooperative communication and analyze the features and compliance violations in the speech of Ukrainian 

politicians. 

Object of study – Ukrainian political discourse in interactive form of implementation, the subject – speech 

behavior politicians in a cooperative communication declared in a talk show. 

Material for analysis served as videos and transcripts Ukrainian political talk-show «Shuster Live», «Freedom 

of speech», «Big Politics», «Black Mirror» for the period 2010–2017 years. 

The results and prospects of the study. The cooperative interaction in terms of political talk-shows has 

declarative character, as directed on the representation of linguistic personalities of politicians as balanced and 

tolerant speakers. The cooperation is subject to the rules of communication formulated G. Grice – maxima quality, 

quantity, relation and manner, which are mostly violated politically interactive. Adherence to the principle of 

cooperation promotes understanding communicants, and the study of speech means to achieve the cooperation 

prospects of further research. 

Key words: political discourse, political, interactive, communicative interaction, cooperation, communication maxims. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕРМІНІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ 

СИСТЕМИ МОВНИХ ЗАСОБІВ ПИСЬМЕННИКА 

 
У статті розглянуто та проаналізовано основні підходи до проблематики вивчення та розрізнення 

термінів на позначення системи мовних засобів письменника: ідіолект, індивідуальний стиль, ідіостиль – у 

дослідженнях українських та зарубіжних науковців. Визначено спільні та відмінні риси цих понять, окреслено 

основні методи вивчення ідіолекту письменника як об‘єкта лінгвістичного та літературознавчого аналізу, а 

також перспективні напрямки досліджень. 

Ключові слова: ідіолект, індивідуальний стиль, ідіостиль, теорія, лінгвістика, літературознавство. 
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Поняття ідіостиль, індивідуальний стиль та ідіолект, які характеризуються по-різному і, як 

результат, потрапляють у різні ряди співвідношень з такими поняттями, як «мова», «текст» та «мовна 

особистість», вже тривалий час є центральними проблемами лінгвістичних досліджень. Це пов‘язано 

з підвищенням уваги до індивідуальної мовної творчості, мовної картини світу. 

Варто зазначити, що поняття ідіолекту давно відоме у лінгвістиці, хоча продовжує бути 

предметом дискусій. Відсутність зацікавленості у дослідженні ідіолекту можна прослідкувати на 

двох рівнях: емпіричному – через складнощі з отриманням відповідних даних, та теоретичному – 

увага була зосереджена на загальному, а не конкретному. Мовознавці були більш зацікавлені в 

дослідженнях мови, що ведуть до абстракції та ідеалізації, які вилучають індивідуальне мовлення із 

кола своїх зацікавлень. Багато видатних лінгвістів свого часу заперечували існування ідіолекту. 

Детальніше цю проблематику було розглянуто нами у попередньому дослідженні [4, с. 226]. 

Загалом ідіолект окреслюють як щось притаманне будь-якій людині. Як зазначає Ф. Бацевич, 

«кожний носій мови є одночасно носієм культури, тому мовні знаки мають здатність виконувати 

функцію знаків культури і слугують засобами представлення культурно-національної ментальності 

носіїв мови» [2, с. 252]. Вітчизняні науковці більш схильні розглядати ідіолект у контексті аналізу 

творчості письменників, водночас ототожнюючи його з індивідуальним стилем.  

До питання розмежування та уточнення понять ідіостиль, індивідуальний стиль та ідіолект 

зверталося багато українських дослідників. Складність підходу до проблеми вивчення мови 

художньої літератури, зокрема індивідуального стилю, пояснює специфічність самого предмета 

дослідження, його суміжне місце на перетині двох наук: мовознавства й літературознавства, оскільки 

предметом дослідження й аспектами вивчення тексту в мовознавстві є сукупність мовностилістичних 

одиниць, а в літературознавстві – вираження художнього, експресивного, образного мовлення. 

Загалом, як зазначено нами у попередньому дослідженні, провідною думкою усіх розвідок є 

паралельне співіснування понять ідіостилю та індивідуального стилю, надання їм синонімічного 

значення та їх відмінність від власне ідіолекту [4, с. 228].  

В українській лінгвостилістиці традиційним є ототожнення термінів індивідуальний стиль та 

ідіолект, на що вказує також Л. Коткова, посилаючись на праці С. Єрмоленко і Л. Мацько, які 

кваліфікують це поняття як «сукупність мовновиразових засобів, які виконують естетичну функцію і 

вирізняють мову окремого письменника з-поміж інших» або ж як «системність виразових засобів 

мови окремого письменника, діяча культури чи іншого індивіда, яка вирізняє, виділяє його мову 

серед інших мовців» [7, с. 26]. На думку Н. Сологуб, досліджуючи мовні особливості індивідуального 

стилю письменника, слід враховувати той факт, що «мова художнього стилю постає не як сукупність 

мовних засобів окремих рівнів і не як атомарний набір тропів, а як художня цілісність, як текст, яким 

«диригує» особистість автора, його світогляд. Це той кут зору на світ, під яким письменник здійснює 

художнє осягнення дійсності» [11, с. 36–37]. 

Вивчення будь-якого художнього тексту, мови певного письменника на сучасному етапі 

розвитку лінгвістики передбачає визначення таких понять, як ідіолект та ідіостиль. Тут складнощі 

пов‘язані з тим, що ці поняття трактують неоднозначно. У «Літературознавчій енциклопедії» поняття 

ідіолект співвідносять із поняттям ідіостиль: «Ідіолект – мовна практика окремого носія певної мови, 

пов‘язана з професією, походженням, етнічними особливостями, культурою, віком тощо; втілена у 

художньому слові неповторна специфіка світобачення його таланту в сукупності мовно-виражальних 

засобів, що виконують естетичну функцію, виявляють відмінні ознаки дискурсу певної творчої 

індивідуальності порівняно з іншою. Характер ідіолекту засвідчує співвідношення загальних та 

особливих ознак у структурах сформованої митцем художньої мовної моделі, в якій закодована його 

іманентно креативна сутність, зафіксований високий ступінь «спорідненої діяльності». На ідіолект 

можуть впливати інтроспективні або екстраспективні нахили письменника, його рівень культури та 

обдарованості, естетичний смак, тип світобачення» [8, с. 405]. Ідіостиль – індивідуальний стиль, у 

якому виразні мовні утворення формують своєрідну систему, набувають неповторного емоційно-

експресивного забарвлення. Ідіостиль співвідноситься з ідіолектом [8, с. 406]. 

У «Словнику лінгвістичних термінів» О. Ахманової ідіостилем називають «…сукупність 

основних стильових елементів, що характеризують твори письменника у певний період його 

творчості або творчий доробок автора загалом» [1, с. 455–456]. Енциклопедія «Українська мова» 

визначає індивідуальний стиль та ідіолект як «…сукупність мовно-виражальних засобів, які 

виконують естетичну функцію і вирізняють мову окремого письменника з-поміж інших; своєрідність 

мови окремого індивіда. Це поняття насамперед стосується стилю майстра слова, письменника. 

Стиль індивідуальний залежить від творчої індивідуальності автора, його світосприймання та 

світовідчуття, ставлення до явищ навколишньої дійсності та оцінки їх. Хоч письменник і 
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користується загальновживаною мовою, проте його індивідуальне світосприймання, психологія 

мовотворчості зумовлюють витворення особливого мовного світу» [12, с. 653]. 

На думку М. Федотової, термін ідіостиль також можна ототожнювати із терміном ідіолект, 

відмінності між ними вона вбачає у тому, що ідіолект – «це сукупність формальних та стилістичних 

особливостей, які властиві мовленню окремого носія певної мови…, реалізації мови вустами 

індивіда…, єдина мовна реальність, доступна для спостереження», а ідіостиль - «індивідуальна 

манера, спосіб, яким здійснено певний мовленнєвий акт чи твір, у т. ч. і літературно-художній…, 

який передбачає індивідуальний відбір та комбінацію мовних засобів». Загалом, як стверджує 

М. Федотова, можна виокремити два принципи розрізнення цих понять – ранній, пов‘язаний із 

працями В. Щерби, В. Виноградова, Г. Винокура, де ідіостиль трактують як гіпонім, а ідіолект – як 

гіперонім, та пізній – пов‘язаний із генеративною граматикою, де «вони співвідносяться як 

поверхневі та глибинні структури пари «зміст – текст» чи тріади «тема – прийоми вираження – 

текст». Згідно із другим принципом, «мовні фактори, які утворюють ідіолект, сягають корінням 

мовної пам‘яті автора та зводяться до ієрархічної системи інваріантів, які становлять … ідіостиль 

автора» [13, с. 222–223]. 

Загалом у мовознавстві наявні різні теорії вивчення індивідуального стилю письменника. 

Т. Кедич виокремлює лінгвофілософську, психолінгвістичну, структурну та герменевтичну теорії [5]. 

Лінгвофілософська бере початок з лінгвістики В. фон Гумбольдта. Твердження мовознавця про те, 

що «мова – це дух народу» та носій «сили національного духу» народу, передбачають дослідження 

виявів цієї духовності у творах видатних діячів культури цього народу [5, с. 9]. 

Представником психолінгвістичної теорії, де центральним є співвіднесення мовного світу й 

психологічного типу особистості, був О. Потебня. На його думку, індивідуальний стиль «…не лише 

засіб виразу думки, а й індивідуальний спосіб її перетворення» [10, с. 34]. Із розвитком 

психолінгвістики у другій половині ХХ ст. поглибився інтерес науковців до питання про 

співвіднесення мовного світу і психічного світу письменника.  

Структурна теорія побудована на внутрішніх і зовнішніх зв‘язках об‘єкта. Основною структурою 

в індивідуальному художньому тексті є авторська модель світу. Ю. Лотман зазначає, що одним із 

принципів структурного аналізу є «думка про літературний твір як про неподільне ціле». Науковець 

наголошує: «Для розуміння художнього тексту недостатньо покладатися лише на власне «відчуття 

мови», оскільки вивчати мову поета (письменника) потрібно як чужоземну, у якій зв‘язок слів за стилем 

(або навіть за звуком) може означати більше, ніж за словниковим значенням» і «…щобільше не 

індивідуальних зв‘язків є в художньому тексті, то він буде індивідуальнішим» [9, с. 11, 23–25].  

В основу герменевтичної теорії була покладена концепція декодування художнього тексту, 

зокрема щодо його змістових частин, а індивідуальний стиль письменника досліджують через такі 

поняття, як індивідуальна свідомість, світобачення письменника, художньо-мовна картина світу, 

антропоцентричність. Індивідуальна художньо-мовна картина світу є особливістю естетичного 

сприйняття дійсності через взаємодію кількох чинників: виокремлення стильової домінанти 

художнього тексту, поява з національної мови та її словника, що відображає народнопоетичне 

осягнення людиною світу й формується під впливом традицій художнього мовлення з його 

естетичною настановою, співвіднесенням між ідіостилем письменника й нормами загальнонародної 

мови, стильової концепції епохи [5, с. 9–10]. 

Парадигма мовознавчих студій змінювала пріоритети протягом різних епох, проте зараз 

актуальності набули антропоцентричні аспекти вивчення мовних явищ у межах когнітивної 

лінгвістики, про що свідчить зростаюча кількість розвідок, присвячених дослідженню ідіолекту 

окремої людини. Без розуміння авторського стилю неможливо визначити своєрідність художнього 

твору, встановити особливості його мовної структури. За твердженням В. Виноградова, а також 

Н. Шведової, «автор, як представник своєї епохи, свого суспільства, свого соціального середовища, 

включений у рух соціально-політичного і культурного життя народу», а «мова письменника містить 

безпосередні свідчення тих випадків слововживань, які в певний момент життя мови були поширені в 

окремих стилях мови,… проте з тих чи тих причин зникли з мови. У тій чи тій формі відображаючи 

недовговічне, іноді випадкове, мова письменника зберігає для нащадків сліди живого мовного 

руху;… вона є єдиною ділянкою письмової мови, у якій, із певною стилістичною метою, письмова 

літературна мова взаємодіє з територіальними діалектами і класовими жаргонами». Становлення 

антропоцентричної парадигми сприяє і вивченню ідіостилю письменника за допомогою різних 

підходів та методик [3, с. 34]. 

Актуальність застосування лінгвокогнітивного підходу підкреслюють у своїх дослідженнях 

О. Костецька, Н. Єсипенко, А. Підгорна та ін., а текст все частіше трактують як лінгвістичне явище, 
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водночас розкриваючи семантичні особливості ідіостилю письменника в новому ракурсі, що дозволяє 

обґрунтувати авторський відбір мовних засобів, оскільки в художньому творі матеріалізується мовна 

картина світу автора як представника певної лінгвокультурної спільноти на певному часовому зрізі (що 

перегукується із вищезгаданими твердженнями В. Виноградова, Н. Шведової, Ф. Бацевича). [7, с. 197].  

Окрім лінгвокогнітивного, у сучасному мовознавстві О. Костецька виокремлює також 

лінгвокультурологічний підхід до вивчення ідіолекту письменника. Насамперед це зумовлено тим, 

що такий підхід сприяє розумінню культурних орієнтирів етносу крізь призму мовної канви твору, в 

якій зашифровано національно орієнтовану та культурну інформацію. Особливу увагу тут дослідники 

приділяють етнографізмам як знакам культури, відзначеним національно-культурним компонентом; 

безеквівалентній лексиці, яка утворює своєрідний згорнутий текст, що може розглядатися як мовно-

культурне явище; традиційним фразеологізмам, у яких відзначають національно-культурний колорит; 

метафорам та епітетам, оскільки вони відбивають традиційну картину світу, зафіксовану в свідомості 

етносу [6, с. 198]. 

Деякі дослідники зосереджують увагу на кількісному та якісному підходах до аналізу 

літературного надбання письменника, яке пропонують розглядати і як факт мови, і як факт 

мистецтва. Новітніми методами дослідження особливостей авторського стилю вважають 

квантитативні та статистичні методи, які набувають популярності з розвитком комп‘ютерних 

технологій, корпусів текстів та програмного забезпечення, здатного опрацьовувати значні об‘єми 

даних та аналізувати їх відповідно до запитів дослідника [3, с. 34]. Кількісний підхід полягає в аналізі 

одиниць різних рівнів мовної структури (фонетичного, морфологічного, лексичного та 

синтаксичного), їх частотності й розподілу в тексті, а якісний – у встановленні закономірностей 

функціонування цих елементів мовної структури в контексті.  

У підсумку відзначимо, що із середини минулого століття постала необхідність комплексного 

підходу до аналізу художнього твору, який передбачає злиття лінгвістичних і літературознавчих 

методів, а розвиток новітніх комп‘ютерних технологій та програмного забезпечення лише сприяє 

цьому процесу. 

Отже, поняття ідіолекту, ідіостилю та індивідуального стилю пройшли довгий шлях 

становлення як одні зі стрижневих об‘єктів літературознавчих та лінгвістичних досліджень, ставши 

невід‘ємною частиною сучасної парадигми антропоцентричної лінгвістики, водночас окресливши 

взаємозамінні терміни ідіостиль та індивідуальний стиль для вивчення ідіолектів письменників як 

носіїв мовно-культурного коду свого народу. 
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Калымон Ю. О. Соотношение терминов на обозначение системы языковых средств 

писателя. 

Аннотация 
В статье рассмотрены и проанализированы основные подходы к проблематике изучения и различения 

терминов для обозначения системы языковых средств писателя: идиолект, индивидуальный стиль, 

идиостиль - в исследованиях украинских и зарубежных ученых. Определены общие и отличительные черты 

этих понятий, обозначены основные методы изучения идиолекта писателя как объекта лингвистического и 

литературоведческого анализа, а также перспективные направления исследований. 

Ключевые слова: идиолект, индивидуальный стиль, идиостиль, теория, лингвистика, 

литературоведение. 

Kalymon Yu. O. The ratio of terms designating the system of writer's language means. 

Summary 
The objects of the study are the terms denoting the system of a writer‘s language means. The background of the 

article is determined by the lack of uniform definition and understanding of the topic both by foreign and Ukrainian 

researchers. 

The main aim of the article is to outline modern approaches to denoting the system of the writer‘s language as 

well as describe linguistic and literary methods of studying it. 

Special attention is devoted to the combination of different approaches that are being applied to studying the 

writer‘s language that are both linguistic and literary for it is further understood that text is the object of linguistics as 

well as literary studies. Common and distinctive features of these concepts are defined. It was found that quantitative 

and statistical methods are acquiring more and more popularity due to the increasing development of computer 

technologies and corpus linguistics. 

Further researches in the field should be continued due to the lack of applying modern methods in complex 

studies of language means of many Ukrainian writers. 

Key words: idiolect, individual style, idiostyle, theory, linguistics, literary studies. 
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ФРАЗЕОЛОГІЗАЦІЯ ЧАСУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ: 

КОНТРАСТИВНИЙ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ 

 
Пропонована стаття присвячена аналізу лінгвокультурних особливостей фразеологізмів на позначення 

часу в англійській та українській мовній картинах світу. Проведено контрастивний та частотний аналізи 

відібраних одиниць, що дозволило виокремити основі метафоричні групи значень у досліджуваних одиницях. 

Здійснено класифікацію одиниць за критеріями «еквівалентність / довільність перекладу» та 

«наявність / відсутність ключових слів». 

Ключові слова: час, фразеологічна одиниця, лінгвокультурні особливості, мовна картина світу, 

контрастивний аналіз. 

 

Уявлення людини про час, які знаходять своє закономірне відображення у мові, вже давно 

привертають увагу науковців. Час – одна sз найсуттєвіших категорій у житті. Вона є об‘єктом 

наукового аналізу різних наук: філософії, лінгвістики, лінгвокультурології тощо. Лінгвістичний 

аспект категорії часу описують стосовно до його філософського та фізичного аспектів 

(Т. І. Дешерієва [3], А. К. Романова [14] ), а також як категорію соціально-історичного буття 

(А. Н. Лой [9], Л. О. Чернейко [19] ). Проблему часу вирішують у контексті міждисциплінарних 
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досліджень в сучасній науці (Н. Л. Любінська [10], Ю. Б. Молчанов [12] ). Без опису часових 

відношень неможливо було би скласти наукову картину світу. У цьому сенсі суттєвою є проблема 

співвідношення об‘єктивності та суб‘єктивності часу, оскільки воно має онтологічну та 

гносеологічну основу відповідно.  

Система часових відношень постає об‘єктом функціонально-семантичного аналізу (М. Г. Сенів 

[15] ), а також вивчається крізь призму «темпоральності», що є граматичним втіленням часу як 

екзистенційної категорії людського буття (О. В. Тарасова [17] ). Природа часу як одна з основних 

буттєвих категорій отримує детальне відбиття у різноманітних мовних засобах. Мовознавці 

розмежовують реальний час, в якому ми існуємо, та лінгвістичний час – мовну репрезентацію 

часових понять у лексичних одиницях темпоральної семантики та часових граматичних формах. 

Варто наголосити, що в англійській мові існує два терміни на позначення часу – «time» та «tense», які 

диференціюють загальне уявлення про час у філософському та психологічному сенсі (як «час життя») 

та граматичну категорію часу. 

Проте все частіше категорія часу постає об‘єктом сучасної когнітивної лінгвістики, де 

темпоральна концептосфера описується як одна з найбільш значущих у свідомості носіїв різних мов 

(І. А. Живіцька [4], Є. В. Іванова [5], Є. А. Нільсен [13] ), та лінгвокультурології, де вивчаються засоби 

репрезентації часу у мовних картинах світу (С. Данилюк [2], Л. О. Лисенко [8], Е. С. Яковлєва [20] ). 

Категорію часу в мові можна передати багатьма мовними одиницями, як на морфологічному, 

так і на лексичному, фразеологічному та синтаксичному рівнях. Пропоноване дослідження стосується 

саме фразеології, оскільки на основі аналізу фразеологічних одиниць можна чітко прослідкувати 

національно-культурні особливості мови. Фразеологія зберігає знання про світ і про людину в цьому 

світі, що робить цікавим і плідним її вивчення в рамках лінгвокультурології, у плані реконструкції на 

її основі уявлення про світ – мовної картини світу. За останнє десятиліття ця наука інтенсивно 

розвивається як в напрямку конкретизації і вдосконалення основних теоретичних положень, так і 

щодо здійснення описів окремих мовних фактів. Проте коло питань як теоретичного, так і 

практичного характеру, які не отримали свого розв‘язку, досі високе. Відтак, актуальність цього 

дослідження обґрунтовується значенням роботи для розвитку та систематизації теоретичних 

положень, зазначених галузей лінгвістики. Об‘єктом дослідження є фразеологічні одиниці, які 

слугують для вираження категорії часу в англійській та українській лінгвокультурах. Предметом 

дослідження є семантичні особливості та частотні характеристики вказаних одиниць. 

Протягом багатьох років у роботах із фразеології зазначалося, що фразеологічні одиниці – це 

національно-специфічні одиниці мови, які накопичують культурний потенціал народу. 

Лінгвокультуролог В. А. Маслова зауважує, що «фразеологічні одиниці, відображаючи у своїй 

семантиці тривалий процес розвитку культури народу, фіксують і передають від покоління до 

покоління культурні установки і стереотипи, еталони і архетипи» [11, c. 82], і вважає, що у більшості 

фразеологізмів є «сліди» національної культури, які мають бути виявлені; культурна інформація 

зберігається у внутрішній формі фразеологічної одиниці, яка, будучи образним уявленням про світ, 

надає фразеологізму культурно-національний колорит [11, c. 84]. 

Англійські та українські фрагменти мовної картини світу відображають своєрідні «зрізи» 

сприйняття часу, які сформувалися у двох культурах. Сприйняття та розуміння часу характеризує 

сутність культури по-особливому і, водночас, розуміння часу зумовлене саме культурою. При відборі 

фразеологічних одиниць, що утворюють когнітивні структури «Time/Час», як зазначає Є. В. Іванова, 

непросто провести розмежування між ними і одиницями, що входять у когнітивні структури 

«Destiny / Доля», «Hope / Надія», «Luck / Удача, випадок», «Patience / Терпіння». Ці групи та утворені 

ними когнітивні структури дуже тісно переплетені між собою, їм властивы взаємопроникнення і 

взаємодія. Тому вибірка фразеологічних одиниць на позначення часу є доволі умовною і відносною. 

Досить легко виділити ядро, утворене значеннями цих одиниць, але важко провести межу на 

периферії, на відміну від, наприклад, виділення фразеологічних одиниць про країни, гроші або 

одиниці, що містять компоненти – назви домашніх тварин, частин тіла тощо [5 , c. 161–162]. 

Матеріалом пропонованого дослідження слугували фразеологічні одиниці, відібрані із 

фразеологічних словників К. Т. Баранцева [1], В. Д. Ужченка [18] та О. В. Куніна [7], «Словника 

фразеологізмів української мови» [16], Longman Dictionary of Contemporary English 3
rd

  edition [21] та 

інтернет-ресурсів, зокрема thefreedictionary.com  та  myenglishteacher.eu.  

Вибірка була створена та погрупована у середовищі MS Excel (Рис. 1). Використання саме 

цього програмного засобу полегшило роботу з аналізом фразеологічних одиниць і особливо з 

кількісними підрахунками, дозволило групувати їх та сортувати за певним показником. 
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Рис. 1. Вибірка у середовищі MS Excel 

Фразеологічні одиниці англійською мовою утворюють групу із 244 одиниць. Здебільшого вони 

містять компоненти (ключові слова), що належать до семантичного поля «Time»: time (156 одиниць), 

moment (6 одиниць), day (25 одиниць), today (2 одиниці), tomorrow (5 одиниць), yesterday, morning, 

afternoon, evening, night (3 одиниці), hour (5 одиниць), year (4 одиниці), now (4 одиниці), never (5 

одиниць), clock (4 одиниці), minute (3 одиниці), month, past, then, early, late, slow. Мова йде тільки про 

повнозначні лексичні одиниці, граматичні та службові лексичні одиниці не враховуються. Відібрано 

також фразеологічні одиниці про час і без ключових слів цього поля (make hay while the sun shines). 

Вибірка фразеологічних одиниць українською мовою складається із 219 одиниць. Вони так 

само здебільшого містять компоненти, що належать до семантичного поля «Час»: час (88 одиниць), 

момент (3 одиниці), день (15 одиниць), сьогодні (8 одиниць), завтра (14 одиниць), вчора, минуле 

(3 одиниці), ранок, полудень, вечір, ніч, година (5 одиниць), годинник (3 одиниці), хвилина (3 одиниці), 

секунда, тиждень, рік (3 одиниці), століття, пора, нині (4 одиниці), вчасно, ніколи (5 одиниць), 

рано, скоро. Як і в англійській мові, є одиниці і без цих компонентів (поживемо, побачимо).  

У загальній вибірці наявні не тільки власне фразеологізми, а й приказки (що є предикативними 

фразеологічними одиницями) (то тоді ще було, як баба дівкою була; even a broken clock is right twice a 

day), метафори (дух часу; час летить; to kill time), фразові дієслова (to take up (time); to clock in/out) тощо. 

Основні характеристики сприйняття часу в мовній картині світу. При аналізі вибірки 

вдалося виявити три найбільші групи метафоричного сприйняття часу: як цінність, як неістоту та як 

істоту. Перша складає 13,5 % в англійській мові (33 фразеологічні одиниці з 244) та 10,5 % в 

українській (23 з 219). Група метафор, де час сприймається як неістота, складає 1,6 % в англійській (4 

з 244) та 5,5 % (12 з 219) в українській мовах. Час усвідомлюється як істота у 5,3 % фразеологічних 

одиниць (13 з 244) в англійській та 7,8 % (17 з 219) в українській мовах.  

Життя біжить з величезною швидкістю, і час «краде» наше життя. Ідея швидкоплинності часу 

стала дуже популярною, що знаходить своє відбиття в англійських та українських прислів‘ях. Це 

пояснює формування наступної групи метафор: час як потік, час як річка, час як стріла. Наприклад: 

час, як вода, – все йде вперед. В українській мові також наявні художні порівняння часу, наприклад, із 

кораблем: час – корабель, що ніколи не кидає якоря; з возом: час, мов віз: з гори чухрає, його не 

доженеш; або із тканиною життя: бережіть час: це тканина, з якої зроблене життя, що також 

вказує на важливість часу в житті кожного створіння на землі. 

В обох культурах час зображується живою, самобутньою істотою, тобто персоніфікується: час як 

лікар, час як вчитель, час як злодій. Наприклад: час – то лікар на всі гризоти; time is a great healer. Із 

приказки єдиний, хто не втомлюється – час можна чітко ствердити, що в українському менталітеті час 

зіставляється із живою істотою, оскільки тільки така може втомлюватися. Багато висловів про час в 

українській мові містять порівняння часу із тваринами, чого не спостерігаємо в англійській мові. Такі 

вислови, як час – не кінь, не підженеш, та й не зупиниш або час – не віл, його не налигаєш, є тому хорошими 

прикладами. Наявні фразеологічні одиниці, що в загальному містять назви тварин, що є також особливістю 

української мови. Прикладами таких висловів є: курчат по осені рахують; коли рак на горі свисне; тягнути 

кота за хвіст; не доженеш і конем, що запізниш одним днем; краще яйце сьогодні, ніж завтра курка та ін. 
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Цікавою особливістю українських фразеологічних одиниць (без сумніву, і не тільки тих, що за 

смисловим значенням стосуються часу), що також відрізняє їх від англійських, є те, що люди у цих 

висловах доволі часто звертаються до Бога: бог зна з якого часу; дасть бог день, дасть і пожиток; хто 

рано встає, тому бог подає; як божий день (ясно). Це вказує на більшу релігійність українського народу.  

В англійській мові сприйняття часу є більш сучасним, що висвітлює вплив ділового життя на 

розвиток мови та культури. Українська мовна картина світу переважно пов‘язана з традиціями, і це 

відбивається в її фразеології, що підтверджується тезою українського лінгвокультуролога 

В. І. Кононенка: «Зв‘язок української фразеології із сільським життям є водночас свідченням 

культурної самодостатності селянської громади, її вміння оцінювати дії і вчинки людей, наявності у 

ній високих моральних норм» [6, с. 74]. У вибірці наявні багато висловів, що містять нелітературні 

форми слів, наприклад: що було, то не верне ніколи (верне – повернеться); тоді то буде, як мій 

татуньо з тамтого світу верне (татуньо – (зменшувальне) тато, тамтого – (діалектне) іншого, того); 

тоді то буде, як ся догори вода оберне (ся оберне – (діалектне) повернеться); прийде врем‘ячко – 

достигне яблучко і само відпаде (врем‘ячко – (суржик, зменшувальне) час); що не день, то п‘янка 

(п‘янка – (суржик) пиятика); минувшини не повернути (минувшина – минуле). 

Невід‘ємною характеристикою часу є його рух, хід: time marches on; time goes by; time flies; time 

comes, passes, runs і т. д. Час також може виступати як причина змін, як активна сила, що викликає 

зміни (Time works great changes; times change and we with time). Зміна часу усвідомлюється в картині 

світу як зміна порядку речей. У багатьох висловах протиставлені два часових проміжки «today – 

tomorrow», «morning – afternoon/day/evening»: today a man, tomorrow a mouse; he that falls today, may 

rise tomorrow; cloudy mornings turn to clear afternoons (evenings). 

У фразеологічних одиницях українською мовою зміна всього в часі ілюструється 

недовговічністю людського благополуччя (сьогодні густо, а завтра пусто; сьогодні пан, а завтра 

пропав; сьогодні святкуєш, завтра голодуєш). Решта одиниць групи містять значення «майбутнє 

буде краще», вони також є одночасно фразеологічними одиницями про надію і терпіння: дасть бог 

день, дасть і пораду; прийде врем‘ячко – достигне яблучко і само відпаде. Доля є невідворотною, і 

неможливо знати свою долю, знати те, що буде, тобто майбутнє: чому бути, тому не минути, що має 

бути, те й буде; що буде, те й буде, ми все перебудем. Тут проявляється така типова риса 

українських фразеологічних одиниць, як «фаталізм».  

Думка про безповоротність минулого виявляється тісно пов‘язаною з думкою про втрачений 

час. Досить показовим є те, що втрата часу означає для англійця втрату грошей (a day late and a dollar 

short). Тут знаходить безпосереднє відображення менталітет не селянина, а ділової людини, зайнятої 

примноженням капіталу. 

Проведений контрастивний аналіз дозволив здійснити поділ перекладу відібраних 

фразеологічних одиниць на еквівалентний та довільний. Кількісний розподіл показав, що, поряд із 

прямими відповідниками, існує чимало унікальних фразеологічних одиниць в обох мовах. До 

еквівалентних фразеологічних одиниць належать такі: a question of time = питання часу; better late 

than never = краще пізно, ніж ніколи; feast today, famine tomorrow = сьогодні святкуєш, завтра 

голодуєш; from time to time = час від часу. 

Прикладами фразеологічних одиниць, що не знайшли прямих відповідників, можуть слугувати 

такі вислови: donkey‘s years – багато років; wee hours – після опівночі; after the watershed – пізня 

година; once in a blue moon – майже ніколи. 

Кількісний розподіл за наявністю еквівалентних одиниць показав, що, поряд із прямими 

відповідниками, існує в обох мовах чимало унікальних фразеологічних одиниць. У вибірці 

англійською мовою прямого відповідника українською не мають 141 фразеологічна одиниця з 244. У 

вибірці українських фразеологічних одиниць англійського еквіваленту не мають 89 одиниць із 219, 

що все-таки свідчить про своєрідність сприйняття часу в обох лінгвокультурах. 

Класифікація фразеологічних одиниць за параметром наявності ключових слів. У процесі 

дослідження вибірки виникла необхідність розмежувати вибрані фразеологічні одиниці за такими 

параметрами, що дозволило категоризувати досліджувані одиниці на вказані нижче групи:  

1) фразеологічні одиниці, які включають в себе ключові слова, що стосуються часу, але за 

значенням не відповідають йому. Приклад: five o‘clock shadow – чоловіча щетина; 3/4 time – 

музичний розмір; clean someone‘s clock – всипати на горіхи; як божий день – ясно, зрозуміло; 

2) фразеологічні одиниці, що не містять ключових слів, але за значенням відповідають йому, 

такі, як: once in a blue moon – дуже рідко; around the corner – не за горами (скоро); the ship has sailed – 

поїзд поїхав (запізно); after the watershed – пізно ввечері; зупинити колесо історії; як виросте трава 

на помості; 
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3) фразеологічні одиниці, що містять ключові слова і за значенням стосуються часу: a devil of a 

time – важкий час; lost time is never found again – втраченого часу не повернеш; time works wonders – 

час творить чудеса; only time will tell – час покаже; прийде час; час від часу. 

Кількісний розподіл фразеологічних одиниць у виокремлених групах показав такі результати: 

з вибірки обсягом 463 одиниць 110 одиниць належать до першої категорії, 92 – до другої та 261 – 

до останньої. У вибірці фразеологічних одиниць саме українською мовою до першої категорії 

належать 30 одиниць, до другої – 68, та 121 – до третьої. Із вибірки англійською мовою до першої 

категорії належить 80 одиниць, до другої – 24, 140 – до третьої. Результати унаочнено на діаграмі 

(Рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Кількісний розподіл фразеологічних одиниць за ознакою наявності ключових слів 

 

У загальному кількісне співвідношення одиниць українською мовою до англійської є досить 

рівномірним (219 українською та 244 англійською мовою), але результат кількісного розподілу за 

ознакою наявності ключових слів між двома мовами відрізняється. В англійській мові майже втричі 

більше фразеологічних одиниць, які містять компоненти, що належать до семантичного поля «Час», 

проте за своєю суттю не відповідають йому. Водночас у вибірці фразеологічних одиниць 

українською мовою, навпаки, майже втричі більше одиниць, у яких відсутні такі компоненти 

(ключові слова), але за значенням вони виражають поняття «Час». Розподіл також показав спільні 

риси в обох мовах – найбільше одиниць виявилося у третій категорії (фразеологічні одиниці, що 

містять ключові слова і за значенням стосуються часу) в обох вибірках.  

Проведене зіставлення відібраних фразеологічних одиниць з метою виявлення їхньої 

культурної специфіки у відображенні мовної картини світу дозволило виявити, що час і в 

англійській, і в українській культурі є цінним товаром. Він є обмеженим ресурсом, який 

використовується для досягнення поставлених цілей. В обох культурах час зображується живою, 

самобутньою істотою, тобто персоніфікується, проте багато висловів про час в українській мові 

містять порівняння часу із тваринами, чого не можна спостерігати в англійській мові. Ще однією 

особливістю українських фразеологічних одиниць (без сумніву, і не тільки тих, що за смисловим 

значенням стосуються часу) є те, що люди у цих висловах доволі часто звертаються до Бога. Це 

вказує на більшу релігійність українського народу. В англійській мові сприйняття часу є більш 

сучасним, що вказує на «агресивніший вплив» ділового сучасного життя на розвиток мови та 

культури. Українська мовна картина світу переважно пов‘язана із традиціями, і це добре 

відбивається в її фразеології. Результати лінгвістичного дослідження, зокрема класифікація 

досліджуваних одиниць за ознаками еквівалентності та наявності ключових слів, можуть бути 

використані у подальшому для контрастивного вивчення фразеології української та англійської 

мов. 
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Карамышева И. Д., Гайдук М. С. Фразеологизация времени в английской и украинской 

языковых картинах мира: контрастивный и лингвокультурный аспекты. 

Аннотация 
Предлагаемая статья посвящена анализу лингвокультурных особенностей фразеологизмов для 

обозначения времени в английской и украинской языковых картинах мира. Осуществлено контрастивный и 

частотный анализы отобранных единиц, что позволило выделить основные метафорические группы значений 

в исследуемых единицах. Предложена классификация единиц по критериям «эквивалентность/произвольность 

перевода» и «наличие/отсутствие ключевых слов». 

Ключевые слова: время, фразеологическая единица, лингвокультурные особенности, языковая картина 

мира, контрастивный анализ. 

Karamysheva I. D., Haiduk M. S. Idiomatic Rendering of Time in English and Ukrainian Lingual 

Pictures of the World: Contrastive and Lingual-Cultural aspects. 

Summary 
The proposed article highlights the analysis of lingual-cultural peculiarities of pharaseological units denoting 

time in English and Ukrainian lingual pictures of the world. Time is an object of scientific analysis of various sciences, 

in particular philosophy, linguistics, lingual-cultural studies. There are many ways to express the category of time in 

linguistics, but the given study focuses upon the analysis of time expression by means of using phraseology. It is shown 

that the difference between cultures conduces different perception of time and, being differently reflected in a certain 

language. The object of research are phraseological units that serve to express the category of time in English and 

Ukrainian lingual cultures. The subject of research are semantic peculiarities and frequency characteristics of the 

researched units. The source base of study consists of 463 phraseological units denoting time and containing 

components (keywords) related to the semantic field «Time», including 244 in English and 219 Ukrainian units 
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respectively. The carried out contrastive and frequency analyses of the sampled units have allowed to differentiate basic 

metaphoric groups of meanings inherent in the researched units. Units have also been classified according to such 

criteria as «equivalent/descriptive translation» as well as «presence/absence of key words» yielding additional results 

in presenting reflected by them lingual-cultural peculiarities which proves to be perspective for the further study of 

phraseological units. 

Keywords: time, phraseological unit, lingual-cultural peculiarities, lingual picture of the world, contrastive 

analysis. 
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ВЗАЄМОДІЯ ГЕТЕРОГЕННИХ СКЛАДНИКІВ КОНТАМІНОВАНОЇ КОГЕРЕНТНОСТІ В 

ТЕКСТІ АНГЛІЙСЬКИХ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗОК ФІЛІПА АРДА 

 
У статті проаналізовано вербальну й невербальну взаємодію складників контамінованої когерентності 

у структурі англійських мультимодальних літературних казок Філіпа Арда. Виявлено та схарактеризовано 

структурно-семіотичні аспекти категорії когерентності аналізованих казок, що визначають її 

текстотвірний характер. У цьому зв‘язку проілюстровано вищесказане прикладами контамінованих 

тематичних прогресій. 

Ключові слова: англійська мультимодальна літературна казка, вербальний складник, графічний 

складник, іконічний складник, контамінована когерентність, параграфемний складник.  

 

П. К. Паардекопер запропонував жартівливу характеристику категорії когерентності, згідно з 

якою цілісним є висловлення, «після якого можемо перервати свого співрозмовника і при цьому не 

здаватися йому неввічливим» (цит. за: [3, с. 63] ). У нашому випадку «висловленням» є текст 

англійської мультимодальної літературної казки (далі АМЛК) автора Філіпа Арда та художника-

ілюстратора Джима Пейлота / Джеффа Данбара [4, с. 102]. 

На нашу думку, дуже добре текстову когерентність описав Едгар По: «Дійшовши до кінця, ми 

швидко згадуємо його початок, і тому особливо чутливо сприймаємо текст ціліснооформлено і 

переживаємо його цілісний вплив» (цит. за: [1, с. 41] ). Когерентність художнього прозового тексту 

АМЛК задається комунікативною установкою адресанта, єдиною темою, яка розкривається 

вербальними та невербальними засобами. Оскільки когерентність тексту забезпечується, насамперед, 

«єдністю комунікативної інтенції автора» [5, с. 12], то науковці стверджують, що текст, у створенні 

якого беруть участь декілька адресантів (автор вербальної частини та художник-ілюстратор), не може 

бути цілісним [2; 6]. Ми частково погоджуємось із цим твердженням, тому що існують випадки, коли 

художники-ілюстратори не сприймають бачення художнього тексту автора, їхнє візуальне 

трактування не збігається з авторським та виглядає недоречним, що призводить до неможливості 

інтерпретації тексту адресатом. У таких випадках можна стверджувати, що такі художні прозові 

тексти англійської мультимодальної літературної казки втрачають когерентність. 

У більшості ж випадків автор художнього твору та ілюстратор працюють над єдиною темою та 

сюжетом, ілюстрації допомагають проникнути в задум автора вербального художнього тексту, як 

правило, існує гармонія візуального мислення автора та художника-ілюстратора, і хоча останній має 

своє бачення предмета зображення, когерентність тексту зберігається [8; 9]. У таких випадках 

можемо стверджувати, що когерентність тексту АМЛК забезпечується єдністю комунікативної 

інтенції адресантів. 

Метою статті є вияв і характеризація структурно-семіотичних аспектів категорії когерентності 

англійських мультимодальних літературних казок, що визначають її текстотвірний характер. 

Досягнення окресленої мети передбачає необхідність вирішення такого завдання: проаналізувати 

вербальну й невербальну взаємодію складників контамінованої когерентності в структурі 

аналізованих літературних казок. 

Вербальний складник (далі ВС) тексту АМЛК як послідовність знаків є гетерогенним, оскільки 

він ієрархічно побудований, його структура має рівні різної природи, він є результатом реалізації 

різноманітних кодів – морфологічного, графічного, лексико-семантичного, ритміко-метричного, 
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синтаксичного. Доцільно виокремити такі типи гетерогенності або гібридності, властиві ВС тексту, 

як жанрова, тематична, стилістична, адресна, різносуб‘єктна, комплексна.  

Жанровою гетерогенністю є зміна жанрового параметра художнього тексту, яку спричиняють 

вкраплення в текстову фактуру уривків різних словесних жанрів (лист, надпис, молитва, цитата, 

оголошення, генеалогічна таблиця тощо), завдяки яким текстова фактура стає гетерогенною. 

Тематична гетерогенність спостерігається тоді, коли в текстовому сегменті, спрямованому на 

розкриття однієї тематичної лінії, є включення, що відсилають адресата до інших подій чи думок, що 

і безпосередньо співвідносяться з головним змістом, і логічно від нього відходять. Стилістична 

гетерогенність передбачає зміну стилістичного ракурсу шляхом введення в текст різних вкраплень, 

які належать до будь-якого функціонального стилю, та нелітературними формами мови. Адресною 

гетерогенністю є зафіксована зміна вектора зверненості мовлення, що може мати і 

автокомунікативну спрямованість або риторичний характер, і адресуватися конкретним потенційним 

співрозмовникам. Різносуб‘єктна гетерогенність є діалогізацією авторської оповіді, тобто 

ускладненням текстової фактури шляхом внесення у зовнішньо монологічне висловлювання 

адресанта повноцінних реплік інших персонажів, що сприяє створенню видимості інтерактивного 

спілкування. Комплексна гетерогенність свідчить про поєднання двох або й більше типів 

гетерогенності в межах ВС тексту англійської мультимодальної літературної казки [7, с. 84–98]. 

Оскільки гетерогенність ВС візуально оформлена, то варто говорити про гетерогенність самого 

тексту АМЛК та наявність контамінованих тематичних прогресій у ньому. У цьому зв‘язку 

проілюструємо сказане прикладами: 

1) Контамінована проста лінійна прогресія. Приклад контамінованої простої лінійної 

прогресії фіксуємо у надфразовій єдності (другий абзац, с. 42) АМЛК ―TricK Eggs aNd RubbeR 

ChickeNs or Making a Splash‖ (1: TERC, p. 42–43). У структурі змісту виокремлюємо тему надфразової 

єдності a large piece of driftwood (dragged by Harvey). У риторичній структурі надфразової єдності 

сегментні одиниці Jilly: unhooked, picked up, pulled off, threw; Harvey: jumped up, leaving paw prints, left 

a line; (the stick was) bigger (than)… конкретизують тему, надаючи адресатові додаткову інформацію. 

На ілюстрації зображено собачку Гарві (Harvey), що несе великий корч та малює суцільну лінію на 

піску, залишаючи сліди лап. Означений артикль the вказує на візуальзовані dog, stick. Зміст 

іконічного складника (далі ІС) віддзеркалює рему останнього речення as well as leaving paw prints in 

the sand, he left a line from where he‘d dragged the stick. У структурі макету надфразової єдності ВС 

становить собою анафору, що співвідноситься з іконічним антецедентом (мікровкрапленням), який є 

в попередньому контексті. У лінгвістичній структурі надфразової єдності послідовна тематизація 

відбувається від теми до реми: Jilly … lead → he … dance; she … driftwood → threw … fetch; it … 

bigger → left a line. Контаміновану когерентність актуалізовано шляхом візуалізації реми лінійної 

прогресії.     
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2) Контамінована прогресія з наскрізною темою. Приклад контамінованої прогресії з 

наскрізною темою фіксуємо у надфразовій єдності (другий абзац, с. 32–33) АМЛК «Stinking Rich 

aNd Just PlaiN StiNky or A Diamond As Big As His Head» (2: SRPS, p. 32–33). У структурі змісту 

визначаємо тему надфразової єдності Grabby Hanson. У риторичній структурі надфразової єдності 

сегментні одиниці the chief of police; grabbed: a toy, a baby, a TV remote, a teacher, radioactive waste 

описують тему. ІС моделює образ начальника поліції чарівного Ґрабтауна (Grubtown). 

Мезоілюстрація містить дві мікроілюстації. Мезоілюстрація візуалізує зовнішність антагоніста 

Ґребі Генсона (Grabby Hanson) на противагу двом мікроілюстраціям, що зображають його дії, 

пов‘язані з лексемою grabbed: крадіжку малюка та радіоактивних відходів. У структурі макету ВС 

як анафора співвідноситься з ІС як антецедентом, що знаходиться в попередньому контексті 

надфразової єдності. У лінгвістичній структурі наскрізна тема Grabby Hanson пронизує надфразову 

єдність. Рематичні елементи he grabbed: a toy, a baby, a TV remote, a teacher, radioactive waste 

конкретизують образ Ґребі Генсона. Контаміновану прогресію з наскрізною темою актуалізовано 

шляхом візуалізації наскрізної теми Grabby Hanson та двох рематичних елементів a toy, a baby.         

 

 
 

3) Контамінована прогресія з похідними темами. Приклад контамінованої прогресії з 

похідними темами фіксуємо у надфразовій єдності (перший абзац, с. 11) АМЛК «HIGH in the 

CLOUDS» (3: HiC, p. 10–11). У структурі змісту a nightmare of noise and destruction являє собою 

тему надфразової єдності. У риторичній структурі надфразової єдності сегментні одиниці 

caterpillar tires: flatten; bulldozers and their teeth: pushed over, thrown aside, torn apart; chain saws: 

slicing, slashing, killing деталізують інформацію. Зміст ІС узагальнює зміст ВС надфразової єдності. 

Візуалізовані шини гусеничного трактора та «металеві зуби» бульдозерів руйнують Вудленд 

(Woodland). Макроілюстрація надає адресатові узагальнену інформацію про першу і другу 

синтаксеми. Вона не віддзеркалює дій транспортних засобів. Означений артикль the, що 

супроводжує словосполучення the huge caterpillar tires та лексему the bulldozers, свідчить про 

наявність внутрішнього семантичного зв‘язку між ІС та ВС. У структурі макету надфразової 

єдності макроілюстрація обрамлює ВС, розміщений «високо над хмарами». У лінгвістичній 

структурі прогресія з похідними темами виражає загальну тематичну послідовність надфразової 

єдності destruction. Контамінована прогресія з похідними темами ґрунтується на узагальненому 

віддзеркаленні ІС двох похідних тем з наявних трьох (caterpillar tires, bulldozers and their teeth, 

chain saws), репрезентованих ВС.   
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4) Контамінована прогресія з розщепленою темою. Приклад контамінованої прогресії з 

розщепленою темою фіксуємо у фрагменті АМЛК «The FaR FroM Great Escape or The Light, the 

Switch and the Wardrobe» (4: FFGE, p. 110–111). У структурі змісту тема Surprises характеризує 

фрагмент АМЛК. У риторичній структурі сегментні одиниці Jilly Cheeter and Mango Claptrap: tunnel, 

whispered, listened, ran back; THE FOXES: tunnel, was heading straight for them, were singing детально 

описують тему фрагмента АМЛК. Мезоілюстрація-діаграма візуалізує зустрічний рух уздовж тунелю 

протагоністів Джілі Чітер (Jilly Cheeter), Менґо Клептрепа (Mango Claptrap) та антагоністів сім‘ї 

Фоксів (the Foxes). Власні імена протагоністів і прізвище антагоністів (ВС) інтегровано в ІС. На 

ілюстрації стрілки між власними назвами та елементами ІС ідентифікують зображених персонажів. 

Стрілки також використано для вказівки на зустрічний рух між персонажами уздовж тунелю. ІС 

(антецедент) передує ВС (анафора). Означений артикль the супроводжує лексему tunnel, 

сигналізуючи про імпліцитний внутрішній семантичний зв‘язок між ВС та ІС. Зміст ілюстрації не 
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зображає перешіптування, підслуховування, біг у зворотному напрямку Джілі Чітер та Менґо 

Клептрепа, а також спів сім‘ї Фоксів, наявні у ВС. Зміст ілюстрації віддзеркалює надфразову єдність 

фрагмента АМЛК There were Jilly Cheeter and Mango Claptrap merrily making their way down the 

tunnel, unaware that a bunch of duck-hating escaped prisoners was heading straight for them. Until … . 

Візуалізація нерухомого Менґо на противагу іншим персонажам, які перебувають у динаміці, 

співзвучна із синтаксемою Until … . Назва пісні, виокремлена супраграфемним засобом 

параграфемного складника (далі ПС), описує тему фрагмента АМЛК. Слова пісні ‗Kill all ducks / …‘, 

яку наспівували антагоністи, виокремлені курсивом для створення інтонаційного малюнку 

висловлювання. Скісна риска (слеш) розмежовує рядки пісні. Капіталізація THE FOXES, підсилена 

трьома знаками оклику, передає адресатові гучність висловлювання. У структурі макету фрагмента 

ІС, розміщений по центру ліворуч, деталізується ВС, що знаходиться навколо ілюстрації. У 

лінгвістичній структурі основу прогресії з розщепленою темою фрагмента АМЛК становить подвійна 

рема Jilly Cheeter and Mango Claptrap та a bunch of duck-hating escaped prisoners (the Foxes). 

Компонент реми Until… утворює висхідну для двох прогресій з наскрізними темами: першої ‗What 

was that?‘, яка трансформується They listened у другу Whoever it was in the tunnel was singing. Перша 

прогресія з наскрізною темою фреймує другу прогресію They listened. Друга наскрізна тема ‗THE 

FOXES!!!‘ перша наскрізна тема. Контаміновану прогресію з розщепленою темою актуалізовано 

шляхом зображення подвійної реми фрагмента АМЛК.   

 
5) Контамінована прогресія з тематичним стрибком. Приклад контамінованої прогресії з 

тематичним стрибком фіксуємо у фрагменті АМЛК «The WroNg End of the Dog or The Pedal-Bin 

Pelican» (5: WED, p. 86–88). У структурі змісту фрагмента наявна тема Grabby Hanson‘s three 

possibilities. У риторичній структурі сегментні одиниці one: Snooks and the pelican are still together; 

two: Snooks is now in doggy heaven; three: the pelican dropped Snooks near enough the ground 

уточнюють тему. ІС складається з чотирьох мікроілюстрацій, об‘єднаних єдиною темою. Ілюстрація 

із зображенням антагоніста Ґребі Генсона містить три похідні ілюстрації, що асоціюються з його 

трьома припущеннями. На першій ілюстрації зображено пелікана разом із собачкою; на другій – 

собачку з арфою на хмаринці; на третій – собачку, яка прогулюється. Перша ілюстрація цілком 

корелює з ВС на противагу другій і третій ілюстраціям, які візуалізують та узагальнюють рему 

(Snooks is now in doggy heaven; the pelican dropped Snooks near enough the ground for the dog to be un-

harmed). Капіталізація SPLAT!, HAVE наголошує на гучності висловлювання. У структурі макету 

фрагмента ВС (катафора) передує ІС (постцедент). У лінгвістичній структурі фрагмента наявна 

наскрізна прогресія Grabby Hanson‘s three possibilities (тематичні елементи One, Two, Three) з 

тематичним стрибком Flabby Gomez groaned and covered his eyes with a mayonnaise-smeared hand. … 

Gomez licked his fingers. Кореляція між тематичним стрибком Flabby Gomez‘s sandwich і наскрізною 

темою Grabby Hanson‘s three possibilities ідентифікується за допомогою попереднього контексту 

фрагмента та ілюстрації (p. 84–85), на якій зображено антагоніста Флебі Ґомеза (Flabby Gomez) з 
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величезним бутербродом. Контаміновану наскрізну прогресію з тематичним стрибком актуалізовано 

шляхом візуалізації рем наскрізної теми Grabby Hanson‘s three possibilities та реми тематичного 

стрибка Flabby Gomez‘s sandwich у попередньому контексті фрагмента АМЛК.       

 
Кількісні показники свідчать про перевагу макровкраплень (58 %) над мезовкрапленнями (33 %) 

та мікровкрапленнями (9 %) у контексті дослідження та аналізу взаємодії гетерогенних складників 

контамінованої когерентності у тексті АМЛК Філіпа Арда. 

Отже, контамінація тематичних прогресій як вияву структурної тематичної гетерогенності тексту 

АМЛК полягає у візуалізації переважно реми, яка становить головну комунікативну частину кінцевої 

синтаксеми надфразової єдності або фрагмента АМЛК. Віддзеркалення теми, власне комунікативної 

перспективи синтаксеми, в ІС властиве для прогресії з похідними темами. У тематичних прогресіях ІС 

переважно передує ВС, тобто між ними встановлюються анафоричні зв‘язки. ІС узагальнює зміст ВС, 

наявного у тематичній прогресії, не деталізуючи інформації. Зміст ІС, актуалізований в ілюстраціях, 

виокремлює важливі аспекти ВС, репрезентованого в тематичних прогресіях надфразових єдностей та 

фрагментів АМЛК, які за обсягом перевищують ІС. Інтеграція ВС в ілюстрацію сприяє паралельній 

кореляції вербальних та невербальних каналів подання / сприйняття інформації. ГС (ВС виокремлений 

капіталізацією, курсивом) транслює адресатові просодику висловлення, власне передає його гучність. 

Перелік умовних скорочень 
АМЛК – англійська мультимодальна літературна казка 

ВС – вербальний складник 

ГС – графічний складник 

ІС – іконічний складник 

ПС – параграфемний   складник
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Карп М. А. Взаимодействие гетерогенных составляющих контаминированной 

когерентности в тексте английских мультимодальных литературных сказок Филиппа Арда. 

Аннотация 
В статье проанализировано вербальное и невербальное взаимодействие составляющих 

контаминированной когерентности в структуре английских мультимодальных литературных сказок Филиппа 

Арда. Выявлены и охарактеризованы структурно-семиотические аспекты категории когерентности 

рассматриваемых сказок, определяющие ее текстовый характер. В этой связи проиллюстрировано 

вышесказанное примерами контаминированных тематических прогрессий. 

Ключевые слова: английская мультимодальная литературная сказка, вербальная составляющая, 

графическая составляющая, иконическая составляющая, контаминированная когерентность, параграфемная 

составляющая. 

Karp M. A. Interaction between heterogeneous components of contaminated coherence in the 

text of English multimodal literary fairy tales written by Philip Ardagh. 

Summary 
The aim of the article is to manifest and characterize structural-semantic aspects of coherence that determine its 

textual character in English multimodal literary fairy tales. The desired aim presupposes completion of the following task: to 

analyze verbal and nonverbal interrelation between components of contaminated coherence in the structure of the analyzed 

literary fairy tales. The object of the article is coherence of fictional prose text in English multimodal literary fairy tales 

written by Philip Ardagh. The subject of the article is interaction between heterogeneous components of contaminated 

coherence in the multimodal fictional prose text of the analyzed literary fairy tales. In connection with the above-mentioned, 

the contaminated thematic progressions have been illustrated by the afore-cited examples. In the context of the present study 

and analysis concerning interaction between heterogeneous components of contaminated coherence in the text of English 

multimodal literary fairy tales written by Philip Ardagh, the quantitative indices have affirmed that macro inclusions (58 %) 

have prevailed in comparison to meso inclusions (33 %) and micro inclusions (9 %). Contamination of thematic progressions 

as the manifestation of the structual thematic heterogeneity in the text of English multimodal literary fairy tales has consisted 

in visualization mainly of rheme that forms a principal communicative clause of a closing sentence regarding a supra-phrasal 

unit (SPU) or a fragment of the analyzed literary fairy tales. 

Key words: contaminated coherence, English multimodal literary fairy tale, graphic component, iconic 

component, paragraphemic component, verbal component. 
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НАЗВЫ ДЭКАРАТЫЎНЫХ КУСТАВЫХ РАСЛІН У ЗАХОДНЕПАЛЕСКІХ ГАВОРКАХ 

 
У артыкуле аналізуюцца заходнепалескія фітонімы-назвы дэкаратыўных куставых раслін. Разглядаецца 

этымалогія дадзеных лексем і даецца ілюстрацыйны матэрыял, выбраны з лексікаграфічных даведнікаў і сабраны 

аўтарам у выніку апытання прадстаўнікоў заходнепалескага рэгіѐна. 

Ключавыя словы: фітонім, матываваная лексіка, запазычаная лексіка, этымалогія. 
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Свет раслін цікавы кожнаму чалавеку па-рознаму. Філолагаў ѐн вабіць, найперш, сваімі 

арыгінальнымі і гаваркімі назвамі. Шматлікія батанічныя намінацыі служаць яркімі прыкладамі 

матываванай лексікі, якая ўвасабляе ў сабе пэўныя характарыстыкі раслін і зберагае культуру, 

традыцыі і вопыт нашага народа. Напрыклад, найменне гарлачык (руск. кувшинка, лац. NymphaeaL.) 

узнікла паводле падабенства кветкі расліны з гліняным збанком, гарлачом [6, т. 3, с. 60]; дзівасіл 

(руск. девясил, лац. InulaL.) – ад дзевяць+сіл за лекавыя ўласцівасці расліны [6, т. 3, с. 134]; крушына 

(руск. крушина, лац. FrangulaMill.) – паводле ломкасці, крохкасці расліны[6, т. 5, с. 128] і інш. 

Аснову навуковай батанічнай наменклатуры складаюць лацінскія і грэчаскія лексемы, таму 

натуральна, што сярод беларускіх фітонімаў шмат падобных запазычанняў. Цікавую групу ў гэтым 

плане ўтвараюць назвы дэкаратыўных куставых раслін, якія прадстаўлены як матываванымі 

мясцовымі найменнямі, так і запазычанымі лексемамі. Трэба адзначыць, што ў лексікаграфічных 

даведніках найменні раслін дадзенай групы фіксуюцца даволі абмежавана.  

Мэта дадзенага даследавання – прааналізаваць этымалогію найменняўдэкаратыўных куставых 

раслін у заходнепалескіх гаворках, прывесці прыклады іх ўжывання, што зафіксаваны ў 

лексікаграфічных даведніках і сабраны аўтарам асабіста падчас апытання прадстаўнікоў рэгіѐна. 
У маўленні жыхароў Заходняга Палесся былі адзначаны адпаведнікі да 10 відавых назваў 6 

сямействаў дадзенай групы раслін. 

Сямейства БАРБАРЫСАВЫЯ 

Род барбарыс (руск. барбарис, лац. Berberis L.). Барбарыс звычайны – барбары с м.: Барбарыс у 

нас в лісы есця (МА, Жабін Пруж.), Барбарыс от сэрца хоро шы (МА, Страдзечы Брэсц.), Барбарыс у 

нас в лісы есця (МА, Балоты Кобр.), Барбарыс от сэрца хоро шы (МА, Луцэвічы Кобр.), (МА, 

Гарадная Стол.); барбарэ ц м. (МА, Лагішын Пін.). 

Лацінская лексема bèrberisпаходзіць ад арабскай berbārīs‗род ракавіны‘. Расліна атрымала сваю 

назву паводле падабенства плода з ракавінай [5]. 

Сямейства КАНАПЛЁВЫЯ 

Род хмель (руск. хмель, HumulusL.). Хмель звычайны – хмель м.: Хмель сам нарос (МА, Пелішча 

Кам.), Хмель вьецца (МА, М. Радванічы Брэсц.), Хмель скрозь по дрэвах пляцецца (МА, Калоднае 

Стол.), Хмель, хмель, где  ты зімова ў? – В ле  сі на тычі не (ЛП, Гарадная Стол., Лапацін Пін.), (МА, Лука 

Стол., Рэчыца Палявая Жаб., Сярэдняе Пруж.); хміль м.: Хміль росплівся по всѐму плоту (МА, Фядоры 

Стол.), Хміль по забору плетэцца, він цэнны (МА, Чарнакі Кам.), Мы шэ й тыпэр хміль сыімо (СГПЗБ, 

Дзмітравічы Кам.); хмэль м. (МА, Велямовічы Брэсц., Камень Кобр., Рылавічы Іван.). 

Хмель – агульнаславянскае слова, зыходнае*chъmelьз' яўляецца старажытным запазычаннем са 

скіфскіх моў, дзе*haumala – вытворная лексема ад hauma‗ап'яняльны напой, які выціскаюць з 

насення сомы‘ [5]. 

Сямейства РУЖАВЫЯ 

Род аронія (руск. арония, лац. Aronia). Аронія, чарнаплодная рабіна – гарабі на чо рна ж. (МА, 

Лапацін Пін., Радчыцк Стол.); рабі на чо рна ж.: Рабіна есця чорна, красна (МА, Жабін Пруж.), Рабіна 

чорна у селові е (МА, Міхалін Брэсц.), (МА, Дружылавічы Іван., Закросніца Кобр., Хацінава Кам.). 

Праславянскае*arębina, *erębina, *rębinaпаходзіць з прасл. *arębъ ‗курапатка, рабіна‘, *еrębъ 

‗рабчык‘, *ěrębъ ‗буры‘, звязаных з індаеўрапейскім *  r  -b(h)-, *  r  -b(h)- са значэннем істот або дрэў 

цѐмнага, чырвонага, бурага колеру (у славянскіх мовах пра стракаты колер) [6, т. 11, с. 10]. Чорнай 

аронію называюць за цѐмны колер ягад (у адрозненні ад чырвонай рабіны). 

Род ірга (руск. ирга, лац. Amelanchier Medic.). Ірга канадская – ды ківіногра д ж. (МА, Жабін 

Пруж.). Расліна падобная на вінаград культурны, але часцей вырошчваецца ў якасці дэкаратыўнай, а 

не дзеля ягад. Прыметнік дзікі ўказвае на неядомасць расліны. 

Род глог (руск. боярышник, лац. CrataegusL.). Глог крывава-чырвоны – боя рушнік м.: У 

боярушніка такія бы яблочкі, сердечнікі іх едять (МА, Дружылавічы Іван.), Боярушнік от сэрца п‘ють 

(МА, Рэчыца Палявая Жаб.);боя рышнык м.: Боярышнык цвытэ у маю (МА, Лагішын Пін., Лука Стол.). 

Заходнепалескія назвы дадзенай расліны запазычаны з рускай мовы, дзе словабоярышник 

звязваюць з лексемамі баярын, баярыч[3, т. 1, с. 204]. 

Род ружа (руск. роза, лац. Rosе L.). Ружа – ро жа ж.: У сусіда рожы цвытуть (МА, Ляхаўцы 

Малар.); ро за ж.: Роза до того красіва (МА, Туляцічы Іван.), Роза красіва у городі е (МА, Прылукі 

Брэсц., Пелішча Кам.). 

Руская лексема роза запазычана праз нямецкую мову (ням. Rose)з лацінскай[6, т.11, с. 169]. Лац. 

r saпаходзіць з старажытнагрэчаскага rhodon‗ружа‘ і звязана з кельцкім rhodd ‗чырвоны‘[2, с. 40]. 

Шыпшына майская (руск. шипо вник ма йский, ціро за ма йская (лат. Rósamajális) – вэпрычкы  мн. 

(ЛАБНГ, Хацінава Кам.); зэ гза ж. (МА, Ліпна Кам.); ле шка ж. (ЛАБНГ, Радастава Драг.); пі вныкі мн.: 
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Мы кажэм півныкі (МА, Рэчыца Палявая Жаб.); ру жа ж. (МА, Туляцічы Іван.); шыпо внік м. (МА, 

Хацінава Кам.), (ЛАБНГ, Расна Кам.); шыпо внык м.: В шыповныку мныго вітамінув (МА, Доўбізна 

Кам.) (МА, Страдзечы Брэсц.); шыпо ўнік м. (МА, Віры Драг., Жабін Пруж., Камень Кобр., Міхалін 

Брэсц., Сярэдняе Пруж.); шыпшы на ж.: З шыпшыны чай варать (МА, Рылавічы Іван.), Ой як мні 

нравіцца як шыпшына пахне (МА, Глінка Стол.), (МА, Крамно Драг., Фядоры Стол.), (ЛАБНГ, Азяты 

Жаб., Аніскавічы Кобр., Дружылавічы Іван., Камянюкі Кам., Прылукі Брэсц., Сіманавічы Драг., Пяркі 

Кобр., Ласіцк Пін., Відзібар Стол.), (ЛП, Гарадная Стол.); шэпшы на ж. (ЛАБНГ, Сушыцк Пін.). 

Вэпрычкы  – магчыма, ад слова ве пер (прасл. * veprь, роднаснае з лацінскім vepr s ‗цярновы 

куст‘, магло мець першаснае значэнне ‗шчаціністы, калючы‘ [6, т. 2, с. 83]). Як вядома, кусты 

шыпшыны вельмі калючыя. 

Паводле знешніх характарыстык расліны ўзніклі найменні шыпшына (на сцябле ѐсць мноства 

калючак, шыпоў) і півныкі (так звычайна называюць расліны з голым сцяблом і гронкамі кветак [1, 

с. 136]). Ружай шыпшыну называюць за знешняе падабенства з дадзенай раслінай. Матывацыю 

ўзнікнення лексем зэгза і лешказ дакладнасцю ўстанавіць нельга. 

Род чаромха (руск. черѐмуха, лац. PadusL.). Чаромха звычайная – чаро муха ж.: Чаромуха цвіце 

хо рошо (МА, Калоднае Стол.);чарэмшы на ж.: Чарэмшына вжэ пырыцвыла (ДСБ, Ляхавічы Драг.); 

черо муха ж.: Як побуду коло черомухі то голова потом цілый день боліть (МА, Глінка Стол.); 

черэ муха ж. (МА, Міхалін Брэсц.); чоро муха ж.: Чоромуха цвітэ білым (МА, Прылукі Брэсц.); 

чыро муха ж.: Коло школы була чыромуха (МА, Фядоры Стол.); чэро муха ж.:Это ростэ куст 

чэромухі (МА, Бухавічы Кобр.), Чэромуха вона пахушча (МА, Лагішын Пін.), Чэромуха скрозь ростэ 

(МА, Сярэдняе Пруж.), У гэтому году  рано роспустыласа чэромуха (МА, Глінка Стол.), (МА, Віры 

Драг., Жабін Пруж., Хлябы Пін., Чарнакі Кам.). 

Агульнаславянская лексема чаромха паходзіць ад прасл. *сьrm- ‗чырвоны‘ [4, т. 2, с. 381]). 

Адзінага меркавання пра прыкмету, пакладзеную ў аснову назвы, няма. Адны навукоўцы мяркуюць, 

што чаромха названая па цѐмна-чырным колеры зрэлых ягад, другія – па чарвівасці чаромхі, трэція 

звязваюць назву з коранем*ker-‗рэзаць‘ – за рэзкі, востры пах [5]. 

Сямейства БАБОВЫЯ 

Род робінія (руск. робиния, лац. RobiniaL.). Рабінія ілжэакацыя, белая акацыя – ака цыя ж.: 

Акацыя е по дерэўні (МА, Лука Стол.), Нішо мало дней акацыя цвіла (МА, Глінка Стол.), Акацыя коло 

асвальта ростэ, колюча (МА, Жабін Пруж.), Акацыя у канцы е (МА, Сярэдняе Пруж.), Вэльмэ 

хорошэ цвытэ акацыя высною (МА, Доўбізна Кам.), (МА, Віры Драг., Крамно Драг.). 

Лацінская лексема acàcia паходзіць ад грэчаскага akakia ‗калючае дрэва‘. Шматлікія віды 

акацый маюць калючкі і шыпы [2, с. 6]. 

Сямейства МАСЛІНАВЫЯ 

Род бэз (руск. сирень, лац. SyringaL.). Бэз звычайны –бэз м.: Бэз рузрысся – ныякого зводу на ѐго 

ныма (МА, Зянькі Кам.), Бэз звалы у нас (МА, Бухавічы Кобр.), Мы звэмо бэз і сірэнь (МА, Сярэдняе 

Пруж.), Бэз вэльмэ пахучі (МА, Доўбізна Кам.), Бэз заглушыў коло хаты всэ (МА, Фядоры Стол.), Бэзу 

насадылы (СГПЗБ, Сіманавічы Драг.), (МА, Камень Кобр.);сірэ нь ж.: Два корчі сірэні ростуть (МА, 

Крамно Драг.), Мні мой дід,як нібыло цветов, то сірэнь прыносыв (МА, Глінка Стол.), (МА, Віры Драг., 

Хлябы Пін., Чарнакі Кам.); сярэ нь ж.: Сярэнь разро стаецца, як насадзіш (МА, Калоднае Стол.). 

Руская назва сирень запазычана праз нямецкую мову (ням. Sirene) з лацінскай мовы (лац.syrinx 

утворана з грэч.σϋριγε‗дудка‘) [6, т. 12, с. 92]. Расліна атрымала такую назву, так як галінкі маюць 

цвѐрдую сэрцавіну, якую лѐгка выдавіць, пасля чаго галінка становіцца падобнай да трубкі, дудкі. 

Лексема бэз паводле Этымалагічнага слоўніка беларускай мовы запазычана з польскай мовы 

(польск. bez)[6, т. 1, с. 434].  

Сямейства ГАРТЭНЗІЕВЫЯ 

Род язмін (руск. чубушник, жасмин, лац. PhiladelphusL.). Язмін – жасмі н м.: У мінэ два куста 

жасміна (МА, Дружылавічы Іван.), (МА, Велямовічы Брэсц.); жасьмі н м.: Ідэ наламай жасьміну і 

пуставь в вазу (МА, Зянькі Кам.), Жасьмін разростаецца, як насадзіш (МА, Калоднае Стол.), (МА, 

Ліпна Кам.); язмі н м.: От я чай з язміном люблю (МА, Глінка Стол.). 

Рускае слова жасмин запазычана з французскай мовы (фр.jasmine), якое прыйшло з арабска-

персідскай (ар.-перс.Jāsämīn) [3, т. 2, с. 36]. 

Такім чынам, найменні дэкаратыўных куставых раслін у заходнепалескіх гаворках 

прадстаўлены агульнаславянскімі, мясцовымі і запазычанымі лексемамі, большасць з якіх у сваѐй 

аснове маюць яркую прыкмету расліны. Сістэмнае вывучэнне разнастайных дыялектных намінацый 

можа спрыяць узбагачэнню слоўніка сучаснай беларускай літаратурнай мовы і ўпарадкаванню 

навуковай батанічнай наменклатуры. 
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Пералік умоўных скарачэнняў раѐнаў Брэсцкай вобласці 
Брэсц. – Брэсцкі раѐн; 

Драг. – Драгічынскі раѐн; 

Жаб. – Жабінкаўскі раѐн; 

Іван. – Іванаўскі раѐн; 

Кам. – Камянецкі раѐн; 

Кобр. – Кобрынскі раѐн; 

Малар. – Малырыцкі раѐн; 

Пін. – Пінскі раѐн; 

Пруж. – Пружанскі раѐн; 

Стол. – Столінскі раѐн. 

Пералік умоўных скарачэнняў крыніц фактычнага матэрыялу 
ДСБ– Дыялектны слоўнік Брэстчыны. – Мінск: Навука і тэхніка, 1989. – 294 с. 

ЛАБНГ – Лексічны атлас беларускіх народных гаворак : у 5 т. / АН Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя 

Я. Коласа. – Мінск : Фонд фундаментальных даследаванняў РБ, 1993 – 1998. – Т. 1 : Раслінны і жывѐльны 

свет.– 1993. – 160 с., 368 карт. 

МА – матэрыялы, сабраныя ў выніку апытання прадстаўнікоў гаворак. 

ЛП – Бейлина, Д. Материалы для полесского ботанического словаря / Д. Бейлина // Лексика Полесья. 

Материалы для полесского диалектного словаря / отв. ред. Н. И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – С. 415–435. 

СГПЗБ – Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча: у 5-ці т. – Мінск : 

Навука і тэхніка, 1979–1986. – 5 т. 
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Кисель Т. А. Назви декоративних кущових рослин у західнополіських говірках. 

Анотація 
У статті аналізуються західнополіські фітоніми-назви декоративних кущових рослин. Розглядаються 

етимології таких лексем і дається ілюстративний матеріал, вибраний з лексикографічних довідників і 

зібраний автором в результаті опитування представників західнополіського регіону. 

Ключові слова: фітонім, мотивована лексика, запозичена лексика, етимологія. 

Kisel T. A. The names of decorative shrub plants in the West Polesiedialects. 

Summary 
The article analyzes the phytonymsof WestPolesie-ornamental shrub names. We study the etymology of the 

givenlexemes and give the illustrational material selected from lexicographical reference books and gathered by the 

author in a survey of the representatives of the West Polesie region. 

Key words: phytonym, equivalent vocabulary, borrowed vocabulary, etymology. 
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ВПЛИВ МОВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ НА НОРМАТИВНІСТЬ МОВЛЕННЯ У СУДІ 

 
Стаття на матеріалі текстів судових рішень розглядає мовні помилки, спричинені мовною 

інтерференцією та впливом норм російської мови на створення українських текстів. Виокремлено та описано 

три основні типи помилок, пов'язані з вживаннях неправильних слів, ненормативним сполученням слів та 

застосуванням неправильних прийменників. Подано опис та приклади до кожного з наведених типів. 

Ключові слова: мовна норма, мовна інтерференція, судове мовлення. 
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Стаття 10 Конституції України визначає державною мовою в Україні українську мову, яка, 

відповідно до ст. 10 Закону № 3018-ІІІ, є й мовою судочинства. Таким чином всі судові документи мають 

бути укладені українською мовою, зокрема послуговуючись офіційно-діловим її стилем, який має 

характеризуватися послідовністю і точністю викладу фактів, документальністю, емоційно-експресивною 

нейтральністю висловів та, безумовно, нормативністю мовних засобів на всіх рівнях мовної структури, 

наявних у письмовому мовленні – морфологічному, лексичному та синтаксичному. Однак судові рішення, 

наявні у публічному доступі на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, у більшості випадків 

аж ніяк не відповідають вищезазначеним вимогам, оскільки містять істотну кількість помилок, пов‘язаних 

із недотриманнях мовних норм. Найочевиднішим й найважливішим джерелом таких помилок, на нашу 

думку, є мовна інтерференція, визначена Л. І. Баранниковою як «зміна в структурі або елементах 

структури однієї мови під впливом іншої» [1], що у наших реаліях означає несвідоме накладання мовних 

норм російської мови на українську і призводить до виникнення «суржику» (зазвичай притаманного 

усному мовленню) у документах офіційно-ділового стилю. Наведене наголошує на актуальності нашої 

роботи, що акцентує увагу на елементах, які не були досі висвітлені науковцями.  

Судове мовлення вивчали, зокрема, З. В. Ромовська – в аспекті значеннєвих помилок та 

порушення логічних зв‘язків, О. В. Чорноус – питання пунктуаційних помилок, С. О. Шестакова – 

короткий огляд загальних тенденцій. Дослідження ж граматичних чи лексичних помилок, 

спричинених близькістю української та російської мови ми, однак, не знайшли, що вважаємо 

аргументом на користь новизни нашої розвідки. 

Метою статті є класифікація та опис помилок у судовому мовленні, які спричинені мовною 

інтерференцією. Для досягнення зазначеної мети було виконано такі завдання: 

1) дати визначення поняття «мовна інтерференція», окреслити його причини та наслідки; 

2) класифікувати знайдені у фактичному матеріали приклади мовної інтерференції та дати їхнє 

пояснення. 

Об‘єктом дослідження є судове мовлення, предметом – знайдені в ньому випадки 

невідповідності нормам української мови. 

Фактичним матеріалом стали тексти 50 судових рішень, представлених у широкому доступі на 

сайті «Єдиний державний реєстр судових рішень – автоматизована система збирання, зберігання, 

захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень на офіційному веб-порталі 

судової влади України» [3]. 

Поняття «інтерференція» у сучасних лінгвістичних дослідженнях розглядається з різних боків, 

залежно від рівнів, на яких вона проявляться, та пар мов, у носіїв яких виникає. Найчастіше, проте, 

досліджують саме явище інтерференції між рідною мовою та мовою, що людина вивчає свідомо. 

Таким чином, помилки у мовленні засвоєною мовою будуть визначені нормами рідної і, відповідно, 

можуть ставати рідшими у процесі вдосконалення навичок [5].  

Ситуація, яка склалась у нашій країні, однак, не зовсім вкладається в окреслену вище схему – перш за 

все тому, що для багатьох громадян виокремлення рідної мови є ускладненим через широке функціонування 

у більшості сфер життя не тільки української та російської літературних мов, а ще й низки територіальних 

діалектів, які нерідко містять елементи так званого «суржику» – штучного поєднання елементів обох мов. 

Все це разом із низьким рівнем мовної освіти, якій на практиці на сьогодні досі не завжди приділяється 

належна увага, призводить до інтерференції не просто через накладання норм російської мови на українську, 

а через відсутність у фахівців адекватного уявлення щодо українських мовних норм. 

Проаналізувавши тексти 50 судових рішень, які були складені та ухвалені судами Одеської, 

Миколаївської, Львівської, Харківської, Сумської та Полтавської областей, ми знайшли цілу низку 

помилок на всіх рівнях мовної системи. У цій роботі, проте, звернемо увагу саме на спричинені 

впливом норм російської літературної мови, зокрема офіційно-ділового її стилю, на таких рівнях: 

1) вживання слів, яких не існує в українській мові, чи вживання слів у хибному значенні: 

 [Згідно з ч.3 ст. 105 ГПК України, постанова набирає законної сили з дня її прийняття...], 

хоча нормативними, на відміну від «вступает в законную силу», є варіанти «набути законної сили» чи 

«набути сили закону», залежно від конкретного значення звороту; 

 [...відзив на позовну заяву з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог 
позивача з посиланням на діюче законодавство...] (тут і далі — пунктуація та орфографія прикладів 

збережена), де слово «діюче» (від рос. «действующее») має бути замінено словом «чинне»; 

 [...та довідку про перебування у державному реєстрі відповідача на час розгляду справи...] 

через неправильний переклад слова «пребывание», що в українській мові в цій ситуації краще було в 

замінити на «наявність»; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_466646/ed_2016_02_19/pravo1/T179800.html?pravo=1#_blank
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 [...апеляційний господарський суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення 
апеляційної скарги, з наступних підстав...], де слово «наступних» (рос. – «следующих»), згідно з 

нормами, має бути замінено на «таких»; 

 [Слід зазначити, що скаржником невірно здійснюються арифметичні розрахунки...], незважаючи 

на тлумачення слова «вірно» як «відданий, який не зраджує», що є вужчим за російське «верный»; 

 [Роз‘яснити право на подачу до апеляційного суду заперечень на апеляційну скаргу в письмовій 
формі в строк до 10 червня 2016 року...], оскільки російське «срок» мало в цьому випадку бути 

замінене українським «термін» («певний момент у часі, з настанням якого пов‘язана дія чи подія, яка 

має юридичне значення»); 

 [...позивач зіслалався на те, що з 26.07.2010 року перебуває...], де відбулося калькування слова 

«ссылаться» (рос.) замість «посилатись» (укр.); 

 [...громадянина України, одруженого, маючого двох малолітніх дітей, раніше не судимого, 

підприємця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1...], що репрезентує частий 

випадок вживання активних дієприкметників теперішнього часу, які є неприродними для української 

мови, але широко вживаються у російській, особливо в офіційно-діловому стилі; 

 [...але щодо яких суд вирішив питання про їх права та обов‘язки...] та [...що після смерті 

ІНФОРМАЦІЯ_1 р. їх батька ОСОБА_3 відкрилась спадщина...] як приклад нерозрізнення форми 

родового відмінка особового займенника «вони» – «їх» та присвійних займенників «їхній, їхня, їхнє, 

їхній». Останні є нормативними для української мови, на відміну від російської, де вважаються 

просторічною вимовою; 

 [За таких обставин заява ФОП ОСОБА_1 підлягає поверненню...] на місці «належить 

повернути» через хибне тлумачення слова «підлягає» («знаходитись під чимось»); 

 [...на протязі двох років...] там, де належить вживати «протягом», бо «на протязі» (укр.) 

перекладається як «на сквозняке» (рос.); 

 [...виходячи з об‘єктивних обставин, як-то майновий стан заявника тощо, та не являється 

обов‘язком суду...] як випадок буквального перекладу, замість «є»; 

2) сполучення та узгодження слів із порушенням норм української мови: 

 [... перебіг строку подання касаційної скарги на постанову апеляційного господарського суду 

починається з наступного дня після прийняття відповідної постанови...], що є дослівним перекладом 

«течение срока» (рос.), тоді як українське термін має значення «певний період у часі, зі спливом якого 

пов‘язана дія чи подія, яка має юридичне значення» і не потребує в такому контексті додаткових слів; 

 [Як доказ неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм 

процесуального права...], де помилка є результатом комбінування українського «тих самих» (яке і є 

правильним варіантом) і російського «одних и тех же»; 

 [Зустрічний позов повинен бути взаємно пов’язаний з первісним...] як ще один випадок 

калькування двох російських слів, замість вживання українського «взаємопов‘язаний»; 

 [За таких обставин колегія не приймає до уваги наведене відповідачем у клопотанні...], яке 

представляє одну з найпоширеніших помилок російсько-української інтерференції, бо в українській 

мові такі слова, як «увага» й «участь» сполучаються із дієсловом «брати»; 

 [Судом встановлено...], [Протягом установленого строку заявником не виконано вимоги 

зазначеної ухвали...] та [...відповідачем до апеляційної скарги було надано докази сплати судового збору 

(квитанції від 29.12.2015 № 173), оскільки скаржником не було надано...], що ілюструє розповсюджену 

практику помилково вживати в українській мові безособові форми дієслова на -но, -то у поєднанні із 

називанням діяча в орудному відмінку. Наведене є нормативним в російській мові, але в українській 

вживання таких форм доречне лише у випадку, коли дію виконує невідома або неназвана особа; 

 [… може стати чинником для прийняття ним спроб уникнути відповідальності...] – в цьому 

випадку слово «спроб» помилково поєднують зі словом «прийняття», замість нормативного 

«здійснення»; 

 [Зобов'язати голову Сонячненської сільської виборчої комісії, а в разі відсутності голови особу, яка 
відповідно до Закону здійснює повноваження голова...], що ілюструє неправильний вибір слова із 

синонімічного ряду, який передає значення «осуществляет» (рос.), правильним варіантом є «виконує»; 

3) неправильне вживання прийменників – передавання їх кальками відповідних похідних 

прийменників російської мови чи використання їх із неправильними формами іменників: 

 [...документів, наданих в обґрунтування своїх позовних вимог...], де прийменник «в» має бути 
замінений «на»; 
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 [Заслухавши пояснення представника позивача та дослідивши письмові докази по справі, суд 

приходить до висновку...] – у першому випадку варто вживати прийменник «у» («у справі» (укр.) – 

«по делу» (рос.) ), а в другому – безприйменникову конструкцію «дійти висновку» замість 

калькування російського «приходить к выводу»; 

 [Справу просить розглянути у його відсутності...] – в цьому контексті сполучення «у 

відсутності» (давальний відмінок) має інше значення, відмінне від «за відсутності» (родовий відмінок); 

 [...досудове розслідування здійснено у порушення вимог...], де вислів також є калькою з 

російської мови і має бути замінений на «на порушення вимог»; 

 [Справу призначити до розгляду в засіданні 02.09.99 на 11-25 год. по вул. Личаківська, 81...] 

нормативним прийменником в цьому контексті є «на», проте в офіційно-діловому стилі конструкцію 

варто було б замінити на «за адресою»; 

 [Відповідно адміністративного протоколу...] та [...у відповідності до ч.2 ст.194 КПК 

України...] суперечать нормі, за якою незмінними прийменниковими конструкціями є «відповідно до» 

та «у відповідності з». 

Із наведених вище прикладів, отже, очевидно, що істотна кількість мовних помилок у судових 

документах спричинена накладанням норм російської мови на норми української, тобто мовною 

інтерференцією. Такі помилки через свою природу найчастіше залишаються непоміченими та 

продовжують поширюватись у професійному мовленні юристів, що увиразнює значущість подальших 

розробок цієї теми та розповсюдження отриманих результатів, адже, як зазначає З. В. Ромовська, 

«секрети написання якісного вердикту криються не тільки в кодексах, а й у словниках» [4]. 

Список використаної літератури 
1. Баранникова Л. И. О некоторых особенностях взаимодействия разносистемных диалектных 

лексических единиц в современных народных говорах / Л. И. Баранникова. – СПб.: Изд-во Ленинград. пед. ин-

та им. А. И. Герцена, 1963. – 248 с. 

2. Вайнрайх У. Языковые контакты: Состояние и проблема исследования / пер. с англ. и коммент. 

Ю. А. Жлуктенко / У. Вайнрах. – К.: Вища школа, 1979. – 263 с. 

3. Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua.  

4. Ромовська З. В. Секрети написання якісного вердикту криються не тільки в кодексах, а й у словниках / 

З. В. Ромовська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua. 

5. Щерба Л. В. Избранные работы по языкознанию и фонетике / Л. В. Щерба. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-

та, 1958. – 182 с. 

 

Киселѐва А. А. Влияние языковой интерференции на нормативность речи в суде. 

Аннотация 
Статья на материале судебных решений рассматривает речевые ошибки, причиной которых стала 

языковая интерференция и влияние русской языковой нормы на создание украинских текстов. Выделено и 

описано три основных типа ошибок, связанных с употреблением неправильных слов, ненормативным 

сочетанием слов, а также использованием неправильных предлогов. Описание каждого типа сопровождается 

примерами.  

Ключевые слова: языковая норма, языковая интерференция, речь в суде. 

Kiseliova A. A. The influence of linguistic interference on the normativity of speech in court. 

Summary 
The main goal of the article is the classification and description of errors in legal speech caused by language 

interference. To achieve this goal definitions of «linguistic interference», its causes and consequences were given, 

materials found in the actual examples of language interference were classified and explained. The object of the study is 

legal speech, the subject - instances of inconsistencies to Ukrainian lingual standards found there. Fifty court decisions 

accessible in Internet became the facts of this study.  

Many errors were found. This work, however, draws attention to those caused by the influence of standards of 

the Russian literary language at the following levels: 1) use of words that do not exist in the Ukrainian language or the 

use of words in the wrong sense; 2) connection and coordination of words with violation of Ukrainian language 

standards; 3) incorrect use of prepositions. 

Given examples clearly show that a significant number of language mistakes in court documents are caused by 

overlapping rules of Russian and Ukrainian languages – the linguistic interference. Such mistakes often go unnoticed 

because of their unconscious nature and so continue to spread in legal speech. This underlines the importance of 

further development of the topic and dissemination of its results. 

Key words: language standards, language interference, legal speech. 
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ЛІНГВІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТЕКСТІВ ПОЛІТИЧНОЇ ТЕМАТИКИ:  

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ПРИЙОМИ 

 
Статтю присвячено визначенню лінгвістичної експертизи та її специфіки щодо текстів різних типів і 

жанрів політичного змісту. Розглянуто основні групи матеріалів, що подаються для лінгвістичної експертизи 

політичних текстів, та схарактеризовано специфіку наявної в них інформації. Представлено принципи і 

поетапні дії лінгвіста-експерта в роботі з політичними текстами на матеріалі експертиз, проведених 

фахівцями кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 

Ключові слова: лінгвістична експертиза, політичний текст, порушення законодавства, мовний аналіз. 

 

Активний розвиток новітніх напрямів прикладної лінгвістики насамперед зумовлений 

домінуванням візуального та вербального компонентів у картині світу носіїв масової свідомості. 

Реципієнти отримують інформацію одночасно за кількома каналами, серед яких переважають 

візуальний та аудіальний, і ця інформація має семіотичну своєрідність: здебільшого вона 

представлена в текстовій формі, проте через поєднання графічних та аудіальних знаків. Вербальний 

вплив є настільки потужним, що доцільно говорити про текстуалізацію реальності, оскільки 

віртуальна реальність, створена за допомогою вербальних знаків, виступає не стільки симулякром 

об‘єктивної дійсності, скільки її варіантом. Реципієнти сприймають подану інформацію як 

віддзеркалення реальних подій, зважаючи на це, роль тексту значно зростає, але відповідальність за 

його створення та характер наданої інформації не визначена. Проблема полягає не стільки в 

необхідності розроблення додаткової законодавчої бази, скільки у складності правильної кваліфікації 

злочинів, пов‘язаних із мовленнєвими технологіями і створенням текстів різної скерованості. За 

таких умов юриспруденція потребує залучення мовознавчих розвідок, що є підставами для 

проведення лінгвістичних експертиз.  

Поняття лінгвістичної експертизи є термінологічно хитким, тому дослідники пропонують 

власні дефініції та уточнюють зміст терміна. Так, Г. А. Черненко розмежовує юридичні експертизи, в 

межах яких виокремлює 1) юридичну, яка охоплює правову (експертиза законодавчих документів) та 

судову (експертиза текстів, що фігурують як доказова база під час судових процесів); 

2) лінгвокультурологічну, що містить власне лінгвокультурологічну експертизу (аналіз текстів як 

феноменів культури: визначення їхнього авторства, часу написання тощо), та лінгвосоціальну 

(визначають характер впливу текстів на суспільні цінності); 3) лінгвокомерційну (аналіз ефективності 

рекламних текстів, товарних інструкцій тощо) [10, с. 222–223]. Найбільш поширеною на практиці є 

власне юридична експертиза, результати якої використовуються під час судових засідань. 

Незважаючи на достатній рівень вивчення експертиз цього типу в науці (див. праці [2], [3], [4], [7], 

[10], [11] тощо), широкий спектр матеріалів для аналізу потребує додаткових пояснень та методик 

вивчення відповідно до вимог законодавства України. У центрі уваги експертів постають матеріали, 

що раніше не виступали доказами у звинуваченні, і це значно ускладнює завдання фахівцям. 

Використання лінгвістичних експертиз для аналізу текстів політичного змісту стало 

актуальним в останній період (2014–2017 рр.), коли вербальний уплив на масову свідомість набув 

масштабного характеру. Проте описані в мовознавчій літературі механізми та принципи проведення 

лінгвістичних експертиз (Л. В. Ажнюк, А. М. Баранов, Н. М. Філіппова, Г. А. Черненко та ін.) 

здебільшого стосуються експертиз у справах із захисту честі та гідності або термінологічної 

відповідності певних понять у контексті законодавчих актів. Л. В. Ажнюк зазначає, що проблематика 

лінгвістичної експертології та юридичної лінгвістики пов‘язана з виявленням «кореляцій між 

лінгвістичним дискурсом і дискурсом права, яка б дозволила створити надійне підґрунтя для 

лінгвістичного аналізу, прогнозування й розв‘язання мовно-правових конфліктів, що виникають на 

перетині мовних і правових відносин у суспільстві» [1, с. 47–48]. Такий підхід до лінгвістичної 

експертизи є правомірним, коли йдеться про аналіз законодавчих актів, що відповідають офіційно-

діловій стилістиці і мають певні суперечності на мовно-логічному рівні. Н. М. Філіппова представляє 

механізми проведення лінгвістичної експертизи посібника для вчителів середньоосвітніх шкіл із 
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метою виявлення відповідності тексту мотивам адресантів (авторів) відносно плану його змісту, а для 

здійснення лінгвістичної експертизи «були використані елементи змістового контент-аналізу та 

соціолінгвістичного, концептуального аналізів» [9, с. 122]. Експертиза публіцистичних і політичних 

текстів має інше завдання – встановити випадки порушення українського законодавства на рівні 

загрози державності та приниження громадян України за різними ознаками. Ми зосередилися на 

експертизах, що потрібні для встановлення порушень у текстах, орієнтованих на масового адресата, – 

листівках, газетах, Інтернет-ресурсах, загальнодоступних відеороликах тощо. 

Мета статті – представити особливості проведення лінгвістичних експертиз мас-медійних і 

політичних текстів, у яких наявні ознаки злочинів, скерованих на порушення територіальної 

цілісності України, розпалювання національної ворожнечі та приниження громадян за ознаками 

національності, релігії, раси тощо. Мета зумовила розв‘язання таких завдань: описати загальні 

принципи лінгвістичної експертизи, схарактеризувати специфіку експертної оцінки текстів 

політичного змісту та репрезентувати методику лінгвістичних експертиз текстів політичного змісту. 

Об‘єкт дослідження – український політичний дискурс; предмет дослідження – тексти 

політичного змісту, що містять ознаки порушення українського законодавства та опосередковані 

через мас-медійні канали. 

Матеріалом для аналізу послугували експертизи, виконані фахівцями кафедри прикладної 

лінгвістики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова протягом 2015–2017 років. 

Ілюстративним матеріалом є текстові фрагменти політичних текстів, поданих на експертизу (мовою 

оригіналу). 

Прилюдні заклики, виступи на мітингах, агітаційні листівки та періодичні видання, а також 

відеоматеріали (телепрограми і телеролики) містять вербальні елементи, що можуть бути 

кваліфіковані як протиправні дії. З огляду на це лінгвістичній експертизі підлягають матеріали, що 

містять інформацію, яка принижує національну честь чи гідність громадян; інформація, яка прямо чи 

непрямо обмежує права або встановлює прямі чи непрямі привілеї громадян за ознаками расової, 

національної, релігійної належності; інформація, зміст якої спрямований на пропагування війни, 

національної та релігійної ворожнечі, зміну шляхом насильства конституційного ладу або 

територіальної цілісності України; чи містить матеріал для приниження або образи громадян України 

за насильницькою ознакою (Кримінальний кодекс України [5], ст. 109, ст. 110, ст. 161, ст. 436). 

Лінгвістична експертиза в таких випадках має на меті встановити наявність ознак злочинів 

безпосередньо в тексті, поданому для аналізу. При цьому поза увагою залишаються знаки інших 

семіотичних систем: символіка, колір, звук тощо. Фахівці зазначають, що загальним завданням 

лінгвістичної експертизи є «оцінка тих чи інших фактів мовлення в контексті існуючої в суспільстві 

системи мовних норм і приписів з опорою на отримані теоретичною лінгвістикою знання про 

структуру й функціонування мови» [1, с. 48]. 

Здебільшого в центрі уваги експертів постають матеріали трьох типів: 1) друковані матеріали 

політичного та рекламного змісту (листівки, газети, прокламації); 2) дописи із відкритих соціальних 

мереж; 3) відеоматеріали, у яких розгляду підлягає пряма мова та коментарі зображених осіб. 

Розглянемо кожну групу. 

1. Друковані матеріали представлені брошурами, листівками та газетними статтями, текст 

яких аналізують в аспекті наявності висловлень, що містять інформацію з ознаками злочинних дій. 

Кафедра прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 

здійснює експертизи матеріалів, що мають політичний зміст та антидержавну скерованість. 

Семіотична гомогенність уможливлює ґрунтовний аналіз текстового рівня повідомлень, що не 

містить іконічних знаків. Так, наприклад, у російськомовній брошурі «Слуги зла, или Как выглядит 

украинский национализм» (обсягом 36 друкованих аркушів, без зазначення автора та назви 

видавництва і відомостей про друк), що за змістом присвячена опису дій українських націоналістів 

упродовж ХХ–ХХІ століть на території Західної і Центральної України. Наведено фактичні та 

емоційні твердження без жодних посилань, підтверджень та вказівок на джерела інформації, що 

робить неможливим перевірку поданих фактів на відповідність дійсності, напр., на с.  17 наявне 

таке твердження Все карательные акции, расстрелы, угон молодежи на каторжные работы 

осуществлялись украинской полицией. Наведемо спостереження за вербальними особливостями 

тексту: наявна інформація, зміст якої спрямований на пропагування національної ворожнечі між 

українцями, росіянами та євреями, зокрема зміст, скерований на актуалізацію ненависті до 

українських націоналістів і патріотів: на с. 4 подано перелік ознак українського націоналізму, серед 

яких зазначено расизм, согласно которому украинская нация состоит из разных расовых 

элементов, среди которых наилучшим является нордический расовый элемент и именно он 
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приспособлен к управлению государству, це є звинуваченням українських націоналістів у расизмі; 

на с. 20 наявне твердження вся деятельность украинских националистов – это история кровавых 

преступлений, каждое из которых ужасающе по своей жестокости містить пряме звинувачення у 

злочинах без жодних підстав і фактів, що скеровано на створення негативного образу українських 

патріотів та веде до розпалювання національної ворожнечі; постійно в тексті аналізованої брошури 

вживається лексема бендерівці не на позначення прихильників українського політичного діяча 

Степана Бандери, а на позначення українських націоналістів і патріотів загалом; на с.  36 вказано, 

що Та часть украинцев, для которых их история – это Бандера и Шухевич, продолжают дело 

нацистов – тех, которых расстреливали и убивали русских, поляков, украинцев, евреев, що 

скеровано на розпалювання міжнаціональної ворожнечі в суспільстві і не має жодних фактичних 

доказів. 

2. Тексти із соціальних мереж подаються на експертизу у вигляді посилань на місце 

розміщення матеріалів в Інтернеті та роздрукованих скріншотів із кольоровим зображенням 

сторінок соцмереж, де предметом розгляду експертів є текстова частина. Наприклад, аналіз 

скріншотів зі сторінки російської журналістки М. Сафронової засвідчив: По-русски это звучит так 

СПАСИТЕ НАРОД ДОНБАССА ОТ УКРАИНСКОЙ ХУНТЫ!!! Странно, что обращение написано 

только по-английски... Надо написать на УКРАИНСКОМ, РУССКОМ, НЕМЕЦКОМ, 

ИСПАНСКОМ, НА ЯЗЫКАХ ВСЕХ НАРОДОВ ЕВРОПЫ, АЗИИ И АФРИКИ, КТО ИСПЫТАЛ НА 

СЕБЕ – ЧТО ТАКОЕ ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ! (допис ВКонтакте від 31.05.2014). Фіксуємо 

пропагування війни, оскільки тут наявний прихований заклик до насильницької зміни 

конституційного ладу, який названо «українською хунтою». В іншому прикладі аналіз 

здійснюється на рівні окремих висловлень та лексем: фіксуємо розпалювання національної, расової 

чи релігійної ворожнечі та ненависті: використання номінацій майдауны, майданутые группы, 

бандерлоги з метою розпалювання національної ворожнечі; також представлена інформація, яка 

містить приниження або образу нації чи особистості за національною ознакою або ідеологічними 

переконаннями: бандери, правосеки (принизлива назва представників політичної партії «Правий 

сектор» та українських націоналістів). 

3. У третій групі матеріалі, що є найчисленнішою, представлено відеоматеріали – як 

відеозаписи новин регіональних телеканалів або відео з каналу YouTube, так і аматорське відео, 

обов‘язковими компонентами яких є вербальні. Так, у відеоматеріалі, що є записом інтерв‘ю з 

російським націоналістом А. Раєвським, на питання журналіста Русская земля – где она начинается и 

где она заканчивается? А. Раевский відповідає: Русская земля – это вся Россия, в том числе и 

Украина, и Белоруссия. Хочется Вам этого или нет... Русская земля до конца границ Украины и 

Белоруссии. Это все святая Русь. У цьому висловленні А. Раєвський заперечує існування державних 

кордонів України та наполягає на тому, що кордони Росії закінчуються на території України, отже, в 

тексті наявна інформація, спрямована на зміни меж території або державного кордону України.  

Для проведення експертного дослідження, незалежно від характеру наданих матеріалів, 

потрібно насамперед розглянути вербальні складники повідомлення. У разі аналізу друкованих 

матеріалів аналізують безпосередньо текст брошури, статті чи заклик; у разі надання скріншотів з 

мережі Інтернет – лише матеріально втілені (у друкованій формі) висловлення, що належать певній 

особі, зазначеній в експертному завданні; у разі відеоматеріалів – весь текстовий масив, що поданий в 

аудіоформі, тому має бути викладений у стенографічному записі. Після уважного ознайомлення з 

текстом, представленим для аналізу, експерт повинен визначити питання, на які має відповісти у 

висновку. Здебільшого ці питання зазначено у запиті на проведення експертизи, і вони збігаються зі 

статтями Кримінального кодексу України. 

Аналіз здійснюється на лексичному, граматичному і загальнотекстовому рівні.  

На рівні лексики фіксують тематичні групи номінацій осіб, дій, процесів, що мають оцінний 

характер та семантично віддзеркалюють основні питання, наявні в запиті. За умови фіксації такої 

лексики експерт подає словникові визначення або власні пояснення щодо вживання слів, напр., у 

фразах: ...осаждала беснующаяся толпа нацистов, людей травили газом, закидывали бутылками с 

горючими смесями...; ...мужа Елена Брыгарь потеряла в доме профсоюзов 2 мая, его убили 

нацисты... (із записів у соцмережах М. Сафроненко) зафіксовано номінацію «нацист», що 

потрактовано у тлумачному словнику як «Прихильник нацизму, член гітлерівської фашистської 

партії» [8, т. 5, с. 230], при цьому нацизм у словнику визначено винятково як німецький фашизм [8, 

т. 5, с. 230]. У переносному значенні номінація вважається з негативною конотацією як оцінка 

людини, що своїми діями подібна до прихильників фашизму. В останні роки номінація поширена 

щодо українських націоналістів та патріотів, про яких йдеться в цитованому фрагменті тексту. 
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Зважаючи на це, учасники описаних подій названі «нацистами» в негативно оцінному значенні, а їхні 

дії порівняно з діями фашистських нацистів. 

На граматичному рівні експертиза встановлює, чи є наведені в тексті висловлення 

суб‘єктивно оцінними, чи містять загальні твердження, напр.: висловлення Несмотря на поголовное 

нежелание воевать людей заставляют брать в руки оружие и убивать своих собратьев (з листівки 

«Пусть лучше трое судят... чем четверо несут. Эта поговорка станет девизом четвертой волны 

мобилизации») є загальним твердженням, що не має характеру емоційної оцінки, тому містить ознаки 

злочину, а висловлення ...киевские узурпаторы одурели от запаха крови и совсем потеряли связь с 

реальностью... (з відеоролика виступу А. Вассермана) є емоційним коментарем, що містить оцінні 

лексеми (метафори та алегорії), проте не виражає загального твердження, тому його не можна 

потрактовувати як протиправне. 

На загальнотекстовому рівні експерт оцінює структуру побудови тексту та його коректність, 

відповідність дійсності викладених фактів та загальний характер інформації. Так, у газеті 

«Солідарність» (№1 (10) за 2017 рік) представлено низку статей, побудованих як інтерв‘ю перших 

осіб держави П. Порошенка, А. Яценюка, О. Турчинова та ін., у яких зазначені особи від власного 

імені характеризують мера м. Одеси Г. Труханова як патріота України, напр.: Петро Порошенко: 

Одеса з Трухановим – місто з українським духом і українським прапором. При цьому 

загальновідомим фактом є проросійська позиція мера Одеси та його конфлікти з керівництвом 

країни. Тексти статей створено за таким принципом: до реальних інтерв‘ю і цитат з виступів 

політиків додано окремі висловлення з позитивними оцінками діяльності Г. Труханова як 

українського патріота. Текст визначаємо як маніпулятивний, проте з погляду законодавства він не 

містить жодних ознак порушень і злочинів. 

Висновок експерта узагальнює міркування та коментарі та повинен відповідати на поставлені 

питання, стверджуючи чи заперечуючи наявність інформації, що підпадає під статті Карного кодексу 

України. 

Лінгвістична експертиза текстів політичної тематики підпорядкована пошуку інформації, що 

містить ознаки злочинів, скерованих на порушення територіальної цілісності держави, розпалювання 

національної, релігійної або расової ворожнечі, приниження гідності людини за національної 

ознакою. Для проведення експертизи подають матеріали друкованого характер, відеозаписи та 

скріншоти записів із соцмереж. Аналіз здійснюється на лексичному, граматичному і 

загальнотекстовому рівнях. Перспективи дослідження полягають у розробленні поетапних дій та 

механізмів здійснення лінгвістичних експертиз текстів політичної тематики. 
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Н. В. Кондратенко. Лингвистическая экспертиза текстов политической тематики: общие 

принципы и приемыє 

Аннотация 
Статья посвящена определению лингвистической экспертизы и ее специфики на основании текстов 

политического содержания разных типов. Рассмотрены основные группы материалов, представляемых для 

лингвистической экспертизы политических текстов, и охарактеризована специфика имеющейся в них 

информации. Представлены принципы и поэтапные действия лингвиста-эксперта в работе с политическими 

текстами на материале экспертиз, проведенных специалистами кафедры прикладной лингвистики Одесского 

национального университета имени И. И. Мечникова. 

Ключевые слова: лингвистическая экспертиза, политический текст, нарушения законодательства, 

языковой анализ. 

Kondratenko N. V. Linguistic examination of texts of political subjects: general principles and 

methods. 

Summary 
The article is devoted to the linguistic expertise and specifics about its texts of different types and genres of 

political content. The main groups of materials submitted for political examination of linguistic texts and author 

determined the specific information available to them. Presented principles and incremental steps linguist expert in 

dealing with political texts on the material examinations conducted by the Department of Applied Linguistics Odessa 

National University Mechnykov. 

Purpose of the article – to present the features of linguistic expertise mass-media and political texts, where there 

are signs of crimes aimed at violation of the territorial integrity of Ukraine, inciting ethnic hatred and humiliation of 

citizens on grounds of nationality, religion, race and so on. The goal led to the solution of such problems: to describe 

the general principles of linguistic expertise, to characterize the specific peer review texts represent political content 

and methodology of linguistic examination of texts political content. 

The object of study – the Ukrainian mass-media discourse manipulative nature; object of study – political 

content of texts containing signs of Ukrainian legislation and mediated through mass media channels. 

Conclusions and research prospects. Linguistic examination of texts of political subjects subordinated to search 

for information that contains elements of the crimes aimed at violation of the territorial integrity of the State, incitement 

to religious or racial hatred, humiliation of human dignity on a national basis. To submit the examination materials 

printed character, videos and screenshots records of social networks. Analysis carried out on the lexical, grammatical 

and general text levels. Outlook study are phased development of actions and mechanisms of linguistic examination of 

texts of political subjects. 

Key words: linguistic expertise, political text, violation of the law, language analysis. 
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ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА ЛЕКСИКА ТА ЇЇ ПЕРЕКЛАД У НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ 

 
У статті розглядаються питання інтернаціональної лексики та її вживання у науково-технічній 

літературі; приділяється увага триступеневому процесу інтернаціоналізації лексичних одиниць; наводяться 

три основні способи перетворення при перекладі інтернаціональних слів, що носять закономірний характер; 

подаються приклади використання інтернаціональних значень при перекладі англійських інтернаціоналізмів, 

які призводять як до порушень стилістичних норм мови і стилю науково-технічної літератури, так і до 

спотворення значення слів; також наведено дві групи псевдоінтернаціональних слів із прикладами. 

Ключові слова: інтернаціоналізми, науково-технічний переклад, еквіваленти, псевдоінтернаціоналізми, 

інтернаціональна лексика, інтернаціональні значення, науково-технічна література, перекладацький процес. 

 

Посилення мовної взаємодії за умов зростаючої ролі культурних і економічних зв‘язків між 

народами призводить до утворення особливого прошарку інтернаціональної лексики. Будь-який 

лексичний пласт мови в різних мовах світу часто включає в себе одиниці, які є інтернаціональними. 

До таких одиниць як правило, належать номінативні одиниці, що існують у словниковому складі 

щонайменше трьох мов. Наявність інтернаціоналізмів у будь-якій мові зумовлена зовнішніми 

факторами розвитку мов – мовними контактами, в результаті яких відбувається запозичення 

лексичних одиниць з однієї мови в іншу. Ці процеси, як відомо, зумовлені історичними обставинами 
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розвитку мов і їх лексичних підсистем, включаючи термінологічні. У європейських мовах основний 

фонд інтернаціоналізмів становлять запозичення із грецької та латинської мов. У сучасному світі 

процеси, що відбуваються у різних галузях науки, політики і культури, сприяють взаємовпливу 

різних мов. Вони збагачуються новими зв‘язками, вступають в нові поєднання, набуваючи нових 

значень, які відсутні в українських інтернаціональних аналогах, і, нерідко, вимагають вибору нових, 

неінтернаціональних, перекладних еквівалентів, які не зареєстровані в словниках. Інтернаціональні 

слова, або інтернаціоналізми, позначають важливе нове поняття не в одній мові, а в багатьох і 

становлять собою особливу групу [2, c. 21–214]. 

Проблема перекладу інтернаціональної лексики на сьогоднішній день – одна з найактуальніших, 

однак все ще потребує ретельного вивчення. Перекладачеві доводиться побоюватися не тільки численних 

псевдоінтернаціоналізмів, які можуть збити з пантелику навіть досвідченого професіонала і повністю 

спотворити зміст висловлювання, а й тих складнощів, які можуть виникнути під час вибору між 

збереженням інтернаціональної форми і підбором еквівалента в мові перекладу. 

Інтернаціоналізми – це слова, які трапляються в низці мов і мають деяку схожість на 

фонетичному, граматичному і семантичному рівнях. Склад інтернаціоналізмів визначається шляхом 

порівняння декількох мов. Зокрема, особливо чітко вплив міжмовних факторів проявляється у 

функціонуванні та розвитку інтернаціональної термінології. За ступенем поширеності в англійській 

та українській мовах інтернаціональна лексика займає одне з провідних місць, і переклад її має свої 

особливості. Інтернаціональна лексика науково-технічних текстів включає як термінологічні, так і 

нетермінологічні лексичні одиниці. 

Актуальність теми полягає в тому, що перекладач постійно стикається із проблемою 

помилкового ототожнення окремих елементів систем іноземної та рідної мов при перекладі, що 

відбувається через подібності в написанні або вимові певних елементів. 

Темою даної статті є дослідження інтернаціоналізмів, що використовуються в англійських 

науково-технічних текстах, і які викликають лексичні проблеми при перекладі. 

Метою нашої статті є дослідження проблеми перекладу інтернаціональних слів, а також 

псевдоінтернаціоналізмів. 

Наприкінці 1960-х – на початку 1970-х років вченими були проведені фундаментальні 

дослідження цього виду лексики. Перш за все, варто відзначити роботи В. В. Акуленко та 

В. Л. Муравйова. Вони не лише розвинули основні теоретичні положення, що стосуються цієї 

категорії слів, а й уклали словники і посібники «хибних друзів перекладача». Але, крім названих 

вчених, цією проблемою займалися і багато інших дослідників, зокрема Л. І. Борисова, Р. А. Будагов, 

В. В. Дубічинський, А. І. Журавльов, С. С. Захаров, В. І. Карабан, В. А. Коростельова, І. В. Корунець, 

В. Н. Крупнов, Т. А. Левицька, , А. В. Федоров, О. Д. Швейцер. 

В. В. Акуленко визначає інтернаціоналізми як міжмовну категорію синхронії і вважає, що на 

відміну від запозичень інтернаціоналізми з‘являються майже одночасно в декількох мовах з появою 

«інтернаціонального» поняття в культурах, які використовують ці мови [1, c. 162]. Інтернаціоналізми 

становлять приблизно половину всіх повнозначних слів у наукових і науково-технічних текстах. 

Потрібно відзначити позитивну функцію цього лексичного шару в перекладацькому процесі, 

оскільки нерідко це сприяє первинному оформлення думки на мові перекладу, навіть якщо ці слова 

не зберігаються потім як відповідні в певному випадку мовні перекладні еквіваленти. Однак нерідкі 

випадки, коли через невідповідність значень паралельних інтернаціоналізмів виникають суттєві 

смислові або стилістичні спотворення при їх буквальному перекладі. Процес інтернаціоналізації 

проходить: 1) через семантичне запозичення (калькування), яке відбувається при збігу прямих, 

номінативних значень своїх і іншомовних слів; 2) матеріальне лексичне запозичення, що 

характеризується переходом в іншомовну систему як матеріального експонента, так і значення 

певних одиниць, яке є найбільш поширеними, забезпечуючи високу ступінь інтернаціоналізації; 

3) словотворче калькування [3, c. 62–76]. 

У науково-технічних перекладах постійно трапляються помилки під час передачі як 

інтернаціональних термінів, так й інтернаціональних загальнонаукових слів, причому помилки при 

передачі останніх істотно переважають. Під час перекладу науково-технічних текстів виникають 

додаткові проблеми, які вимагають урахування тих чинників, які характеризують специфіку саме 

науково-технічного перекладу. Можна виділити три основні перетворення при перекладі 

інтернаціональних слів, що носять закономірний характер. Цими закономірностями є: 1) спеціалізація 

англійської загальнонаукової інтернаціональної лексики при перекладі на українську мову; 

2) деінтернаціоналізація англійської інтернаціональної лексики в науково-технічних текстах при 

перекладі; 3) стилістична нейтралізація стилістично забарвлених лексичних засобів. 
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Багато інтернаціональних загальнонаукових слів, наприклад analysis, candidate, scenario, 

critical, originally, meter, pioneer, revolutionary, practical, signal, traditional та ін., що регулярно 

трапляються в науково-технічних текстах, виступають в ролі «хибних друзів перекладача». Ці 

англійські слова збігаються з українськими паралелями у своїх інтернаціональних значеннях і тому 

легко ототожнюються при перекладі. Це призводить до порушення як семантики висловлювання, так 

і стилістичних норм мови перекладу. 

Що стосується інтернаціональної термінології, то діапазон значень інтернаціональних термінів в 

різних мовах часто збігається, наприклад, reactor – реактор, proton – протон, electronic – електронний, 

resonance – резонанс і т. д. При цьому є відмінності в обсязі значень. У випадку загальнонаукових 

паралельних інтернаціоналізмів спостерігаються істотні розбіжності змісту. Практично всі англійські 

загальнонаукові інтернаціоналізми багатозначні. У порівнянні з українськими інтернаціоналізмами 

вони мають ширший обсяг значень. Нерідко одне або кілька значень англійського загальнонаукового 

інтернаціоналізму повністю збігаються з паралельним українським, а інші значення розходяться [5, 

с. 14]. В такому випадку перекладач стикається з псевдоінтернаціональними словами. Їх можна 

розділити на дві групи. До першої належать ті іншомовні слова, які тільки за формою збігаються з 

українськими, але при цьому мають зовсім інше значення: decade – десятиліття; prospect – перспектива; 

complexion – колір обличчя; ammunition – боєприпаси. 

Другу групу складають слова, що збігаються в одному або двох значеннях, проте розходяться в 

усіх інших: nation – нація, але й народ, країна, держава; record – рекорд, а також запис, протокол, 

діяльність; discrimination – дискримінація, але також і розмежування; розрізнення; розбірливість, 

massive – масивний, але і великий, значний; нескладний; aggressive – агресивний, і при цьому – 

рішучий, енергійний, наполегливий [4, с. 19]. 

Нерідко використання інтернаціональних значень при перекладі англійських інтернаціоналізмів 

українською мовою призводить як до порушень стилістичних норм мови і стилю української 

науково-технічної літератури, так і до спотворення змісту слів, а також породжує неадекватний ефект 

під час читання тексту. Перекладним еквівалентом прикметника dramatic перекладачі часто обирають 

його український аналог «драматичний»: dramatic effect – «драматичний ефект» (замість «сильний»), 

та й effect у цьому словосполученні частіше перекладають як «ефект» замість «вплив»; dramatic 

economic decline – «драматичний економічний спад» (замість «значний», «стрімкий») та ін. У англо-

українських перекладах можна зустріти такі поєднання: pioneering techniques – «піонерські техніки» 

(замість «основоположні засоби» або «фундаментальні розробки»), revolutionary medicine –

«революційна медицина» (замість «новий медичний препарат»), intriguing question – «інтригуюче 

питання» (замість «перспективне питання») та ін. 

На відміну від своїх українських аналогів, багато інтернаціоналізмів набуває в науково-

технічних текстах певної якісної специфіки. Нові перекладні еквіваленти реєструються у 

прикметника practical. Він вступає в нові поєднання, не властиві українському аналогові 

«практичний». Його перекладними еквівалентами можуть бути, наприклад, «прийнятний» (practical 

isolation and insertion loss values – прийнятні величини втрати замикання і втрати пропускання), 

«промисловий» (practical photocathodes – промислові фотокатоди), «серійний» (practical computerized 

numerical control system – серійна комп‘ютеризована система числового програмного керування), 

«можливий» (practical minor-aperture size – можливий діаметр малого отвору), «доцільний» (we have 

found it practical – ми вважали за доцільне) та ін. Слово horizon в науково-технічних текстах часто 

перекладається на українську мову еквівалентами «перспектива» і «можливість» (has opened new 

horizons for exploration – відкрило нові можливості для дослідження). Прикметники optimistic та 

pessimistic зазвичай перекладаються в науково-технічних текстах як «завищений» і «занижений» 

відповідно: optimistic length – завищена довжина, theory is pessimistic – розрахунок дає занижені 

результати. Інтернаціональне наріччя routinely перекладач нерідко неправильно перекладає 

«рутинно», «рутинним способом». Його новими загальнонауковими еквівалентами є наступні: 

«регулярно», «стандартно», «часто», «постійно», «звичайно», «звичайним способом», «широко 

(застосовуватися)», «повсякденно», «програмно»,«без особливих зусиль». 

Однак не слід забувати, що переклад інтернаціональної лексики допускає також використання 

прийому дослівного перекладу. Вилучення подібної можливості з ресурсів перекладача було б 

рівнозначно збідненню творчих прийомів його роботи. У низці випадків перекладач має повне право 

передавати кореневе значення слова буквально, але лише тоді, коли почуття мови і досвід підказують 

йому, що пропонований ним переклад для конкретної ситуації якраз і становить собою адекватну 

передачу думки оригіналу. 
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Рівень відносної еквівалентності перекладів наукової літератури зумовлюється деякими 

граматичними трансформаціями, логічними і термінологічними уточненнями та роз‘ясненнями, які 

залежать від характеру наукової праці і граматичних вимог до перекладу. 

У сучасному світі проблемі інтернаціональної лексики приділяється все більше уваги. Це 

пояснюється тією значною і стрімко зростаючою роллю, яку відіграють міжнародні слова і терміни в 

найрізноманітніших сферах діяльності в аспекті глобалізації та міжнародної інтеграції. 

Інтернаціоналізми при перекладі українською мовою піддаються спеціалізації та конкретизації, що 

зумовлено самим процесом англо-українського науково-технічного перекладу. Наявні друковані 

видання англо-українських технічних словників все ще недостатньо глибоко відображають 

результати цього процесу, тому що в них не береться до уваги специфіка загальнонаукових 

інтернаціоналізмів і головні закономірності перекладу науково-технічної літератури, які є 

визначальними у виборі способів перекладу таких слів. Таким чином, перекладач повинен не тільки 

враховувати особливості інтернаціональної лексики щоб уникнути перекручування змісту, а й бути 

компетентним у сфері закономірностей і способів перекладу подібних лексичних одиниць. 

Інтернаціональна лексика не завжди перекладається адекватно та прийнятно у процесі науково-

технічного перекладу, проте ця її властивість лише стимулює інтерес, мотивує і відкриває 

перспективи до подальшого вивчення як різних інтерпретацій даних слів, так і мови в цілому. 
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Корж Е. Ю. Интернациональная лексика и ее перевод в научно-технических текстах. 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы интернациональной лексики в аспекте научно-технической 

литературы; уделяется внимание трехступенчатому процессу интернационализации лексических единиц; 

выделяются три основных преобразования при переводе интернациональных слов, носящие закономерный 

характер; приводятся примеры использования интернациональных значений при переводе английских 

интернационализмов, которые ведут как к нарушениям стилистических норм языка и стиля научно-

технической литературы, так и к искажению смысла слов; также приведены две группы 

псевдоинтернациональных слов с примерами. 

Ключевые слова: интернационализмы, научно-технический перевод, эквиваленты, 

псевдоинтернационализмы, интернациональные значения, научно-техническая литература, 

интернациональная лексика, переводческий процесс. 

Korzh O. Y. International lexis and its translation in scientific and technical texts. 

Summary 
The object of the study are internationalisms used in English scientific and technical texts, which cause lexical 

problems during translation process. The aim of this paper is to study the difficulties in translation of international 

words and pseudointernationalisms. The importance of this topic is that the translator deals with the problem of false 

identification of individual elements in the systems of foreign and native languages in translation. This is due to 

similarities in pronunciation or writing of international lexical units. 

The definition of the internationalisms is given. Internationalisms are the words which can be found in a number 

of languages and have some similarities at phonetic, grammatical and semantic levels. The article studies the 

international lexical units in the aspect of scientific and technical literature. Three-step process of internationalization 

of lexical units is considered as well as three major transformations that have a natural character in the translation of 

international words are identified. The examples of international words meaning application in the translation of 

English internationalisms which result in violation of the stylistic standards of language and scientific literature style, 

as well as distortion of the words meaning are given. The analysis of international lexis and the difficulties which a 

translator faces in the process of scientific and technical translation should be continued as there is lack of professional 

dictionaries which would include and reflect all specific purposes and laws of scientific and technical literature 

translation. 

Key words internationalisms, scientific and technical translation, equivalents, pseudointernationalisms, 

international lexical units, international meaning, scientific and technical literature, translation process. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЧАСТИН МОВИ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ 

 
У статті проаналізовано використання окремих частин мови у німецькомовних рекламних текстах. 

Встановлено, що серед усіх частин мови найуживанішими у текстах такого типу є передусім іменники, 

дієслова, прикметники та займенники. Задля реалізації основної рекламної функції, такої як переконання, 

заохочення до придбання товарів, використовуються певні граматичні категорії вищезгаданих частин мови 

залежно від мети висловлювання. 

Ключові слова: рекламні тексти, частини мови, дієслово, іменник, прикметник, займенник. 

 

У сучасних умовах конкурентної боротьби за свого споживача реклама набуває все більшого 

поширення на теренах глобального ринку товарів і послуг. Мистецтво створення рекламних текстів 

відображається у реалізації майстерно прихованих стратегій переконання. Реклама як засіб мовної 

комунікації, що впливає на бажання споживачів, привертає увагу науковців різних сфер, зокрема 

психології, соціології, культурології, лінгвістики. 

Із точки зору лінгвістики рекламні тексти заслуговують особливої уваги, тому науковці 

аналізують їх на різних мовних рівнях: фонетичному (О. Ксензенко, І. Лисичкіна); лексичному 

(І. Соколова, С. Федорець); морфологічному (О. Зелінська, В. Зірка, Є. Ісакова); синтаксичному та 

структурно-семантичному (О. Зелінська, Н. Коваленко, Ю. Корнєва, О. Медведєва). 

Метою нашої статі є визначення основних особливостей вживання частин мови у 

німецькомовних рекламних текстах. 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що в рекламних текстах, які характеризуються 

стислістю та лаконічністю висловлень, особливого значення набуває вибір слів, словосполучень, 

граматичних конструкцій. Разом зі стилістичним забарвленням правильно підібрані форми та 

конструкції «змушують» речення яскраво звучати, запам‘ятовуватись, а таким чином підсвідомо 

впливати на купівельні бажання споживачів. Дослідження рекламних текстів дозволяє констатувати, 

що вони мають певну структуру, характеризуються влучністю та лаконічністю висловлювань, 

виконують функцію переконання та впливу на потенційних споживачів.  

Так, в авторитетному енциклопедичному виданні Brockhaus зазначається що «реклама 

відображає такий вид комунікації, інструменти якої здійснюють інформаційний вплив таким чином, що 

є вигідним для обох сторін. При чому найважливішу роль та значущу функцію відіграє мова. Таким 

чином можна говорити про мовну маніпуляцію» [4, c. 66]. Маніпуляція полягає у тому, що споживачам 

підсвідомо, завдяки ретельно підібраним фразам та висловлюванням, нав‘язується думка про 

необхідність придбання того чи іншого продукту. На думку Ю. В. Шатіна, «головною рисою реклами 

як культурного феномену є її амбівалентність (внутрішнє протиріччя), тобто вона існує поза бажанням 

суб‘єкта, але зрештою підкоряє собі його свідомість» [3, с. 41]. 

Німецькі виробники вже давно закріпили за собою імідж якісних товарів і послуг, що, безумовно, 

знайшло відображення у рекламі. Рекламування продукції у німецькомовних країнах має давню 

історію, тому представляє цікавість щодо використання мовних засобів із комунікативно-прагматичною 

спрямованістю. Результати досліджень німецькомовних рекламних текстів щодо вживання 

морфологічних мовних засобів дозволяють констатувати те, що найбільш вживаними є іменники, 

дієслова, прикметники і займенники. Досліджуючи німецькомовні рекламні тексти, можна зазначити, 

що інколи в них трапляються модальні дієслова, які, на відміну від інших дієслів, відображають не дію 

чи процес, а ставлення мовця до дії та надають висловленню особливої експресивності. 

Так, дієслово müssen позначає необхідність у широкому значенні слова (необхідність внаслідок 

умов, що створилися; необхідність у силу внутрішнього переконання, усвідомленого обов‘язку, 

морального обов‘язку; фізичну необхідність, необхідність у природі; обґрунтоване припущення, що 

межує із впевненістю) [5, c. 236]. Саме ключове значення необхідності відбивається у таких 

рекламних висловлюваннях, як: 

Genuß muß keine Sünde sein. Obstgarten  

Manchmal muß man eben Prioritäten setzen. (Magnum) Langnese  
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Muß ich sehen. JVC 

Ein reines Wasser muß durch einen tiefen Stein. Selters  

Дієслово sollen, яке має значення обов‘язку, використовується як наказ чи спонукання у порадах, 

рекомендаціях та інструкціях, як нейтральне звернення, а також для передачі чужої думки, за результатом 

нашого дослідження є менш вживаним у рекламних текстах у порівнянні з дієсловом müssen. 

Wer Geburtstag hat, sollte großzügig sein. Omega Edition 100. Jetzt mit integriertem Radiotelefon ... 

Preisvorteil bis 3235 $. Omega 

Дієслово mögen, виражаючи прихильність, вподобання, бажання [5, c. 237], також є присутнім у 

рекламних слоганах: 

Wer Käse mag, wird Frico lieben. Frico  

Manner mag man eben. Manner  

Die Energie möcht' ich haben. MVV  

Головне значення модального дієслова wollen – бажання, воля, зумовлені і суб‘єктивною 

схильністю або прихильністю, і об‘єктивними причинами. Саме ці значення розкриваються у багатьох 

рекламних висловлюваннях: 

Warum wollen Sie sich mit weniger zufrieden geben? Perlweiß  

Was wollt Ihr denn? MA - O - AM, MA - O - AM! Maoam 

Wir wollen, dass Sie wiederkommen. Tengelmann 

Багатогранний спектр значень модального дієслова können відображається у висловленні 

можливості у різних варіаціях, як фізичної можливості; можливості, зумовленої зовнішніми 

обставинами; можливості, пов‘язаної з вмінням; дозволом, що випливає з об‘єктивної можливості що-

небудь зробити; припущення, заснованого на об‘єктивній можливості [5, c. 236]: 

Wir können nur billig! Media Markt  

Damit Sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. Blend-a-Med 

Die Zukunft kann kommen. Deutsche Bank  

In gewissen Momenten kann der Genuss nicht warten. Uncle Ben's S 

So groß kann klein sein. (Polo) VW 

Основне значення дієслова dürfen – вираження можливості, що випливає з дозволу «мати право». 

Модальне дієслово dürfen може виражати: найчастіше дозвіл, що залежить від волі або бажання іншої 

людини; внутрішнє, моральне право на який-небудь вчинок; досить невизначене припущення. У цьому 

значенні вживається найчастіше претерит кон‘юнктива. У порівнянні з близьким за значенням 

модальним дієсловом können дієслово dürfen набагато рідше зустрічається у текстах такого типу: 

Was darf's heute sein? Knorr 

Для того, щоб викликати позитивну відповідну реакцію у споживача, в рекламних текстах широко 

використовуються спонукальні конструкції, які, на думку сучасних дослідників, надають висловлюванню 

жвавість і емоційність і є своєрідним стилістичним сигналом рекламного тексту [1, c. 238].  

Отже, граматична категорія способу дієслова також представлена у рекламних текстах. Так, 

наказовий спосіб, який використовується для спонукання, стає дієвим інструментом рекламних текстів. 

Форми звертання обираються різні – від товариського звернення до ввічливого: 

Geh 'doch mal zu Job! Job 

Schafft die Last und nicht die Fahrer. Kleintransporter 

Schaltet den Schmerz ab. Schnell. Spalt 

Nehmen Sie die Zahngesundheit in Ihre Hand. Elmex 

Schalten Sie auf Zukunft. Mertens 

Імперативність може бути виражена також формами кон‘юнктиву І у третій особі однини. Однак 

такі конструкції зустрічаються рідше за звичайний наказовий спосіб: 

Man nehme Dr. Oetker. Dr. Oetker 

Es lebe das Frühstück. Rama 

Щодо умовного способу, то можна констатувати вживання форми Konditionlis I задля вираження 

припущення, бажання:  

Katzen würden Whiskas kaufen. Lange lebe die Katze. Whiskas 

Результати досліджених рекламних текстів дозволяють зазначити, що умовний спосіб, який 

виражається формами Konjunktiv II, оминається укладачами рекламних текстів. 

Граматична категорія стану дієслів є затребуваним засобом написання рекламних текстів, тому 

тут трапляються як речення в активному, так і в пасивному стані (форми Vorgangspassiv та Stativ): 

Wir verbinden. Deutsche Telekom 

Zukunft wird aus Ideen gemacht. Deutsche Telekom 
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Und der Hunger ist gegessen. Snickers 

Дієприкметник ІІ, який означає результативність якоїсь дії, також знаходить своє використання у 

рекламних слоганах: 

Zum Handeln geschaffen. Metro 

Von der Sonne verwöhnt. Badischer Wein 

Інфінітивні конструкції також є джерелом для утворення висловлень різного характеру. На думку 

А. Т. Кирилова, Е. В. Маслова, особливістю представлених у рекламних текстах конструкцій з 

інфінітивом є те, що інфінітив виступає в ролі функціонального заступника особистих імперативних 

форм, завдяки чому волевиявлення може трактуватися як невизначено-референтна дія [2, c. 72].  

Варто зазначити, що у німецькій рекламі часто використовуються інфінітивні конструкції, 

всередині яких виявляються універсальні та варіативні специфічні значення: müssen, sollen, können, 

wollen, dürfen, mögen + Infinitiv; haben, sein, brauchen, verstehen, wissen, vermögen, scheinen, glauben + zu 

+ Infinitiv; sich lassen + Infinitiv; heißen, machen, haben + Infinitiv: 

Gesundheit, die sich sehen läßt. Blend-a-Med  

Versichern heißt verstehen. Ergo 

Schneller wissen, was läuft. TV Today 

Schönes Haar ist Dir gegeben, lass es leben, mit Gard. Gard 

Не менш вагомою частиною мови, що часто трапляється у рекламних текстах, є прикметник, за 

допомогою яких можна якнайкраще передати характеристики рекламних продуктів, підсилити їх 

привабливість. Досить часто трапляються вищий і найвищий ступені порівняння, для того щоб 

продемонструвати якості повною мірою: 

Bester Kaffee, besser für mich. Idee Kaffee 

Das Jüngste Gericht. Pfanni 

Mehr als die Packung. Tetrapack 

Саме прикметник gut у формах besser, am besten, що означає «кращі», «найкращі» якості, посідає 

пріоритетне місце серед інших прикметників. 

Прикметники із заперечним префіксом un також використовуються у рекламі для посилення 

надзвичайних якостей товару, про який не можна ні забути, ні встояти перед ним: 

Unvergeßlich gut. Maggi  

Unwiderstehlich Frolic. Frolic  

У порівняльних реченнях часто трапляються прикметники зі значенням надійності, важливості: 

So sicher wie der grüne Daumen. Seramis  

So spannend wie die Welt. National Geographic  

So wertvoll wie ein kleines Steak. Fruchtzwerge  

So wichtig wie das tägliche Brot. Hohes C  

Вживання іменників у рекламі дозволяє імпровізувати створювачам рекламних текстів, завдяки 

чому з‘являються нові складні іменники: 

Ich bin Schokoknacker und Milchschaumschlürfer. Kinder 

Fa-Mädchen sind die frischesten Mädchen. Fa 

В багатьох рекламних текстах вживаються власне, назви брендів, що рекламуються: 

Pril enstpannt das Wasser. Pril 

Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nix. Raider 

Persil bleibt Persil. Persil 

Щодо синтаксичної ролі іменника, то тут можна говорити про виконання ним різних функцій: 

підмета (Unser Fortschritt bringt Sie weiter. Michelin), додатка (Verändert Ihre Putzgewohnheiten. Swiffer), 

присудка (Ich bin ein Iglourmet. Iglo), означення (Hell wie der lichte Tag. Osram). 

Використання займенників у рекламі також має місце. Так, наприклад, безособовий займенник es 

вживається у конструкціях es gibt, es geht: 

Es geht auch Krüger! Krüger  

Es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen. Mastercard 

Серед присвійних займенників особливою популярністю у рекламних текстах користується 

займенник Ihr/Ihre як форма ввічливого звернення до покупців. 

Für Ihre Gesundheit das Rezept. Tetesept  

Für Ihre Sicherheit. für Ihr Vermögen. AXA 

Якщо ж рекламісти хочуть підкреслити товариське звернення до покупців, вони обирають 

присвійний займенник Dein/Deine, намагаючись бути ближче зі своєю пропозицією, уникаючи дистанції:  

Dein Aroma – deine Regeln. Hugo Boss 
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Dein Durst kann was erleben. Gerolsteiner 

Dein Sekt sei Deinhard. Deinhard 

Вибір присвійних займенників зумовлюється рекламним продуктом (на кого він розрахований). Якщо 

мова йде про товар, що більш орієнтований на молодих людей, пов‘язаний з дозвіллям, то обирається 

товариське звернення. Якщо ж продукт чи послуги стосуються більш серйозних речей, зокрема здоров‘я чи 

банківських заощаджень, то використовується ввічлива форма присвійного займенника. 

Вартим нашої уваги є використання особового займенника ich, який безпосередньо уособлює 

споживача, говорить за нього, висловлює його почуття:  

Ich fahre, also bin ich. Fetisch Auto 

Ich fühl' mich schön mit Jade. Jade 

Ich fühl' mich wohl in Lenor. Lenor 

Ich liebe es! McDonald's 

Ich liebe Schokolade. Schokolade liebe ich. Wedel 

Заперечний займенник keiner/keine використовується для підкреслення унікальності продукту, з 

яким щось інше не може навіть порівнятись: 

Keiner macht mich mehr an. Ehrmann 

Keiner schmeckt mir so wie dieser. Exquisa 

Keiner wäscht reiner! Omo  

Щодо службових частин мови, то можна відзначити вживання прийменників. Так, прийменник 

für виражає призначення предмету, можливість з його допомогою досягти мети: 

Ideen für's Sehen. Apollo Optik  

Für Körper und Geist. Tai Ginseng 

Für jeden Geschmack die richtige Sorte. Milkana 

Прийменник mit також демонструє те, за допомогою чого життя, на думку рекламістів, може 

стати кращим, приносити задоволення, забезпечувати комфорт: 

Mit dem Verwöhnaroma. Jacobs 

Mit der wilden Frische von Limonen. Fa 

Mit diesem Duft kann Dir alles passieren. Gammon 

Mit Maggi macht das Kochen Spaß. Maggi  

Отже, представлений вище аналіз використання частин мови у німецькомовних рекламних текстах 

дозволяє констатувати, що до найбільш вживаних частин мови належать дієслово, іменник, прикметник і 

займенник. Вибір відповідної форми окремої частини мови пов‘язаний з тим, що ставиться за мету в 

самій рекламі. Оскільки межі публікації дозволили торкнутися лише використання частин мови у 

рекламних текстах, у подальших дослідженнях планується розглянути синтаксичні та стилістичні засоби. 
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Король С. В. Использование частей речи в немецкоязычных рекламных текстах.  

Аннотация 
В статье проанализировано использование отдельных частей речи в немецкоязычных рекламных текстах. 

Установлено, что среди всех частей речи наиболее употребляемыми в текстах такого типа являются, прежде 

всего, существительные, глаголы, прилагательные и местоимения. Для реализации основной рекламной функции, 

такой как убеждение, побуждение к приобретению товаров, используются определенные грамматические 

категории вышеупомянутых частей речи в зависимости от цели высказывания. 

Ключевые слова: рекламные тексты, части речи, глагол, существительное, прилагательное, местоимение. 

Korol S. V. Using parts of speech in German advertising text 

Summary 
The article deals with the use of certain parts of speech in German advertising text. It has been established that 

among all parts of speech, the most widely used in the texts of this type are nouns, verbs, adjectives and pronouns. The 

topically of the theme is caused by the importance of the choice of words, phrases and grammar constrictions in the 

advertising texts which are characterized by briefness and laconism. To implement the basic advertising functions such as 

advertising conviction and product encouragement, certain grammatical categories of abovementioned parts of speech are 

used depending on the purpose of expression. 

Key words: advertising text, parts of speech, verb, noun, adjective, pronoun. 
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ЛІНГВІСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВІРТУАЛЬНОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ 

ЛАБОРАТОРІЇ ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА ІСПАНСЬКОЇ МОВИ 

 
У статті висвітлено головні питання щодо створення лінгвістичного інструментарію віртуальної 

лексикографічної лабораторії тлумачного словника іспанської мови (ВЛЛ DLE 23). Для цього проаналізовано 

особливості подання словником різних лінгвістичних фактів, виявлено його структуру та особливості 

метамови. Розроблено формальну модель DLE 23, схарактеризовано її елементи та можливі зв‘язки між 

ними, які мають бути доступними через лінгвістичний інструментарій. Окреслено коло дослідницьких завдань 

на базі словника, виконання яких має забезпечувати лінгвістичний інструментарій. 

Ключові слова: комп‘ютерна лексикографія, віртуальна лексикографічна лабораторія, цифрові 

середовища, електронні словники. 

 

Одним із головних завдань сучасної комп‘ютерної лексикографії є оновлення та підтримка 

фундаментальних лексиконів – великих паперових тлумачних словників – у цифровому середовищі. 

Комп‘ютерна лексикографія успішно його розв‘язує завдяки поєднанню багатовікового досвіду 

традиційного словникарства з останніми комп‘ютерними технологіями. Результатом поєднання є 

віртуальні лексикографічні лабораторії (ВЛЛ), тобто системи, що уможливлюють як оперування 

словниковим матеріалом, так і проведення низки лінгвістичних досліджень. 

На сьогодні в Українському мовно-інформаційному фонді розроблено цілу низку ВЛЛ, зокрема 

для тлумачного словника сучасної української мови (20-томний), граматичного, синонімічного, 

антонімічного та етимологічного словників. Аналогічні лабораторії створено для тлумачних 

словників російської та турецької мов. Всі ці системи є інструментальними; вони розташовані на 

сайті Українського мовно-інформаційного фонду https://lcorp.ulif.org.ua/, де функціонують у 

корпоративному режимі. Не менш важливим є створення ВЛЛ для тлумачного словника іспанської 

мови (Diccionario de la lengua española. Edición del tricentenario [5], далі за текстом DLE 23) 

23 видання. І ця важливість зумовлена потребою подальшого розвитку й апробації виробленої мовно-

інформаційним фондом [2–4] теоретичної бази на матеріалі тлумачного словника, побудованого на 

інших принципах укладання. Крім цього, висвітлені в нашій роботі напрацювання є підґрунтям для 

розробляння інструментарію, який, у свою чергу, дає користувачеві змогу побудувати власні 

інструменти для розв‘язання лінгвістичних завдань на основі тлумачного словника. 

Виходячи зі сказаного, метою цієї роботи є розгляд окремих питань розроблення лінгвістичного 

інструментарію для ВЛЛ DLE 23, яка сьогодні перебуває на етапі технічної реалізації. Для цього 

необхідно: 1) виявити лінгвістичні особливості мовних одиниць, репрезентованих у DLE 23; 2) за 

методологією теорії лексикографічних систем проаналізувати її β-структури та σ-зв‘язки між ними; 

3) схарактеризувати лінгвістичний інструментарій та виокремити дослідницькі завдання, які він має 

забезпечувати. Об‘єктом розвідки є DLE 23, а предметом – створення лінгвістичного інструментарію, 

що надає широкі можливості для дослідження граматичних, семантичних, прагматичних та інших 

особливостей іспанських мовних одиниць. ВЛЛ – цифрове середовище, де словник представлено як 

«мовно-інформаційний об‘єкт, орієнтований на реалізацію комплексного інформаційного опису 

лексико-граматичних структур певної мови або сукупності мов» [1, с. 359]. На відміну від електронних 

словників, у тому числі он-лайнових, ВЛЛ пропонує програмний інтерфейс для виконання: 

1) функцій адміністрування доступу: авторизація та ідентифікація користувачів; додавання та 

видалення нових користувачів; керування правами доступу (лише читання, читання та редагування 

словникового матеріалу); 

2) лексикографічних робіт: редагування словникових статей; створення низки похідних 

словників на основі тлумачного словника; репрезентація словникових статей у будь-якому форматі; 

3) науково-дослідних робіт: дослідження на певному рівні мови, представленому в 

тлумачному словнику (граматика, включаючи словотвір; лексика, зокрема семантика, прагматика); 

дослідження на стику мовних рівнів: граматики і семантики, словотвору та семантики, семантики і 

прагматики тощо. У цій статті мова піде про створення інструментарію для робіт, указаних у 

третьому пункті. 

https://lcorp.ulif.org.ua/
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Створення ВЛЛ DLE 23 потребує певної теоретичної бази. З одного боку, її складають 

наукові здобутки провідних іспанських лексикографів (Х. Касарес, М. А. Ескерра, Л. Ф. Лара, 

К. Мальдонадо, М. Секо, А. М. Медіна-Геррра та інші), а із другого – теорія опису мовної системи, 

орієнтованого на застосування в лінгвістичних технологіях – інформації в текстових масивах, 

систем машинного перекладу, автоматичного аналізу контенту тощо. Перш ніж перейти до 

розгляду зазначеної проблеми, хочемо наголосити на деяких лінгвістичних особливостях, 

зафіксованих у DLE 23: 

– частиномовне варіювання: іспанські слова можуть одночасно належати до групи як 

повнозначних слів, так і службових, маючи при цьому ту саму форму; 

– залежність лексичного значення від граматичного. Так, наприклад слово bien як іменник 

однини та множини означає «добро», «благо», «власність», «товари»; як прислівника – «дуже», 

«доволі», «належним чином», «із радістю» і т. д.; 

– можливість окремих іспанських слів реалізовувати своє лексичне значення лише за наявності 

певних граматичних значень. Так, слово cómico може перебувати у лексичному значенні 

«мультфільм» та «комікс» лише у граматичному стані іменника жіночого роду; 

– наявність лінгвопрагматичних особливостей вживання слів у певному значенні, зокрема 

предметна галузь, географічний ареал та застарілість; 

– здатність мовних одиниць утворювати синонімічні пари одна з одною (у певному лексичному 

значенні або певних значеннях). 

Ми подали найбільш показові лінгвістичні характеристики, враховані під час розроблення 

концептуальної моделі DLE 23, що встановлює, до яких елементів структури словника має 

забезпечуватися доступ через розроблюваний інструментарій. Наведемо її узагальнений вигляд: 

* ( )  ( ( ))    , -    , ( ( ))-+ 
де символом D позначено словник DLE 23; I(D) = {xi} – множину реєстрових одиниць, 

представлених у словнику; V(I(D)) = {V(xi)} – множина словникових описів, тобто словникових статей; 

β – множина структур, виокремлених на V(I(D)) шляхом аналізу тексту словника; σ[β] – окрема 

структура, породжувана оператором σ на β; обмеження дії оператора σ на V(xi) породжує 

мікроструктуру словникової статті σ[xi]; Red[V(I(D))] – механізм рекурсивної редукції, що дає змогу 

виявити більш тонкі структурні елементи словника. 

До β-структур ми зараховуємо: β1(xi) – реєстрове слово xi, β2(xi) – реєстровий ряд,  β3(xi) – дублети, 

β4(xi) – етимологія, β5(xi) – словозмінні особливості, β6(xi) – орфографічні особливості, β7(xi) – блок 

тлумачень. Зауважимо, що в межах словникових статей також подано словосполучення і 

фразеологізми. Але ми надалі розглядатимемо їх як реєстрові одиниці, що мають власну словникову 

статтю. Зазначимо також, що для певних одиниць зміст окремих β-структур може бути відсутнім, тобто 

βj(xi) = . Але в будь-якому випадку вони присутні на {V(xi)}. Наведемо, як приклад, словникові статі 

cómico та inmaculado: 

cómico, ca. (Del lat. comĭcus, y este del gr. κωμικός kōmikos). adj. 1. Que divierte y hace reír. 

Situacion comica. || 2. Perteneciente o relativo a la comedia. || 3. Dicho de un actor: Que representa papeles 

cómicos. U. t. c. s. || 4. Dicho de un autor antiguo: Que escribía comedias. U. t. c. s. ● m. y f. 5. comediante 

(|| actor). ○ f. 6. Pan. historieta (|| serie de dibujos). U. m. en pl. || 7. Pan. dibujos animados. 

inmaculado, da. (Del lat. immaculātus.  Escr. con may. inicial en acep. 2). adj. 1. Que no tiene 

mancha. ● f. 2. por antonom. La Virgen María. La Inmaculada. 

Покажемо для них у Табл. 1 зміст β-структур. Зауважимо, що їх виокремлення ґрунтується на 

особливостях метамови DLE 23, що чітко встановлює правила репрезентації кожного елемента 

словникової статті. За основу взято друковану версію, але для більш точного виявлення елементів 

також використано он-лайнову версію. 

 

Таблиця 1 

Приклади змісту βj(xi)-структур 
 V(xi), xi = cómico V(xi), xi = inmaculado 

β1(xi) cómico in?maculado 

β2(xi) cómico, cómica inmaculado, inmaculada 

β3(xi)   

β4(xi) Del lat. comĭcus, y este del gr. κωμικός kōmikos Del lat. immaculātus 

β5(xi)   

β6(xi)  Escr. con may. inicial en acep. 2 

β7(xi) adj. 1. Que divierte y hace reír […]. adj. 1. Que no tiene mancha […]. 
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Окремі βj(хi) здатні розкладатися на більш дрібні структури в результаті дії механізму 

рекурсивної редукції. Зокрема, до таких належать β3(xi), β4(xi) та β7(xi), як це видно у Табл. 2. 

Таблиця 2 

Підструктури на βj(хi) 
βj(хi) Назва структури Підструктура Назва підструктури 

β3(xi) дублети β3
DUP

(xi) форма дублета 

β3
CHAR

(xi) характеристика 

β4(xi) етимологія β4
LANG

(xi) мова походження 

β4
ETYM

(xi) форма етимона 

β7(xi) блок тлумачення β7
GRAM

(xi)k граматична характеристика 

β7
LEX

(xi)k[p] лексична характеристика 

β7
LEX

(xi)k[p] лексичний підблок β7
LEX

(xi)
PRAGM

 прагматика 

β7
LEX

(xi)
SEM

 тлумачення 

Блок тлумачень β7(xi) може розкладатися на кілька β7
GRAM

(xi)k, де k позначає індекс граматичного 

значення, репрезентованого в DLE 23, та β7
LEX

(xi)k[p], де p – індекс лексичного значення (у словнику 

відображається як номер тлумачення), відповідного до граматичного з індексом k. Лексичний підблок 

також дає підструктури β7
LEX

(xi)
PRAGM

 – прагматичні особливості уживання реєстрового слова в значенні 

β7
LEX

(xi)
SEM

. Наведемо зміст підструктур на прикладі словникової статті cómico: 

Таблиця 3 

Приклади змісту структур та підструктур 

Структура Зміст структури Підструктура Зміст підструктури 

β3(cómico)  β3
DUP

(cómico)  

β3
 CHAR

(cómico)  

β4(cómico) Del lat. comĭcus, y este del 

gr. κωμικός kōmikos 

β4
LANG

(cómico) lat. 

β4
ETYM

(cómico) comĭcus, y este del gr. κωμικός kōmikos 

β7(cómico) adj. 1. Que divierte y hace 

reír. Situacion comica. || 2. 

Perteneciente o relativo a 

la comedia. || 3. Dicho de 

un actor: Que representa 

papeles cómicos. U. t. c. s. 

|| 4. Dicho de un autor 

antiguo: Que escribía 

comedias. U. t. c. s. ● m. y 

f. 5. comediante (|| actor). 

○ f. 6. Pan. historieta (|| 

serie de dibujos). U. m. en 

pl. || 7. Pan. dibujos 

animados. 

β7
GRAM

(cómico)1 adj. 

β7
LEX

(cómico)1[1] 1. Que divierte y hace reír. Situacion 

comica. 

β7
LEX

(cómico)1[2] 2. Perteneciente o relativo a la comedia. 

β7
LEX

(cómico)1[3] 3. Dicho de un actor: Que representa 

papeles cómicos. U. t. c. s. 

β7
LEX

(cómico)1[4] 4. Dicho de un autor antiguo: Que 

escribía comedias. U. t. c. s. 

β7
GRAM

(cómico)2 m. y f. 

β7
LEX

(cómico)2[5] 5. comediante (|| actor). 

β7
GRAM

(cómico)3 f. 

β7
LEX

(cómico)3[6] 6. Pan. historieta (|| serie de dibujos). U. 

m. en pl. 

β7
LEX

(cómico)3[7] 7. Pan. dibujos animados. 

Лексичні підблоки розкладаються на прагматичний та семантичний компоненти. Прагматичний 

компонент у DLE 23 представлено групою ремарок, що характеризують стилістичні, дискурсивні, 

галузеві, регіональні та частотні особливості уживання заголовкового слова в поданому значенні. 

Семантичним компонентом є власне тлумачення. Так, у двох останніх лексичних підблоках 

прагматичний компонент представлено географічною ремаркою Pan. (Панама), а семантичний – 

тлумаченнями у вигляді синонімів: ‗historieta (|| serie de dibujos)‘ та ‗dibujos animados‘. Виокремлені 

структури βj(хi), а також їхні підструктури об‘єднуються між собою за допомогою σ-зв‘язків, 

утворюючи тим самим більш складні структури σ[βj(хi)]. У DLE 23 наявні зв‘язки, що об‘єднують: 

1) σ0: структури βj(хi) одного типу. Наприклад, σ0[β1(хi)] утворює словниковий реєстр, а σ0[β7(хi)] 

– масив тлумачень усіх реєстрових одиниць тощо; 

2) σ1: підструктури в межах βj(хi). Так, σ1[β7
GRAM

(xi)k, β7
LEX

(xi)k[p]] об‘єднує підблоки лексичного 

значення мовної одиниці відповідно до граматичного; 

3) σ2: βj(хi) за певним типом метаданих. Наприклад, за цим відношенням можна отримати усі 

β7(хi), що містять лише родо-видові тлумачення. 

4) σ3: відображають відношення між різними βj(хi), такі як: словотвір – семантика, лексика – 

фразеологія, словоформа – синтаксис (утворення похідних словосполучень), словоформа – словозміна 

(для дієслів). 
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Виходячи з вищесказаного, розроблюваний лінгвістичний інструментарій має забезпечувати 

користувачеві доступ не лише до структур βj(хi) та їх підструктур, а й також можливість їх комбінації 

шляхом активування відповідних σ-зв‘язків. Розроблюваний лінгвістичний інструментарій – програмний 

комплекс, що пропонує користувачеві низку програмних інтерфейсів для виконання на рівні: 

1) словникового реєстру (структура β1(хi)), для чого передбачаються такі режими відображення: 

а) мовний інвентар: лексеми (належні як до питомої, так і запозиченої лексики), службові слова 

(прийменники, сполучники, частки тощо), словотвірні елементи (суфікси, префікси тощо), 

абревіатури; б) реєстр слів, що можна відображати за певними параметрами: «ціле слово», 

«починаються з», «закінчуються», «точний збіг» та «містять»; 

2) окремих структур βj(хi) або підструктур, що відображають певну лінгвістичну інформацію, 

параметри відображення якої можуть бути: а) загальними, що вказують на відсутність / наявність 

змісту однієї або кількох βj(хi); б) специфічні параметри показу змісту для окремої βj(хi), 

встановлювані користувачем (наприклад, тип та/або кількість дефініцій, мова походження мовних 

одиниць); 

3) взаємозв‘язків між підструктурами β7(хi), що репрезентують різні мовні рівні у словнику 

(граматика, словотвір, лексика): а) залежність лексичного значення від граматичного (β7
GRAM

(xi)k  → 

β7
LEX

(xi)k[p]); б) залежність лексичного значення від прагматики (β7
LEX

(xi)
PRAGM

 → β7
LEX

(xi)
SEM

); 

в) співвідношення словотвору та семантики (морфосемантика); 

4) системних відношень між реєстровими одиницями, індукованих структурою тлумачного 

словника. Наприклад: заголовкове слово – синоніми, заголовкове слово – гіпоніми та інші. 

Лінгвістичні інструменти передбачається розподілити по відповідних вкладинках (Табл. 4). На 

кожній користувач може «підключати» різні β, а також задавати параметри для σ-зв‘язків на β за 

рахунок логічних операцій «та», «або», «ні». 

Таблиця 4 

Лінгвістичний інструментарій 
Вкладинка β σ Параметри σ[β], що задають через інструментарій 

Реєстр та реєстровий ряд β1(хi) σ0 Мовна одиниця (вводить користувач) 

σ2 Тип мовної одиниці (слово, префікс, суфікс) 

σ2 Характер походження (питоме, запозичене) 

Омонімічність 

Номер омоніма (вводить користувач) 

σ3 Наявність словозмінної парадигми (для дієслів) 

β2(хi) σ0 Наявність реєстрового ряду для мовної одиниці 

Дублети β3(хi) σ0 Наявність дублетів 

σ2 Дублет із характеристиками 

Дублет без характеристик 

Етимони β4(хi) σ0 Наявність / відсутність етимона 

σ2 Мова (походження) 

Значення етимону 

Словозміна та орфоепія β5(хi) σ0 Наявність / відсутність словозміни 

β6(хi) σ0 Наявність / відсутність орфоепії 

Граматичне значення β7(хi) σ2 Частина мови 

Граматична категорія 

σ2 Варіація граматичного значення 

Прагматика σ0 Наявність / відсутність прагматичних характеристик 

σ2 Тип прагматичної характеристики 

Лексичні значення σ0 Наявність / відсутність дефініції 

σ1 Прив‘язка до граматичного значення 

Прив‘язка до прагматики 

σ2 Тип дефініції 

σ0 Набір слів, що може містити дефініція 

σ2 Повний / неповний збіг 

σ3 Формула тлумачення (для похідних слів) 

σ2 Тип мовної одиниці (моносемічна, полісемічна) 

Кількість значень (вводить користувач) 

Словосполучення та 

фразеологізми 

β1(хi) σ3 Наявність / відсутність словосполучень 

σ3 Наявність / відсутність фразеологізмів 
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Наприклад, якщо користувач досліджує слова із суфіксом -aje, що позначають процес та 

результат, то в цьому випадку набір параметрів матиме такий вигляд: σ0[β1(хi)] = «aje» AND σ2[β1(хi)] 

= «suf.» AND σ3[β1(хi), β7(хi)] = «Acción y efecto de + X». Результатом установлення цих параметрів є 

відображення: etiquetaje, embalaje, montaje і т. д. Можна також відобразити групу слів, суфікс яких 

позначає процес та результат: σ2[β1(хi)] = «suf.» AND σ3[β1(хi), β7(хi)] = «Acción y efecto de + X». Тоді 

буде показано слова із суфіксами -ado (lavado, peinado), -aje (etiquetaje, embalaje), -ión (cubrición, 

gestión). 

Отже, великі тлумачні словники в цифровій формі, до яких належить DLE 23, пропонують 

широкі можливості не лише для доступу та навігації по різних структурних елементах, а й для 

інтеграції різних мовних фактів у єдиному об‘єкті. Це досягається за рахунок формалізації структури 

текстового масиву тлумачного словника у вигляді β-структур та σ-зв‘язків для його переведення до 

комп‘ютерної бази даних. Виокремлені в DLE 23 β-структури є тими частинами тексту, до яких буде 

забезпечено доступ у базі даних через розроблюваний лінгвістичний інструментарій ВЛЛ DLE 23, а σ 

установлюють параметри доступу до β та їх комбінації, причому доступ забезпечуватиметься як до 

текстових, так і метатекстових елементів словника. Саме це визначає перевагу ВЛЛ перед системами, 

орієнтованими на мову розмічення. Перспективою нашого дослідження є проблеми інтеграції двох 

компонентів мови, – словника і граматики – в одному цифровому просторі. 
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Куприянов Е. В. Лингвистический инструментарий виртуальной лексикографической 

лаборатории толкового словаря испанского языка. 

Аннотация 
В статье описаны основные проблемы создания лингвистического инструментария виртуальной 

лексикографической лаборатории толкового словаря испанского языка (ВЛЛ DLE 23). Для этого 

проанализированы особенности представления в словаре разных лингвистических фактов, выявлено его 

структуру и особенности метаязыка. Разработано формальную модель DLE 23, охарактеризованы ее 

элементы и возможные связи между ними, которые должны быть доступными через лингвистический 

инструментарий. 

Ключевые слова: компьютерная лексикография, виртуальная лексикографическая лаборатория, 

цифровые среды, электронные словари. 

Kuprianov Ye. V. Linguistic tools for virtual lexicographic laboratory of Spanish explanatory 

dictionary. 

Summary 
The present article is devoted to the problems of creating linguistic tools for the virtual lexicographic laboratory 

of Spanish explanatory dictionary (VLL DLE 23). The goal of the research is to consider some issues related to the 

development of linguistic tools for VLL DLE 23. The object is VLL DLE 23 under development. 

To achieve this goal the dictionary was analyzed for the peculiarities of linguistic facts representation, its 

structure and metalanguage. On the basis of the dictionary analysis the formal model of DLE 23 was developed and its 

main components, including their relationships, to be made available via linguistic tools for accessing linguistic 

information were determined. The range of research activities to be performed by using the linguistic tools was 

outlined. 

Unabridged monolingual dictionaries, among them DLE 23, in digital format are found to be powerful research 

environment facilitating the navigation and access to their structural elements and integration of language facts in one 

object. This can be achieved by formalizing the structure of dictionary text in a form of β-structures and σ-links for 

converting the dictionary into database. 

The prospect of our research is related to the problem of integrating two main components of the language, – 

vocabulary and grammar, – in one digital environment. 

Key words: computer lexicography, virtual lexicographic laboratory, digital environments, electronic 

dictionaries. 
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АМПЛІТУДА НЕЙРОННОЇ АКТИВНОСТІ МОЗКУ ПРИ СПРИЙНЯТТІ РЕКЛАМИ 

 
 У статті розглянуто нейромаркетингові технології як новітній вид впливу, його методи, головні 

постулати та зв‘язки з іншими науками. Запропоновано формулу виявлення нейронної активності мозку при 

сприйнятті реклами із застосуванням таких технологій. Наголошено на вагомості експериментальних 

досліджень при конструюванні рекламних повідомлень. 

Ключові слова: вплив, нейромаркетинг, асоціативне поле, нейронна активність, рекламне повідомлення.  

 

Величезний масив рекламних повідомлень різних жанрів спричинив редуковане сприйняття 

таких контекстів, що призводить до нівелювання рекламного впливу на реципієнта. Зважаючи на це, 

рекламісти використовують новітні впливові техніки, залучають експериментальні методи для 

виявлення різних критеріїв ефективності рекламного впливу, зокрема й нейромаркетингові 

технології. Проблеми нейромаркетингу активно вивчають зарубіжні дослідники переважно в аспекті 

економіки й маркетингу (Р. Дулі, М. Ліндстром, Д. Льюїс, О. Є. Клепіков, О. М. Король, 

М. О. Чернова, Ж. Ж. Чімітдоржиєв та ін.). Українські вчені також починають досліджувати 

специфіку нейромаркетингу як впливової технології, екстраполюючи її у площину політичного 

маніпулювання (О. Д. Бойко), соціальних комунікації, етики комерційної реклами (Н. М. Грицюта), 

маркетингу (О. В. Босак, А. О. Прочан), брендингу (А. П. Колесніков, Н. І. Шульгат). Загалом 

нейромаркетингові технології скеровані на точне виявлення підсвідомих реакцій особистості на 

зовнішні подразники, що отримують у процесі психофізіологічних досліджень (О. Д. Бойко). 

Вивчення ж рекламних слоганів різної жанрової палітри (комерційної, політичної та соціальної 

реклами) із застосуванням методів нейромаркетингу, психолінгвістики та сугестивної лінгвістики 

практично не ставало предметом зацікавлення дослідників, що підкреслює актуальність  

пропонованої розвідки. 

Метою нашої статті є визначення амплітуди коливання нейронної активності мозку реципієнта 

при сприйнятті реклами. Досягнення мети передбачає вирішення таких конкретних завдань: 

розглянути специфіку нейромаркетингової технології як новітнього виду впливу, описати постулати 

й методи нейромаркетингу, з‘ясувати його зв‘язки з іншими науками, змоделювати формули для 

виявлення ступенювання нейронної активності мозку.  

Об‘єктом нашої статті стали нейромаркетингові технології, предметом – коефіцієнт нейронної 

активності при сприйнятті слоганів комерційної, політичної і соціальної реклами. Фактичний 

матеріал пропонованої розвідки – асоціативні поля слоганів, отримані внаслідок чотирьох етапів 

експериментальних досліджень 2007 р., 2009 р., 2012–2013 рр. та 2014 р. [8; 9], де результати 

експериментів 2007 р. і 2009 р. стали підґрунтям для «Короткого асоціативного словника рекламних 

слоганів» [11], що є першою спробою такої лексикографічної праці у слов‘янському мовознавстві.  

У процесі досягнення мети в роботі застосовано низку дослідницьких методів. Завдяки 

описовому методу описано особливості рекламного впливу, специфіку нейромаркетингової 

технології. За допомогою методів аналізу та синтезу з‘ясовано складники аналізованого явища й 

поєднано їх у цілісність. Метод  вільного асоціативного експерименту дав змогу виявити асоціативні 

поля слоганів. Метод моделювання уможливив конструювання формули виявлення нейронної 

активності при сприйнятті реклами. Кількісний і статистичний методи застосовано для підрахунку 

асоціацій, визначення коефіцієнту нейронної активності мозку при сприйнятті реклами. Складність 

досліджуваного матеріалу вимагала і залучення методологічної бази новітнього наукового напряму, 

зокрема нейромаркетингу – методу збирання та інтерпретації інформації про мимовільні реакції 

(О. Д. Бойко, Дж. Залтмен, А. Трайндл, Д. Уестен) для виявлення стратегії ступенювання нейронної 

активності мозку реципієнта у процесі експериментального дослідження нейропсихолінгвальних 

механізмів сугестивного впливу.  

В умовах надмірного інформаційного навантаження реципієнтів вагома частина рекламного 

потоку фізично та візуально наявна, проте не усвідомлюється, оскільки психіку людини від 
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перевантаження захищають як механізми психологічного захисту, так і фільтр асоціативних потреб, 

здатний обмежити доступ інформації та її аналіз [5, с. 185]. Проте на сьогодні дедалі більше 

дослідники схиляються до думки, що головним у рекламному впливі, врешті-решт, є реакція: «Рівень 

ефективності впливових технік ілюструє реакція» [7, с. 201], на вагомості якої наполягали ще 

фундатори нейролінгвістичного програмування Р. Бендлер і Д. Гриндер: «…коли ви застосовуєте 

гіпнотичну комунікацію, ви не опікуєтеся змістом. Ви звертаєте увагу тільки на реакції…» [1, с. 171], 

зумовлені потужністю рекламного впливу. Новітнім видом упливу є нейромаркетинг, який вважають 

«не просто маніпулятивним, а надманіпулятивним засобом впливу, оскільки здатний швидко та 

адресно спрямовувати «потрібну» емоційно забарвлену інформацію в підсвідомість людини, групи, 

маси, і активно, а головне – непомітно для об‘єкта дії, простимулювати його поведінку в необхідному 

для ініціатора маніпулятивного впливу напрямі» [2, с. 360–361].  

Зазначимо, що основоположником нейромаркетингу є німецький дослідник А. Трайндл, 

розробником загальної концепції нейромаркетингу – американський учений Дж. Залтмен. Термін 

«нейромаркетинг» походить із грец. ′neuron′ – нерв, англ. ′market′ – ринок, збут, а витлумачують його 

як «комплекс прийомів, методів і технологій, що формується на стику (перетині) економічної теорії, 

нейробіології, психології, медицини, нейрофізіології, і ґрунтується на статистичному опрацюванні 

даних, отриманих під час психофізіологічних досліджень» [2, с. 348]. Ж. Ж. Чімітдоржиєв дефінує 

нейромаркетинг як «вторгнення у внутрішній простір індивідуума, елементами котрого є 

різноманітні психотехніки, що дають змогу програмувати споживацьку поведінку, маніпулюючи 

нею…» [14, с. 223]. Підкреслюючи неетичний бік цього явища, дослідник пропонує його розглядати 

у вузькому та широкому смислах. У вузькому – це інструментальні нейрофізіологічні дослідження 

реакцій респондентів на пропоновані маркетингові стимули, при дослідженні яких 

використовуються: комп‘ютерна томографія (КТ), ядерно-магнітна резонансна томографія (ЯМР), 

позитронно-емісійна томографія (ПЕТ), функціональна ЯМР, електроенцефалографія (ЕЕГ), 

магнітоенцефалографія (МЕГ), реєстрація DC-потенціалів головного мозку тощо [14, с. 215–216], де 

результатом має стати створення мапи головного мозку на маркетингові стимули. Проте подібний 

результат, представлений як функція реклами, відзначають учені В. І. Капран і О. В. Капран, 

вивчаючи специфіку впливу реклами (переважно візуальний складник) в аспекті нейрофізіології, 

нейролінгвістичного програмування, застосовуючи експериментальні методи: «Функція реклами 

міститься в тому, щоб на основі нейрофізіологічного механізму уваги активізувати нейролінгвістичні 

структури лівої півкулі та образні механізми правої півкулі мозку, де результатом впливу виступає 

нейролінгвістична образна програма дій» [5, с. 184].  

У широкому сенсі нейромаркетинг – це логічне продовження біхевіористичного вивчення 

поведінки споживача на більш високому якісному рівні, це сучасна концепція взаємовідношення зі 

споживачем на емоційно-чуттєвому рівні сприйняття маркетингових стимулів [14, с. 216].  

О. Е. Клепіков і М. О. Чернова наголошують, що внаслідок активного розвитку 

нейровізуалізації та нейродосліджень останнім часом усі методи диференціювались на soft 

(психологія, соціологія та ін.) та hard (інструментальні методи оцінювання) континууми досліджень, 

що є заслугою Дж. Залтмана, який запропонував модель ZMET (техніка витягування метафор 

Залтмана) [6]. Проте, на думку авторів, перевагу належить віддавати саме інструментальним методам, 

оскільки вони точніше досліджують кореляти вияву різноманітних емоцій і комплекси прийняття 

рішень [6].  

Р. Дулі стверджує, що «сучасна нейронаука дала змогу нам розглянути, що відбувається в 

мозку, трохи відкривши, таким чином, «чорну скриньку» психології. Зараз, завдяки візуалізації 

процесів головного мозку та функціональній магніторезонансній томографії (ФМРТ), ми можемо 

бачити, наприклад, що мозок реагує на дуже високу ціну товару, як на укол: виникає відчуття болю. 

Метод електроенцефалографії (ЕЕГ) знизив вартість виміру деяких видів мозкової активності, 

представивши дослідникам широкі вибірки респондентів» [4, с. 6]. Подалі Р. Дулі зазначає, що, 

досліджуючи рекламу в нейромаркетинговому аспекті за допомогою апарату ФМРТ, виявлено 

мозкову активізацію від впливу якогось фрагмента реклами, але схоже, що це відбувається завдяки 

деякому глибинному відданні переваги чи «програмі». Сканування мозку може репрезентувати 

знаходження «гарячої точки», але скорегувати чи активізувати її не в змозі [див.: 4, с. 8]. У такий 

спосіб з‘ясовують точні спонукальні характеристики респондентів на підсвідомому рівні, 

використовуючи усталені методи медицини: магнітно-резонансний томограф (МРТ) й аналіз 

електричної активності головного мозку (мозкових хвиль) – електроенцефалограма (ЕЕГ). МРТ 

показує, які відділи головного мозку активуються для відповіді на сигнал, що посилається певним 

рекламним зображенням, звуковим образом, запахом і т. ін. [3]. Можемо зазначити, що певні 
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глибинні програми можна співвіднести із метапрограмами НЛП (див. праці Боденхаммера, 

Дж. О‘Коннора, Т. Ю. Ковалевської та ін.) або підсвідомими мотивами та архетипами колективного 

несвідомого, що ретельно досліджено у психоаналітичних теоріях (К. Г. Юнг, З. Фройд), а також 

описано в нейрофізіологічних дослідженнях (див. роботи І. П. Павлова, О. Р. Лурії та ін.). Але, на 

нашу думку, окрім МРТ, усі інші методи дослідження (виявлення мимовільних реакцій та оцінок) 

можливо провести за допомогою психолінгвістичних методів – семантичного диференціала Ч. Осгуда 

та асоціативного експерименту.   

Таким чином, нейромаркетинг – це цілий напрям у науці, який займається пошуком 

можливостей впливати на думки людини на стадії, коли вона їх ще не встигла сформулювати та 

усвідомити, тобто вивчається глибина досвідомого сприйняття [13]. Концептуально нейромаркетинг 

оснований на двох взаємопов‘язаних процесах: збиранні та інтерпретації інформації про мимовільні 

реакції людини на певні особливості й елементи товару або товарної марки (назва, логотип, 

поєднання кольорів, аудіосигнали, символи тощо) [див.: 2, с. 349] з метою подальшої оптимізації 

впливового потенціалу зазначених елементів та їхніх сполук.  

Нейромаркетинг, як і будь-яка наука, має свої постулати. Розглянемо деякі з основних 

постулатів нейромаркетингу, запропоновані А. Трайндлом та застосовані О. Д. Бойком у політичному 

маркетингу, які є найбільш релевантними, на нашу думку, для рекламного впливу загалом: 

1) емоційна інтенсифікація, 2) ступінь нейронної активності, 3) актуалізація мотивації, 4) амплітуда 

нейронної активності залежно від подразника, 5) актуалізація нейронів при візуальному сприйнятті. 

1. Вагомість емоційної інтенсифікації: що вище емоційність товарної презентації, то вище 

нейронна активність, оскільки, згідно з переконаннями А. Трайндла, «емоції – глобальні, розум – 

локальний» [13]. 

2. Ступінь нейронної активності: що вища нейронна активність, то вища готовність особи до 

прийняття (ухвалення) рішення [13]. Зіставлення психологічних оцінок («подобається» / «не 

подобається» чи «позитивно» / «негативно», «байдуже») при нейромаркетинговому дослідженні 

виявило такі результати: що сильнішу нейронну активність викликає товар (незалежно: «позитивно» 

або «негативно»), то вища готовність споживача ухвалити рішення на його користь, і навпаки, а 

незначна нейронна активність («байдуже») сигналізує про слабку готовність ухвалити рішення. У 

такому разі емоційно нейтральних (нецікавих) пропозицій, сюжетів тощо споживач узагалі не 

помічає, а в поле зору зацікавлення попадають власне ті пропозиції, що викликають емоції, 

незалежно від їхньої векторної скерованості – позитивні чи негативні [13]. Дослідники також виявили 

таку закономірність: більш висока нейронна активність при сприйнятті негативних показників 

доводить, що для людей важливіше уникати болю (прагнення вижити), ніж отримати задоволення 

(позитивні подразники) [див.: 2, с. 351; 13].   

3. Актуалізація мотивації. Мотивація, якою керується людина, суттєво впливає не лише на 

первинну емоційну оцінку товару (процесу, явища), а й на остаточне рішення, оскільки вся система 

емоційного оцінювання при сприйнятті ґрунтується на мотиваційній структурі людської психіки, яка 

визначена генетично і є родовою спадщиною, своєрідним спадковим кодом, що окреслює пріоритети 

в комплексі життєво важливих потреб і функцій; регулює діяльність (дії) людини [2, с. 352]. 

Відзначимо, що генетична мотивація людини «відповідає» архетипам колективного несвідомого, 

ментальним характеристикам (праці К. Г. Юнга, О. Кульчицького, В. Храмової), а мотиваційні 

особливості детально вивчено в психології (див. праці А. Маслоу, З. Фройда та ін.), що подалі було 

екстрапольовано в площину психології реклами й ретельно досліджено. 

4. Залежність амплітуди нейронної активності від подразника. Різні товарні групи 

викликають неоднакову нейронну активність, оскільки асоціюються з певним видом діяльності, 

забезпеченням певної потреби, тобто у свідомості вибудовуються ланцюги асоціацій, підкріплені 

емоціями. І що сильніше яке-небудь поняття закріплене в пам‘яті на нейронному рівні, то вищий 

потенціал його активізації у свідомості, а власне міцні ланцюги асоціацій остаточно формуються 

лише у випадку смислового наповнення на емоційному рівні [13].  

Р. Дулі пояснює вагомість асоціацій у такий спосіб: 1) символ може настільки сильно 

асоціюватися зі смаковим досвідом, що при його демонстрації мозок активізується; 2) мозок покупця 

постійно формує нові асоціації, тому, щоб забезпечити бажане просування бренду, потрібно 

підтримувати бренд постійно й на високому рівні; 3) оброблення реклами відбувається фактично без 

участі свідомості, де вагома потужність притаманна сенсорним враженням, і, як наслідок, латентні 

брендові асоціації також можуть на нас впливати; 4) деякі асоціації викликає також досвід покупців – 

якщо споживача постійно задовольняє деякий товар чи послуга, то приємний досвід буде 

ототожнюватися з відповідним брендом, і навпаки, бо асоціації змінити дуже важко [4, с. 82–84]. 
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Підкреслимо, що перше положення (активізація смаку) відповідає умовному рефлексу, який 

експериментально дослідив І. П. Павлов, а останнє – навчально-біхевіористичному напряму 

Б. Ф. Скіннера, де вказано, що «людина буде прагнути відтворити свій досвід, якщо він мав позитивні 

наслідки, та уникати його у випадку неприємних» [12, с. 108]. 

5. Актуалізація нейронів при візуальному сприйнятті. При візуальному сприйнятті 

нейронна активність спостерігається спочатку у філогенетично давній мозковій структурі (усередині 

лімбічної системи, де відбувається підсвідоме емоційне оцінювання побаченого), й лише потім, через 

короткий проміжок часу, посилюється нейронна активність у сфері неокортексу (у потиличній 

частині, де опрацьовується вхідна інформація). Етап оцінних суджень можна оминути у випадку 

потужного емоційного сигналу, для задоволення якого відразу формується план дій, що й пояснює 

феномен імпульсивних покупок [див.: 14, с. 222]. Тобто, оскільки інформація до свідомого аналізу 

пропускається лише через фільтр підсвідомої емоційної оцінки візуально сприйнятого, маніпулятор 

найчастіше використовує як інструмент вплив на емоції [2, с. 354–355], що викладено в численних 

працях з нейролінгвістики, психолінгвістики, нейролінгвістичного програмування, сугестивної 

лінгвістики О. Р. Лурії, Т. Ю. Ковалевської, К. Ф. Сєдова, І. Ю. Черепанової та ін.   

Як бачимо, постулати нейромаркетингу перетинаються з ідеями сугестивної лінгвістики 

(активація правої півкулі, недомінантне сприйняття), психолінгвістики (багато soft-методів, окрім 

соціології, психології, базуються на психолінгвістичних експериментах – анкетування, асоціативний 

експеримент та ін.), нейролінгвістичного програмування (метапрограми), психології особистості й 

психоаналізу, теорії впливу, психології реклами тощо. 

На нашу думку, основні результати саме нейромаркетингового впливу є такими: 1) актуалізація 

будь-яких емоцій (як позитивних, так і негативних); 2) вимірювання нейронної активності мозку за 

допомогою сучасних інструментальних методик, технічних засобів (МРТ, ЕЕГ, ФМРТ, КТ тощо); 

3) глибше дослідження особливостей сенсорного сприйняття людини у процесі впливу. Найбільш 

вираженим недоліком усіх дослідницьких процедур дослідники О. Є. Клепіков, М. О. Чернова, 

Т. Вільчинська називають такі:  опосередкованість вимірювальної реакції, інвазивність, висока ціна, 

велика кількість витраченого часу [3; 6]. Підкреслимо також, що активно досліджується переважно 

візуальний складник сприйняття, майже залишаючи поза увагою вербальний аспект впливу.   

Не завжди є змога в експериментатора виявити нейронну активність мозку при сприйнятті 

реклами за допомогою спеціальних технічних засобів (КТ, МРТ та ін.), тому пропонуємо виявляти 

амплітуду нейронної активності в такий спосіб. Ґрунтуючись на деяких постулатах 

нейромаркетингового впливу (емоційну інтенсифікацію та амплітуду нейронної активності залежно 

від подразника) пропонуємо виявити амплітуду (чи коефіцієнт) нейронної активності мозку при 

сприйнятті реклами за допомогою такої формули: НАА = А : Р, де НАА – нейронна асоціативна 

активність, А – кількість отриманих асоціації, Р – кількість респондентів. І таким чином визначаємо 

коефіцієнт нейронної активності, що характеризує його амплітуду – слабку, помірну та значну 

нейронну активність при сприйнятті рекламного слогану (пор. з формулою конотативної 

інтенсивності ергонімів [10]): якщо асоціацій менше, ніж респондентів (А< Р), то слабкий коефіцієнт 

нейронної активності; якщо асоціації дорівнюють кількості респондентів (А = Р), то помірний; якщо 

асоціацій більше, ніж респондентів (А > Р), то значний. 

Відзначимо, що асоціативні поля слоганів комерційної, політичної та соціальної реклами ми 

виявили за допомогою вільного асоціативного експерименту, де стимулами слугували не окремі 

лексеми (як у класичних психолінгвістичних методиках), а слогани різножанрового спектру як 

текстові гештальти (детальніше [8; 9; 11]). Проілюструємо на прикладі, де стимулом був слоган 

соціальної реклами, виявлення нейронної активності мозку при сприйнятті реклами за допомогою 

формули. Безсилля мільйонів породжує свавілля одиниць – українськомовні асоціації: байдужість 

(4); нація (2); актуально; анархія; безробіття; безтурботність; боротьба; будьмо; бутафорія; 

дійсно; згодна; зебра; лінощі; народ; перехід; правда; правдиво; регрес; сміття; справедливість; 

так; точність; філософія; безвідповідальність народу; депутатська недоторканість; знаки 

заборони; інертна нація; крилатий вислів; не піде; привід задуматись; чиста правда; один у полі не 

воїн; свавілля мільйонів породжує безсилля одиниць; одиниці з сірої маси нічого не змінять; не зовсім 

правильне розташування слів, на мій погляд; асоціюється з ідеями, які на практиці себе не 

виправдовують; російськомовні асоціації: по команде.  

Загальна кількість інформантів, які брали участь саме в цьому експерименті, – 50, отримано 41 

асоціативну реакцію. Застосовуючи формулу НАА = А : Р, визначаємо коефіцієнт нейронної 

активності – 41: 50 = 0,82, що становить низький ступінь (коефіцієнт) нейронної активності при 

сприйнятті цього соціального слогану. 
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Отже, незважаючи на те, що нейромаркетинг визначають як новітній вид впливу, багато його 

положень спираються на досягнення інших наук: нейролінгвістичного програмування, сугестивної 

лінгвістики, нейролінгвістики, психології реклами, психології особистості та ін. Проте 

нейромаркетингові технології мають і свої вагомі здобутки, що доведено й експериментальним 

шляхом, як-от: актуалізація позитивних і негативних емоцій, вимірювання нейронної активності 

мозку за допомогою інструментальних методик, технічних засобів, глибше дослідження 

особливостей сенсорного сприйняття людини у процесі впливу. Застосовуючи запропоновану 

формулу виявлення нейронної активності мозку при сприйнятті реклами, яка базується на деяких 

постулатах нейромаркетингу, можна виявити коефіцієнт активності без залучення технічних засобів, 

що значно спрощує ці дослідження для виявлення прогнозованості впливу рекламних повідомлень.  

Перспективи дослідження вбачаємо у подальшому поглибленому розгляді актуальних 

впливових домінант рекламних слоганів на кожному мовному рівні з кількісними підрахунками, що 

значно розширить відомості про можливість прогнозованих реакцій реципієнтів. 
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Кутуза Н. В. Амплитуда нейронной активности мозга при восприятии рекламы. 

Аннотация 
В статье рассмотрены нейромаркетинговые технологии как новейший вид воздействия, его методы, 

главные постулаты и связи с другими науками. Предложена формула выявления нейронной активности мозга 

при восприятии рекламы с использованием таких технологий. Акцентировано на важности 

экспериментальных исследований при конструировании рекламных сообщений. 

Ключевые слова: воздействие, нейромаркетинг, ассоциативное поле, нейронная активность, рекламное 

сообщение. 

Kutuza N. V. Cerebral neural activity amplitude in advertisement perception. 

Summary 
The article highlights the neuromarketing technologies as the modern influence type, its methods, basic 

postulates, and connections to the other sciences. The article is aimed at determining the recipient‘s cerebral neural 

activity amplitude while perceiving the advertisement, and reaching this aim stipulates for solving a number of 

particular tasks, i.e. considering the specific traits of neuromarketing technologies as the modern influence type; 

describing neuromarketing‘s methods and postulates; highlighting its connections to the other sciences; modeling the 

cerebral neural activity levels.  

Neuromarketing technologies became the object of the work, while the neural activity coefficient while 

perceiving the commercial, political and social advertisement is the subject. In the article, the cerebral neural activity 

(while perceiving such ads) formula having been obtained with the help of the technologies mentioned above is 

http://www.marketing.spb.ru/lib-around/science/neuromarketing.html
http://www.twirpx.com/file/305187
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suggested. Besides, the author emphasizes the crucial importance of experimental research in order to construct 

effective advertisement messages. 

The prospects of the research lie within the further more close-on consideration of the advertisement slogans‘ 

essential influential dominants on each language level using the quantitative calculations, since this would considerably 

widen the information concerning the recipients‘ prognosticated reactions. 

Key words: influence, neuromarketing, associative field, neural activity, advertisement message.  
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СЕМАНТЫЧНЫЯ ЗМЕНЫ ЛЕКСЕМЫ «ДОМ» У БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 
 

У артыкуле прааналізаваны лексічны фон лексемы «дом» у беларускай мове. Паказаны семантычныя 

змены значэння слова; выяўлена няпоўна эквівалентнасць слоў у блізкіх нацыянальных культурах. Устаноўлена, 

што ў старабеларускай мове слова «дом» пачало ўжывалася пад уплывам кліжнага (рэлігійнага) стылю і 

пераважна ў значэннях, не звязаных з паняццем ‗будынак для жылля‘; у значэнні ‗жыллѐ‘ – пад уплывам рускай 

мовы ў асноўным пачынаючы з  ХХ стагоддзя. 

Ключавыя словы: семантычныя змены, фонавая лексіка, лінгвакультуралогія, няпоўнаэквівалентнасць. 

 

Напрыканцы ХХ ст. актуальнымі становяцца даследаванні, звязаныя з нацыянальна-культурнай 

семантыкай. Узнікаюць такія накірункі мовазнаўства, як лінгвакультуралогія, лінгвакраіназнаўства, 

этналінгвістыка, кагнітыўная лінгвістыка, сацыялінгвістыка і інш. Пра вывучэнне культуры праз 

мову пісалі В. В. Іваноў, А. Брукнер, У. М. Тапароў, М. І. Талстой. У апошні час у лінгвістыцы 

з‘явілася значная колькасць работ, якія прысвечаны лінгвакультуралагічнай праблематыцы (працы 

Ю. С. Сцяпанава Н. Д. Аруцюнавай, В. М. Тэліі, А. Вержбіцкай, У. В. Вараб‘ѐва і інш.). У беларускім 

мовазнаўстве даследаванні, звязаныя з этналінгвістыкай і лінгвакультуралогіяй, праводзяць 

В. А. Маслава, С. І. Санько, Н. Б. Мячкоўская, Т. В. Валодзіна і інш.  

У змесце аб‘екта даследавання лінгвакультуралогіі выдзяляецца некалькі напрамкаў, сярод якіх 

і безэквівалентная лексіка. Безэквівалентныя моўныя адзінкі (па Я. М. Верашчагіну, 

В. Г. Кастамараву) – абазначэнні спеціфічных для дадзенай культуры з‘яў (журавіны, камізэлька, 

даць гарбуза, мяняць гаршкі на гліну  і інш.), якія з‘яўляюцца прадуктам кумулятыўнай функцыі мовы 

і могуць разглядацца як змесціва фонавых ведаў. Фонавыя ці няпоўнаэквівалентныя словы якраз і 

паказваюць адрозненні нават у блізкіх нацыянальных культурах. 

Семантыка слова не вычэрпваецца толькі лексічным паняццем. Лексічнае паняцце ўзыходзіць 

да класіфікацыйнай і намінацыйнай функцый мовы, аднак у слове ѐсць і семантычны кампанент 

(семантычныя долі), які адпавядае акумуляцыйнай, назапашвальнай функцыі. Уся сукупнасць 

непаняційных семантычных доляў, якія адносяцца да слова, называецца яго лексічным фонам. Тэрмін 

з‘яўляецца вытворным ад ―фонавыя веды‖ (ці веды, якія патэнцыяльна прысутнічаюць ў свядомасці 

чалавека), якія захоўваюцца ў памяці чалавека, але іх актуалізацыя залежыць ад патрэбнасці ў іх, і 

ўспамінаюцца яны не адначасова, а паступова. Лексічнае паняцце часта бывае міжмоўным, паняційна 

эквівалентным для двух, трох і больш моў, асабліва калі мовы абслугоўваюць калектывы людзей, якія 

склаліся на адной і той жа культурнай традыцыі і ў межах аднаго геаграфічнага рэгіѐна. Лексічны ж 

фон з‘яўляецца адметным для кожнай мовы. Паспрабуем прасачыць лексічны фон слова дом у 

беларускай мове і рускай мовах. Праца праводзіцца ў межах выканання задання дзяржпраграмы НДП 

«Лінгвістычнае краязнаўства Брэстчыны: узаемадзеянне мовы і культуры» (№ ДР 20160434 ад 

22.03.2016 г.). 

У рускім мовазнаўстве дом як канцэпт распрацавалі Я. М. Верашчагін, В. Г. Кастамараў, 

А. В. Маслава. Семантычныя змены значэння слова дом падрабязна разглядае У. В. Колесаў. У 

беларускім мовазнаўстве ўжыванне слова дом у старабеларускай мове даследавала Н. В. Паляшчук. У 

лінгвакультуралагічным аспекце лексема дом у беларускім мовазнаўстве не аналізавалася. 

Прадметам даследавання з‘яўляецца безэквівалентная (фонавая) лексіка ў змесце 

лінгвакультуралогіі, а аб‘ектам – семантычныя змены значэння слова дом і яго 

няпоўнаэквівалентнасць  у беларускай і рускай мовах. 
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Мэта нашага артыкула – прасачыць семантычныя змены значэння слова дом, выявіць яго 

лексічны фон у беларускай мове. 

У Тлумачальным слоўніку беларускай мовы слова дом семантызуецца як ‗будынак для 

размяшчэння ўстаноў і прадпрыемстваў‘, а таксама ‗жылое памяшканне для людзей разам з 

гаспадаркай‘, ‗назва дзяржаўнай, грамадскай, культурнай установы, а таксама памяшканне, дзе яна 

знаходзіцца‘ [10, т. 2].  

Ва ўсіх трох усходнеславянскіх мовах ужываліся і ўжываюцца для называння будынка дзве 

лексемы – дом і хата, аднак лексічны фон названых адзінак адрозны. У беларускай мове словы мелі 

семантычныя адрозненні яшчэ са старажытнасці: домы собе и хаты побудовали (ИЮМ, ІV, 23, 1686). 

М. Фасмер у этымалагічным слоўніку тлумачыць, што хата – ‗тип постройки, отличающийся от 

ярусного (изба) тем, что она начинается непосредственно на земле‘ [11, т. 4, с. 226]. 

Словы дом і хата паходзяць з розных моў: слова дом этымолагі звязваюць з грэчаскай (ад 

оikia), а слова хата –  з венгерскай (ад ház) мовамі.  

У. В. Колесаў у кнізе «Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека» (200 г.) адзначае: «К 

концу ХІІІ в. понятие о доме вполне сложилось. Есть слова нейтрального значения, которые 

означают место, где живут, жилье. Это – домъ, изба или хата, но только последние два слова имели 

значение собственно ‗здание; дом‘. Само же слово домъ изменилось, разрослось в значениях» [4, с. 217]. 

У. В. Колесаў, прааналізаваўшы сэнсавае змяненне слова дом, тлумачыць змены семантыкі і 

мнагазначнасць лексемы наступным чынам: «…в этом слове сошлись три древнейших корня, 

первоначально самостоятельных, но по звучанию очень похожих: *domā ‗владычествовать‘ (т. е. 

руководить поступками всех домашних), *demō ‗строить, сооружать‘ и *dem(ǝ) ‗дом как 

общественная организация‘, т. е. семья» [4, с. 205]. У сучаснай мове, ужываючы слова дом, расіяне 

перш за ўсѐ маюць на ўвазе ‗будынак‘, затым ‗жылы дом‘, затым ‗людзі, якія ў ім жывуць‘, і нарэшце 

‗гаспадарка‘. У старажытнасці, наадварот, асноўным значэннем слова ў многіх краінах было ‗род, 

сям‘я‘. 

Слова дом са значэннем ‗будынак‘ пачынае існаваць яшчэ ў агульнаўсходнеславянскай мове 

пад уплывам кніжнага (рэлігійнага) стылю. Як адзначае У. В. Колесаў, пасля прыняцця хрысціянства 

перапісчыкі рэлігійных кніг з грэчаскай мовы па-рознаму перадавалі значэнне грэчаскага слова дом 

‗оikia‘, ‗óikos‘, якое мела значэнні ‗збудаванне, будынак‘, ‗дварэц‘, ‗дом‘, ‗сям‘я‘, ‗род‘, ‗сямейнікі‘. 

У рускай мове слова дом са значэннем ‗будынак‘ ужываецца з ХІІІ ст.: «В древнерусских текстах 

слово домъ как ‗здание‘ известно уже в 1230 г., кае ‗жилищ – тоже в ХІІІ в., но как ‗хозяйство‘ или ‗общее 

для всех имущество‘ – только начиная с «Русской Правды»…»  [4, с. 208]. 

Аналіз знакавых тэкстаў старабеларускага пісьменства такіх, як «Статут ВКЛ», «Метрыка 

ВКЛ», «Летапісы» паказвае, што ў старабеларускай мове са значэннем ‗будынак‘, ‗асобная сялянская 

гаспадарка‘, ‗маѐнтак‘, ‗участак зямлі‘ ўжываліся лексемы двор,  господа або именье. Слова дом 

ужываецца са значэннем ‗свая сям‘я; месца, дзе ты жывеш‘. Напрыклад, у «Статуце» (1566 г.): Тымъ 

тежъ обычаемъ если бы который урядникъ нашъ, маючы имѣнье въ томъ же повѣтѣ державы 

своей… [9, с. 164]; О именье нероздельное межи братьею (Раздзел 9, артыкул 17) [9, с. 168]. У 11 

раздзеле ўжываецца і лексема дом, але звычайна як сінонімы прыводзяцца словы господа або именье: 

Хто бы на чий дом або господу умысльне наехалъ, хотечи его забити  (артыкул 1); хтобы на чій 

домъ або на господу кгвалтомъ наhхалъ або нашолъ… [9, с.179];  хтобы … подойзреныхъ злоцынцовъ 

разбойниковъ явныхъ выволанцовъ въ дому або имhню своемъпереховывалъ… [9, с. 179]. У 

«Метрыцы» (кніга 43) – Которые именъя и люди отъчизные и дедизные спадкомъ прирожонымъ на 

мене, Зофею, спало по отъцу моему небожъчику Яну Матеевичу Телитича, то есть: дворъ 

Линъково… [6, с. 105].  У «Хроніцы Вялікага Княства Літоўскага і Жамойцкага» – И король почал до 

нее ходити ночью, куды собе хожэнье был учынил с полацу аж до дому ее, и там в нее бывал часто 

[1, с. 376]. Пазней пад уплывам польскай мовы стала ўжывацца лексема мешканье.  

У беларускай мове фонавае адрозненне ў значэннях лексем дом і хата паслядоўна 

прасочваецца пры семантызацыі паняццяў: слова хата заўсѐды ўжывалася з абагульненым значэннем 

‗будынак‘, а слова дом – ‗у сваѐй сям‘і, у сваѐй хаце‘. Прывядзѐм яшчэ прыклады з беларускіх 

народных казак: Памаліласе яна Богу да йдзе дадому. Убачыў яе гаспадар, да й пайшлі яны разам. 

Уходзяць яны ў хату, аж бачаць… (А.К. Сержпутоўскі «У п‘ятніцу не смейсе, а ў недзелю не плач») 

[8, с. 266]; Схапіла яна дубец і пачала бычка біць. Прыгнала дамоў бычка… Пачуў гэта гусар і 

пайшоў у хату («Казка пра залатую яблуньку») [12, с. 374]. У адрозненне ад лексемы дом, лексема 

хата ўжываецца для называння будынка для жылля (‗жылы будынак, сваѐ жыллѐ‘). Магчыма, 

беларусы спрадвеку для называння жылога памяшкання, для людзей разам з гаспадаркай 

выкарыстоўвалі лексему хата. Пра гэта сведчаць і парэміялагічныя адзінкі: Мая хата з краю нічога 
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не знаю; Не красна хата вугламі, а пірагамі; Не пі, не еш і з хаты не лезь; Прыйшлі ў маю хату і 

б‘юць майго тату; У кожнай хаце па печы; У сваѐй хаце і вуглы памагаюць; Хата без гаспадара 

плача; Хата рагата; Чым хата багата, тым і рада; Я не я і хата не мая; У сваѐй хаце і вуглы 

памагаюць; была ў сабакі хата; не туды хата; чым хата багата; кідаць агонь у хату; падводзіць 

пад дурнога хату; укінуць ката ў хату; выносіць смецце з хаты і інш. [5]; загадкі: Сярод хаты сала 

вісіць (сонца, месяц), Сярод хаты сала вісіць (калыска), Ходзіць па хаце, а слядоў не знаці (калыска), 

Кругом хаты сінія лапаты (аканіцы) [2]. Існаванне ж фразеалагізмаў тыпу казѐнны дом; не галава, а 

дом саветаў; не ўсе дома; картачны домік; адбівацца ад дому сведчыць пра запазычанне іх з рускай 

мовы. Аналіз прыкмет і павер‘яў (напрыклад, у кнігах «Зямля стаіць пасярод свету» (1996), 

А. К. Сержпутоўскі «Прымхі і забабоны беларусаў-палешукоў» (1998)), звязаных з будаўніцтвам, з 

хатай і сям‘ѐй, пацвярджае выкарыстанне беларусамі лексемы хата. Для называння месца, дзе стаяла 

хата, у дыялектнай беларускай мове зафіксаваны лексемы хацішча, селішча, котлішча, дворышча, 

старыца, хатнішча, сялібішча, усадзьбішча (як бачым, вытворная лексема ад дом беларусамі на 

ўжывалася). Ч. Пяткевіч, расказваючы пра будаўніцтва ў Рэчыцкім Палессі, выкарыстоўвае словы 

хаціна, хата (хату перасыпаць, зрубіць хату), будыніна: Пры пабудове цэлых хат у лесе бярвенне 

нумаруюць; Некаторыя нават будуючы хату каля дому, нумаруюць бярвенне глыбокімі рыскамі… 

[7, с. 204]. Як бачым, Ч. Пяткевіч для абазначэння ‗будынка‘ і ‗месца; там, дзе жывеш‘выкарыстоўвае 

розныя лексемы – хата і дом.  

Размежаванне слоў для называння ‗будынка‘ і ‗месца, дзе жывеш‘, захоўваецца і ў ХІХ ст.: Я 

паненачка, я усваем доме гаспадынечка: мая хацінка дахам пакрыта (Ф. Багушэвіч). 

Выбарка слоў з каранямі ‗дом‘ і ‗хат‘ з ―Канкарданса беларускай мовы ХІХ ст.‖ паказвае, што 

часцей ужываліся формы і словы з коранем ‗хат‘ (частотнасць ужывання – 460) і радзей – з коранем 

‗дом‘ (частотнасць ужывання – 233). Прывядзѐм гэтыя словы: хата (58), хат (13), хаткай (1), 

хаты (149), хатцэ (7), хатцы (1), хатца (1), хатушку (1), хатах (1), хату (126), хатак (2), хатку (18), 

хаткі (18), хаткаю (4), хатка (24), хатілы (1), хаті (5), хатку (1), хатэ (1), хате (4), хатачка (1), 

хатаю (1), хатачкі (1), хатах (7), хатау (1), хатанькі (1), хатанька (10), хатамі (1), хатак (2), хатай 

(3); дом (42), дома (52), домам (4), домачка (1), доме (6), домі (2), домік (3), домом (1), домоу (16), 

домоукі (91), дому (103), домункі (4), домы (1), домя (2) [3]. 

Няпоўнаэквівалентнасць фонаў сѐння назіраецца на ўзроўнях беларускай і рускай моў, хаця 

некаторыя словы ўзнікалі ў перыяд існавання агульнага грамадска-палітычнага ладу нашых дзяржаў 

(Савецкага Саюза). Пры семантызацыі слова ў рускай мове на першы план выступае значэнне ‗жылы 

будынак, сваѐ жыллѐ, месца, дзе жывуць людзі‘, а ў беларускай – ‗будынак для размяшчэння ўстаноў 

і прадпрыемстваў‘. Некаторыя вытворныя рускія словы ад слова дом з‘яўляюцца безэквівалентнымі, 

напрыклад: руск. домохозяин – бел. гаспадар дома, руск. домработница – бел. хатняя работніца, 

руск. доморощенный – бел. сваѐй гадоўлі. За аснову называння ў рускай і беларускай мовах бярэцца 

розная матывавальная прыкмета, напрыклад: руск. домашняя птица, домовитость, домодельный, 

домоправитель, домоправительница, у беларускай мове адпаведна – свойская птушка, 

гаспадарлівасць, самаробны, аканом, ахмістрыня (аканомка).  

Такім чынам, фонавае адрозненне ў значэннях лексем дом і хата ў беларускай мове паслядоўна 

прасочваецца пры семантызацыі паняццяў: слова хата заўсѐды ўжывалася з абагульненым значэннем 

‗будынак‘, а слова дом – ‗у сваѐй сям‘і, у сваѐй хаце‘. Лексема дом яшчэ ў ХІХ ст. беларусамі 

ўжывалася пераважна ў значэнні ‗сталае месцажыхарства‘, ‗сям‘я, род‘; у значэнні ‗будынак для 

жылля‘ слова пачало ўжывацца пад уплывам рускай мовы ў асноўным у ХХ стагоддзі. 

Няпоўнаэквівалентнасць фонаў лексемы дом назіраецца ў мове народаў (беларусаў і рускіх), 

якія пражываюць у прыкладна аднолькавых умовах, і тым самым пацвярджаюцца  адрозненні ў 

нацыянальных культурах, у асаблівасцях светаўспрымання, у моўнай карціне свету. 
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Леванцевіч Л. В. Семантичні зміни лексеми «будинок» в білоруській мові. 

Анотація 
У статті проаналізовано лексичний фон лексеми «будинок» в білоруській мові. Показані семантичні 

зміни слова; визначена неповноеквівалентність слів у споріднених національних культурах. Встановлено, що у 

старобілоруській мові слово «будинок» почало вживатися під впливом книжкового (релігійного) стилю і 

переважно у значеннях, не пов‘язаних з поняттям «будівля для проживання»: у значенні «будівля» – під 

впливом російської мови, в основному починаючи з ХХ століття. 

Ключові слова: семантичні зміни, фонова лексика, лингвокультурология, неполноеквівалентность. 

Levantsevich L. V. Semantic change of lexeme ‘house’ in the Belarusian language. 

Summary 
The article analyzes the lexical lexeme background ‗house‘ in the Belarusian language. Semantic changes in 

words are shown; non-equivalence of words related to national culturesisdefined. It was found that in the Old 

Belarusian language, the word ‗house‘ began to use under the influence of the book (religious) style and mostly in the 

meanings, not related to the concept 'house for living': in the sense of 'building' it was used under the influence of the 

Russian language mainly since the twentieth century. 

The purpose of the article is to trace changes in the semantic meaning of the word ‗home‘, determine its lexical 

background in the Belarusian language. 

The subject of the study is non-equivalent (background) in the content vocabulary of cultural linguistics and 

object is semantic change of the word ‗house‘ and its non-equivalence in Belarusian and Russian languages. 

Background difference in the values of lexemes ‗dom‘ and ‗hata‘ in the Belarusian language consistently 

observed in semantizationof concepts: the word hata is always used with the generalized meaning of  'building' and the 

word ‗dom‘ – 'in my family, in my house. Lexeme ‗dom‘ was used in the nineteenth century. Belarusians used it mainly 

in the sense of 'habitual residence', 'family, genus'; within the meaning of 'building for living' the word began to be used 

under the influence of the Russian language mainly in the twentieth century. 

Non-equivalence backgrounds of lexeme‗house‘ is observed in the language of the peoples (Belarus and 

Russian) who reside in approximately the same conditions, and thus confirmed the differences in national culture, 

especially the perception of the world, language picture of the world. 

Key words: semantic changes, background vocabulary, cultural linguistics, non-equivalence. 
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ЯК ОКРЕМОЇ НАУКИ В НІМЕЧЧИНІ 

 
У статті проаналізовано причини виокремлення перекладознавства як окремої науки у Німеччині, 

розглянуто основні перекладацькі концепції, визначено етапи розвитку теорії перекладу в Німеччині за 

критерієм наукових інтересів дослідників, схарактеризовано сучасний стан перекладознавства як окремої 

наукової дисципліни в Німеччині. 

Ключові слова: перекладознавство, перекладацькі концепції, етапи розвитку, проблеми перекладу. 

 

Ґрунтовне дослідження шляхів розвитку професійної підготовки перекладачів у галузі вищої 

освіти Німеччини передбачає не лише аналіз її сучасного стану, проблем та перспектив, але й 
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вивчення історичних фактів її становлення та еволюції протягом тривалого часу. Основною науковою 

галуззю, що сприяла успішному розвитку перекладацької освіти у ВНЗ Німеччини, є 

перекладознавство. Тому ґрунтовний аналіз теоретичних досліджень з перекладознавства в 

Німеччині дозволить виокремити основні етапи розвитку перекладознавства у Німеччині, 

схарактеризувати основні перекладознавчі концепції німецьких дослідників та їхній вплив на 

розвиток сучасної професійної підготовки перекладачів в університетах Німеччини.  

Проблемою становлення перекладознавства як окремої науки та формування її теоретичних 

основ займалися вітчизняні та німецькі науковці І. Алексєєва, Л. Бархударов, В. Віллс, Т. Кияк, 

В. Коміссаров, Л. Латишев, Г. Мірам та ін. Історичний аспект розвитку освіти перекладачів у країнах 

Європи та світу з часів зародження перекладацької діяльності до сьогодення знайшло відображення у 

працях М. Кемінейд, О. Панасьєва, О. Семенця, Е. Піма та ін.  

Метою нашої статті є всебічний аналіз передумов виникнення, етапів становлення та сучасного 

стану перекладознавтва як окремої науки у Німеччині. 

Ретроспективний аналіз літератури уможливив виокремлення наявних визначень поняття 

«переклад». Порівнюючи з‘ясування сутності перекладу у різні епохи, можемо прослідкувати, як зі 

зміною домінуючих наукових течій змінювалися підходи до дефініції цього поняття. Л. Латишев 

характеризує переклад як центральну ланку двомовної опосередкованої комунікації. На думку 

Г. Мірама, переклад є складною єдністю, що містить наступні взаємопов‘язані компоненти: елементи 

і структуру мови-джерела; елементи і структуру мови перекладу; набір трансформацій, що дають 

змогу трансформувати елементи та структуру мови-джерела в елементи та структуру мови перекладу; 

системи мов, залучених до перекладу; концептуальне наповнення та організацію мови-джерела; 

концептуальне наповнення та організацію мови перекладу; взаємозв‘язок концептуального 

наповнення мови-джерела та мови перекладу. У формулюванні Л. Бархударова перекладом 

називається процес перетворення мовного твору однією мовою в мовленнєвий твір іншою мовою при 

збереженні незмінного плану змісту, тобто значення. Як вважає В. Коміссаров, переклад – вид 

мовного посередництва, при якому зміст іншомовного тексту оригіналу передається на іншу мову 

шляхом створення цією мовою комунікативно рівноцінного тексту, це функціональна взаємодія мов 

[2, с. 4]. Проте деякі дослідники розглядають переклад як вид діяльності. А. Ширяєва визначає 

переклад як складний вид інтелектуальної діяльності, що вимагає швидкого багаторівневого аналізу 

семантичних полів, синтаксичних структур, культурних відмінностей, соціологічних і психологічних 

аспектів реакції читача або слухача [6]. 

Роль перекладу у розвитку німецької культури та становленні німецької мови завжди була 

особливою. Німецький класик Й. В. Гете переконував, що переклад належить до «найбільш важливих 

засобів спілкування людей». Німецький філософ Ф. Ніцше стверджував: «Міру відчуття історії тією 

чи іншою епохою можна виміряти по тому, як в цю епоху перекладають тексти, та по тому, як ця 

епоха намагається зробити своїм здобутком попередні часи та книги минулих епох» [3, с. 101]. 

Досить згадати, що могутній рух реформації почався з опублікування Мартіном Лютером його 

«Послання про переклад» (1530), в якому він обґрунтовував принципи нового перекладу Біблії та 

вперше вжив термін «Verdeutschen» (переклад). Висловлювання Мартіна Лютера «rem tene vers 

sequentur» (схопи суть, а слова самі прийдуть слідом) можуть слугувати маніфестом його 

перекладацької діяльності. У своїх перекладах він вже використовував багатомовні перетворення, які 

сучасні перекладознавці називають перекладацькими трансформаціями. 

Пізніше проблеми перекладу привертали увагу таких видатних діячів культури і науки 

Німеччини, як А. Шлегель, Й. В. Гете, Ф. Шлейермахер, В. Гумбольдт, Я. Грімм і багато інших. 

В. Гумбольдт багато років працював над перекладом «Агамемнона» Есхіла і в передмові до нього 

запропонував шляхи подолання багатьох складнощів перекладу. Геніальний класик німецької 

літератури Йоганн Вольфганг фон Гете демонстрував блискучі зразки художнього перекладу, багато і 

плідно розмірковував про можливості та методи перекладацької діяльності. Він розрізняв два 

принципи перекладу художньої літератури – один з них вимагає перенесення іноземного автора до 

читачів перекладу, щоб вони могли побачити в ньому співвітчизника, другий – переносить читачів 

перекладу до іноземного автора, щоб вони могли пристосувалися до його умов життя, структури його 

мови, її особливостей. У перекладі ці принципи можуть поєднуватися, але кожен із них має свої 

переваги. Подібні зауваження літературознавчого і лінгвістичного характеру можна знайти у 

багатьох перекладачів і вчених протягом XVIII і XIX століть [2, c. 36]. 

Про необхідність виокремити перекладознавство як окрему наукову дисципліну вперше 

висловився Ф. Шлейермахер: «Скрізь розглядаються різноманітні наукові теорії, але не існує теорії 

перекладу, яка була б повністю науково обґрунтованою та впровадженою. Розроблені лише її окремі 
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фрагменти, але, якщо існує історична наука, то повинна існувати й окрема наука про переклад» [2, 

c. 31]. Учений присвятив свої праці обґрунтуванню різних методів перекладу, доводячи, що метод 

перекладу залежить насамперед від характеру та виду тексту перекладу. У зв‘язку з цим науковець 

запропонував розрізняти переклад усних висловлювань і письмових документів та переклад художніх 

і наукових текстів. Ф. Шлейермахер пропонує розрізняти два методи перекладу: перефразування і 

вільний переклад. У нього уже простежуються елементи орієнтації на одержувача, які відіграють 

велику роль у сучасній теорії перекладу. Погляди Ф. Шлейермахера створили підґрунтя для 

розгорнутих перекладацьких концепцій, які з‘явилися через 150 років. Саме в 60-х роках ХХ ст. у 

наукових колах Німеччини розпочалися системні та фундаментальні дослідження проблем перекладу 

та здійснювалися спроби створити незалежний науковий дискурс. До цього часу проблеми 

перекладознавчого характеру розглядалися лише в контексті лінгвістичної теорії або мовознавства, 

літературознавства, теології, філософії, психології, комунікативної теорії. Першими науковими 

теоріями перекладу в Німеччині були праці представників так званої Лейпцизької школи. Для них 

характерним є контрастивно-лінгвістичний підхід до процесу перекладу та спроби створення 

«граматики перекладу», яка б охопила усі стандартні правила, що виводяться з порівняння мовних 

систем. Перекладач, незалежно від своїх особистісних, соціальних та психофізіологічних 

характеристик, на думку науковців Лейпцизької школи, повинен дотримуватися цих правил 

«граматики перекладу» [1, c. 58]. 

Засновником та найвизначнішим представником Лейпцизької школи прийнято вважати 

О. Каде, який зробив значний внесок у розвиток теорії перекладу. Його докторська дисертація 

«Випадковості та закономірності в перекладі» вважається фундаментальною працею з 

перекладознавства. У книзі, присвяченій пам‘яті О. Каде, німецький науковець С. Каліна висловила 

свою думку щодо його внеску в становлення перекладознавчої науки: «З метою виявлення 

притаманних процесу перекладу факторів та визначення їхньої сутності О. Каде намагався висвітлити 

питання, які пов‘язані з виконавцем і які пізніше знову будуть розглядатися у контексті теорії дії. 

Спроба О. Каде використати комунікативний підхід для пояснення процесів усного та письмового 

перекладу і подолати вузький лінгвістичний підхід стала значним внеском в існуючу теорію 

перекладу». О. Каде досліджував проблеми, які сьогодні залишаються актуальними і важливими для 

навчальних закладів, що готують перекладачів: співвідношення теорії і практики під час навчання 

перекладачів, роль замовника перекладу, очікування отримувача та ін. О. Каде вперше 1968 р. увів у 

науковий обіг терміни «Translationswissenschaft» (теорія перекладу), «Translation» як гіперонім для 

понять «Übersetzen» (письмовий переклад) і «Dolmetschen» (усний переклад) та терміни «транслят» 

як продукт процесу усного чи письмового перекладу і «транслятор» як автор перекладу [1, c. 45]. 

Крім того, О. Каде є автором найбільш відомих та прийнятих визначень понять усного та письмового 

перекладів: 1) письмовий переклад – це передача фіксованого й послідовно поданого або ж часто 

повторюваного тексту вихідної мови у вигляді тексту мови перекладу, який можна будь-коли 

проконтролювати або виправити; 2) усний переклад – це передача одноразово (як правило, усно) 

запропонованого тексту вихідної мови у вигляді тексту мови перекладу, який лише умовно можна 

проконтролювати та через брак часу виправити [3, c. 46].  

Отже, контрастивно-лінгвістичний підхід, який передбачав пошук еквівалентності на рівні 

мовних систем, та положення Лейпцизької школи про те, що переклад є лише процесом 

перекодування мовних знаків, виявилися занадто обмеженими та поступово втратили свою 

актуальність. На зміну контрастивно-лінгвістичному прийшов комунікативний підхід, завдяки якому 

в поле зору науковців поступово потрапили учасники процесу перекладу. Дослідження 

еквівалентності на рівні мовних систем замінили роздуми про певну зумовленість перекладу у 

відповідній ситуації. В ролі релевантної одиниці було запропоновано текст як єдине ціле. Але всі ці 

позитивні тенденції не привели представників Лейпцизької школи до розуміння перекладацької 

діяльності, як соціокультурно зумовленої. З часом парадигма контрастивної лінгвістики вичерпала 

себе і перекладознавці звернули увагу саме на учасників процесу перекладу, їхню соціокультурну 

зумовленість, їхні дії [5, c. 124]. 

У той час, коли Лейпцизька школа переживала свій розквіт, у Західній Німеччині з‘явилося три 

центри перекладознавства: Гейдельберг, Саарбрюкен і Майнц / Хермесхайм, представники яких 

розробляли свої дослідницькі підходи в напрямку функціонального перекладознавства. Окремі 

дослідники, як, наприклад, В. Коллер та В. Віллс, залишалися прихильниками теорії еквівалентності. 

У Західній Німеччині термін «Translation», запроваджений О. Каде, довгий час замінювався 

традиційним «Sprachmittlung» (мовне посередництво). Відтак, у ранніх наукових працях із 

перекладознавства поняття «Translation» та «Sprachmittlung» сприймалися як синоніми. Серед 
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конкуруючих найменувань науки про переклад утвердилася назва «Translationswissenschaft», 

водночас поняття «Translatorik» і «Translatologie» вживаються рідко [2, c. 12]. 

Хоча в Західній Німеччині не склалося єдиної перекладознавчої школи, велика кількість 

західнонімецьких перекладознавців проявляли інтерес до перекладацьких проблем і зробили вагомий 

внесок у розвиток сучасної теорії перекладу та методики навчання майбутніх перекладачів. 

Загальновідомими є праці К. Райс та Г. Й. Веймера, які розробили у 80-х роках XX ст. теорію 

«скопос» – загальну теорію перекладу, згідно з якою основою процесу перекладу є його мета, а 

перекладач (Translator) виступає експертом, який відповідає за оптимальне досягнення мети. Від 

скопосу, тобто мети, залежить вибір стратегії перекладу. За цією теорією, перекладач має право 

передавати особливості культури, адресата та ситуації мовою перекладу, тобто відповідати 

очікуванням цільової культури (чи групи) або порушувати ці норми. Отже, така теорія не 

абсолютизує вимоги до перекладу, а ставить на перше місце стратегічний вибір самого автора 

перекладу, тобто перекладача, який діє відповідно до скопосу, мети, визначеної замовником 

перекладу, ним самим або цільовою аудиторією. Ця концепція відіграла важливу роль у загальному 

процесі формування теорії перекладу. Проблема стратегічного вибору перекладача потрапила в коло 

наукових інтересів Г. Хьоніга, К. Норд та ін. [4, c. 56]. 

У 90-х роках ХХ ст. західнонімецькі перекладознавці приділяють велику увагу когнітивним 

можливостям перекладача, його соціальній ролі в сучасному світі та прагнуть розширити функції 

перекладача. Відомий німецький перекладознавець В. Віллс зробив значний внесок в утвердження 

суспільної вагомості перекладацької діяльності та в дослідження теоретичних та прикладних аспектів 

перекладу. Особливу увагу учений приділяє прикладним аспектам перекладу, зв‘язку теорії 

перекладу із завданнями професійної підготовки перекладачів, проблемам класифікації 

перекладацьких труднощів, методиці навчання перекладу, аналізу перекладацьких помилок, 

оцінюванню якості перекладу [7, c. 23]. 

Наприкінці ХХ ст. перекладознавство остаточно сформувалося як наукова дисципліна і посіло 

гідне місце серед гуманітарних наук. На етапі становлення воно часто змінювало свої парадигми. 

Причинами такої непостійності була, по-перше, необхідність утвердитися як самостійна наукова 

дисципліна, а по-друге, складність об‘єкту дослідження. На різних етапах свого розвитку 

перекладознавство зверталося до парадигм лінгвістики, культурології, психології, соціології. На 

шляху становлення перекладознавства в Німеччині практикувалися різноманітні форми 

внутрішньодисциплінарного взаємовпливу та взаємозв‘язку. Переймання перекладознавством 

важливих теоретичних елементів з інших наук у жодному разі не свідчить, що це підпорядкована 

наукова дисципліна. Ці запозичення і впливи є частиною дисциплінарної рефлексії, виокремлення 

науки з міждисциплінарного середовища. Отже, перекладознавство в Німеччині в 60-70-х роках 

XX ст. орієнтувалося на контрастивну, системну лінгвістику та на лінгвістику тексту, у 80-х роках 

XX ст. перекладознавці більшою мірою проявляли цікавість до філософської та соціологічної теорії 

дії (Handlungstheorie) та до проблем міжкультурного дослідження комунікації. У 90-х роках XX ст. 

переважав інтерес до когнітивних наук [7, c. 37]. 

Результати аналізу теоретичних розвідок німецьких перекладознавців другої половини ХХ ст. 

дозволяють нам виокремити такі етапи розвитку перекладознавства в Німеччині за критерієм 

наукових інтересів дослідників за цей період: 

1) 60–70-ті роки: проблема еквівалентної передачі тексту оригіналу в текст перекладу (О. Каде, 

А. Нойберт, Г. Єгер; Вотяк); 

2) 80-ті роки: проблема мети і стратегій перекладу (К. Райс, В. Веймер, Г. Хьоніг, К. Норд); 

3) 90-ті роки: проблема міжкультурної комунікації та когнітивних можливостей перекладача 

(К. Райс, В. Веймер, Ю. Хольц-Мянттярі, С. Залевські, В. Віллс, Г. Хьоніг, М. Снел-Хорнбі). 

Здійснений аналіз процесу становлення та сучасного стану перекладознавчої науки у Німеччині 

показав, що перекладознавство остаточно сформувалося як наукова дисципліна наприкінці ХХ ст. і 

посіло гідне місце серед гуманітарних наук. На етапі становлення воно часто змінювало свої 

парадигми. Причинами такої непостійності була, по-перше, необхідність утвердитися як самостійна 

наукова дисципліна, а по-друге, складність об‘єкту дослідження. З‘ясовано, що перекладознавство в 

Німеччині в 60-70-х роках XX ст. орієнтувалося на контрастивну, системну лінгвістику та на 

лінгвістику тексту, у 80-х роках XX ст. перекладознавці більшою мірою проявляли цікавість до 

філософської та соціологічної теорії дії (Handlungstheorie) та до проблем міжкультурного дослідження 

комунікації. У 90-х роках XX ст. переважав інтерес до когнітивних наук. Для перекладознавців початку 

ХХІ ст. характерними є особлива цікавість до прикладних аспектів теорії перекладу та спроби 

застосування результатів теоретичних досліджень для розв‘язання практичних завдань.  
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До напрямів подальших наукових досліджень віднесемо дослідження етапів розвитку 

перекладознавства в Україні. 
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Левицкая Н. В. Пути развития переводоведения как отдельной науки в Германии. 

Аннотация 
В статье проанализированы причины выделения переводоведения как отдельной науки в Германии, 

рассмотрены основные переводческие концепции, определены этапы развития теории перевода в Германии по 

критерию научных интересов исследователей, охарактеризовано современное состояние переводоведения как 

отдельной научной дисциплины в Германии. 

Ключевые слова: переводоведение, переводческие концепции, этапы развития, проблемы перевода. 

Levytska N V. Ways of translation as a separate science in Germany. 

Sumarry 
In the article the reasons for the selection of translation studies as a separate science in Germany and the basic 

translation concepts have been defined. Moreover, the stages of the development of translation theory in Germany 

according to the criterion of the scientific interests of researchers and the modern state of translation studies as a 

separate academic discipline in Germany have been analyzed.  

Key words: translation studies, translation concepts, stages of development, the problems of translation. 
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СИСТЕМА ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ  

КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОРІВНЯЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ МОВ 

 
У статті розглянуто проблему подібних та відмінних ознак голосних фонем сучасної англійської та 

української мов. Здійснено їхній порівняльний аналіз, вказано на відмінності, що складають труднощі під час 

вивчення іноземної мови.  

Ключові слова: фонема, голосний звук, звук, звукова система. 

 

Кожна мова має свою систему звуків, і не існує двох абсолютно ідентичних мов. Звуки 

поділяються на голосні (складаються з голосу) і приголосні (складаються з голосу і шумів). Звучання 

голосних і приголосних звуків залежить від таких характеристик, як позиція у слові, вимова, 

швидкість, темп мовлення, навіть від обставин і місця спілкування.  

Кожна мова має свою неповторну звукову систему. Саме вона становить значні труднощі під 

час вивчення іноземної мови. Дослідження голосних звуків англійської та української мов дасть 

можливість краще пізнати особливості звукових систем кожної з них, простежити закономірності 

звукотворення голосних фонем у цих мовах, а отже, виявити ті відмінності, що становлять перешкоди 

на шляху до успішного опанування фонетики цих мов.  
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Термін «фонема» і розроблення цього поняття пов‘язані з іменами відомих мовознавців, таких 

як І. Бодуен де Куртене, М. Крушевський, Ф. де Соссюр, М. Трубецькой, Л. Щерба. В україністиці 

цю проблему розробляли О. Курило, М. Наконечний, О. Синявський, Н. Тоцька. Більшість 

українських мовознавців стоять на засадах щербівського її розуміння. Найвідомішими є Санкт-

Петербурзька фонологічна школа (С. Бернштейн, Л. Бондарко, Л. Буланін, Л. Зіндер, Л. Щерба та ін.), 

американська дескриптивна лінгвістика (Б. Блок, Л. Блумфілд, Е. Сепір, З. Харріс, Дж. Трейгер), 

Лондонська школа (Д. Джоунз, Г. Світ, М. Халлідей) та Празька лінгвістична школа (М. Трубецькой, 

Р. Якобсон). Проблемою кількісних та якісних показників відмінностей фонемного складу 

германських та слов‘янських мов займалися як українські вчені (В. Кушнерик, О. Стеріополо), так і 

зарубіжні науковці (Л. Бондарко, С. Князєв, У. Хіршфельд та ін.). 

Незважаючи на велику кількість наукових праць стосовно класифікації фонем, визначення 

спільних та відмінних рис різних мов, питання порівняльного аналізу голосних фонем англійської та 

української мов залишається дискутивним. 

Мета статті – здійснити порівняльний аналіз системи голосних звуків української та англійської 

мов, вказати на відмінності, що складають труднощі під час вивчення англійської мови як іноземної.  

Голосними називаються звуки, при вимові яких повітряний струмінь, що видихається з легень, не 

зустрічає на своєму шляху жодних перешкод, а сам звук утворюється внаслідок коливання натягнутих 

цим струменем голосових зв‘язок [5]. Аналіз наукової літератури [1; 3; 4] дає можливість стверджувати, 

що в українській та англійській мовах у системі голосних звуків існують як подібні, так і відмінні риси. 

Насамперед схарактеризуємо голосні звуки української мови. В українській мові є 6 голосних 

звуків: [а], [о], [у], [е], [и], [і]. Голосні звуки української мови класифікують за такими 

розрізнювальними ознаками, як: 1) ступінь підняття спинки язика в ротовій порожнині до твердого 

піднебіння: високий – середній – низький; 2) місце підняття язика в ротовій порожнині: виділяють 

3 ряди: передній – середній – задній; 3) ступінь огубленості звуків: огублені – неогублені звуки; 

4) ступінь відкритості ротової порожнини: відкриті – закриті звуки [6]. 

У британському варіанті сучасної англійської мови розрізнюють 12 голосних фонем [2, с. 16], з 

яких 10 монофтонгів та 2 дифтонгоїди. 

Дванадцять голосних фонем англійської мови розрізнюють за наступними ознаками: 1) за 

тривалістю: довгий – короткий; 2) за якістю: закритий – відкритий; 3) за ступенем підняття спинки язика: 

високий – середній – низький; 4) за місцем підняття язика в ротовій порожнині: виділяють 3 ряди: 

передній – середній – задній; 5) за ступенем огубленості звуків: огублені – неогублені звуки [2; 8]. 

Можна помітити, що голосні в обох мовах протиставляються: за місце підняття язика в ротовій 

порожнині – переднім та заднім рядом (при цьому фонеми середнього ряду в українській мові 

відсутні); за участю губ – огублені й неогублені; за ступенем підняття спинки язика – високий, 

середній, низький. 

Відмінність за цими ознаками полягає у різних за якістю голосних наведених мов. Так, на 

перший погляд, ідентичні фонеми в обох мовах насправді не є подібними: фонеми української мови 

[і], [у] та англійської [і:], [u:] – диференціюються за довготою; фонема української мови [a] та 

англійської [a:] – диференціація за довготою та місцем творення (рядом) тощо. Крім того, в 

українській мові відсутні носові голосні та немає огублених голосних переднього ряду. 

Варто відзначити, що голосні англійської мови в ненаголошеній позиції можуть змінювати 

свою тривалість та якість або зазнавати повної елізії. Так, у ненаголошеній позиції, як, скажімо, 

наприкінці слова, голосний звук в англійській мові редукується до звука [ə] або взагалі «випадає» у 

вимові (наприклад, lesson [‗lesən], open [‗oupən]) [ 2, с. 47]. 

Різниця в якісних та кількісних параметрах між наголошеними та ненаголошеними голосними в 

українській мові не так сильно виражена. Винятками із цього правила в українській мові можна 

вважати ненаголошені голосні фонеми [i], [o], [e], які мають тенденцію до звуження: фонема 

переднього ряду [e] змінюється на [i]; голосна заднього ряду [o] змінюється на [y]; фонема 

переднього ряду [i] змінюється на [e] [4]. 

В українській та англійській мовах голосні звуки характеризують за лабіалізованістю – 

нелабіалізованістю. Лабіалізалізація (від лат. labia – губа) – заокруглення випнутих уперед губ (під 

час вимови деяких звуків). Вона досягається шляхом висунення губ уперед і їх зближення [1, с. 52]. В 

українській мові при творенні лабіалізованих голосних [о] та [у] губи витягуються вперед і 

заокруглюються. До нелабіалізованих належать [і], [и], [е], [а]. В англійській мові лабіалізовані звуки 

– це [o:] та [u:]. Лабіалізація може бути широкою або вузькою: [o:] вимовляється із середньою між 

широкою та вузькою лабіалізацією; [u:] вимовляються з вузькою лабіалізацією. Короткі звуки [o] та 

[u] є ледь лабіалізованими. Решта голосних англійської мови – нелабіалізовані [8]. 
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Голосні звуки в англійській мові характеризують за довготою – короткістю звучання. В 

англійській мові довгі голосні звуки – це [i:], [a:], [o:], [u:], [3:], а короткі – [i], [e], [o], [u], [ə], [∆]. 

Голосні [a], [o], [у] вважаються в українській мові короткими, при цьому голосна заднього ряду [у] 

закрита; голосні заднього ряду [o] та [a] відкриті; голосна переднього ряду [і] закрита, коротка; 

голосна заднього ряду [a] закрита, довга; голосна переднього ряду [e] відкрита, але в ненаголошеній 

позиції має тенденцію до звуження [5, с. 223]. 

Особливістю англійських голосних фонем є наявність дифтонгів, які вимовляються в межах 

одного складу. При вимовлянні дифтонга мовленнєві органи спочатку займають положення для вимови 

одного голосного, а потім швидко переходять до вимови іншого голосного, але не артикулюють його 

повністю. Початковий елемент дифтонга, більш сильний, напружений у вимові, називається ядром, а 

кінцевий, слабкий звук, що артикулюється неповністю, називають ковзанням, або глайдом [2]. В 

англійській мові нараховують 8 дифтонгів: [ai], [ei], [oi], [au], [3u], [iə], [uə], [eə] [8]. 

Система фонем української мови характеризується відсутністю дифтонгів, однак 

спостерігаються дифтонгоїдні алофони голосних фонем, якщо поряд розташовані два голосних чи 

голосна та апроксимант [5, с. 225]. 

Варто відзначити, що обидві мови мають певні голосні, відповідників яких в іншій мові не 

виявлено – українська фонема [и], англійські [æ] та [ə]. Це також велика кількість дифтонгів в 

англійській мові, чого ми не зустрінемо в українській мові, та відсутність диференціації голосних за 

тривалістю в українській мові. 

Таким чином, при виявленні подібності в системах голосних звуків двох мов можна спиратися 

на вже засвоєний матеріал з рідної мови. Завдяки опрацюванню великої кількості літератури з 

фонетики української та англійської мов було створено певну вибірку основних особливостей систем 

вокалізму наведених мов, виявлено низку спільних та відмінних рис для голосних звуків цих мов. 

Було з‘ясовано, що українська мова має набагато менший кількісний склад голосних фонем, ніж 

англійська мова, хоча при цьому більшість диференційних ознак є спільними для обох мов – місце та 

спосіб творення, лабіалізація, відкритість і закритість. Водночас англійська мова має у своєму 

арсеналі й кілька особливих, диференційних ознак, не характерних для української мови – тривалість 

звучання та стабільність вимови (поділ на монофтонги та дифтонги). Цікаво, що, незважаючи на те, 

що в українській мові всього 6 голосних фонем, кожна із них має цілий ряд комбінаторних та 

позиційних алофонів, які реалізують свою фонему у мовленні залежно від оточення сусідніх звуків.  

До перспективних напрямків подальшого наукового пошуку в галузі дослідження можна 

віднести вивчення питань, пов‘язаних із ґрунтовним зіставленням фонетичних систем англійської, 

німецької та української мов. 
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Лысак Г. А. Система гласных звуков украинского и английского языков сквозь призму 

сравнительного изучения языков/ 

Аннотация 
В статье рассмотрена проблема общих и специфических признаков гласных фонем современных 

английского и украинского языков. Осуществлен сравнительный анализ, указано на отличия, которые 

вызывают трудности во время изучения иностранного языка. 

Ключевые слова: фонема, гласный звук, звук, звуковая система. 



Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – Випуск дванадцятий. – 2017 рік 

147 

 

Lysak H. O. The System of Vowels of Ukrainian and English Languages through the Prism of 

Comparative Study of Languages. 

Summary 
In the article the problem of general and specific signs of vowel phonemes in English and Ukrainian languages 

is considered. The comparative analysis of English and Ukrainian phonemes has been made. In the process of 

investigation it has been determined similar and distinctive characteristics of English and Ukrainian vowel phonemes. 

Vowels in both languages are characterized by place and manner of articulation (front, central, back; open, close and 

mid) and by labialization (labialized and non-labialized). 

It has been achieved that English language has some specific characteristics such as the duration of 

pronunciation and stability of articulation. According to these characteristics vowels in English language can be short 

and long. It has been distinguished that Ukrainian language has not got so much vowel sounds as English language 

has. Besides, it has been considered that vowel phones in English language are divided into monophthongs, diphthongs 

and diphthongoids. It should be mentioned that each of the languages has specific vowel phonemes: Ukrainian 

language has got such phoneme as [u] and English language has got [æ] and [ә]. 

The study does not conclude all the aspects of the problem. Perspective directions for further studying can be 

comparison of the phonetic systems of the English, German and Ukrainian languages. 

Key words: phoneme, vowel, sound, voice system. 
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СТРУКТУРНЕ РОЗЗНАЧЕННЯ РЕЧЕНЬ У КОРПУСІ ТЕКСТІВ Р. ІВАНИЧУКА 

 
У статті розглянуто розвиток корпусних студій у лінгвістиці та можливості комп‘ютерних технологій у 

дослідженні та описі мови. Встановлено, що письменницький корпус текстів (КТ) може висвітлити кількісний і 

якісний портрет ідіолекту Р. Іваничука. Особливу увагу приділено структурному роззначенню речень у тексті, 

що відкриє перспективи дослідження типології, чисельності та частоти певних синтаксичних конструкцій у 

КТ письменника.  

Ключові слова: корпусна лінгвістика, корпус текстів, міжнародний стандарт кодування текстової 

інформації, структурне роззначення, ідіолект, пряма мова. 

 

Сучасне мовознавство значною мірою зорієнтоване на розвиток комп‘ютерно-лінгвістичної 

методології дослідження й опису мови. Комп‘ютерні технології, прийшовши в лінгвістику, 

запропонували нові технічні можливості для опрацювання, збереження й відбору мовного матеріалу. 

Це дало поштовх до зародження та розвитку нової галузі мовознавчих досліджень – корпусної 

лінгвістики [4, c. 5]. 

Із появою корпусів значно зросла ефективність лінгвістичної обробки великих масивів текстів. 

Корпус надає великі можливості для проведення різноаспектних лінгвістичних досліджень мовної 

системи. 

Нині спостерігаємо стрімкий розвиток корпусних студій у всьому світі, що підтверджує як 

величезна кількість досліджень у цій галузі, так і різноманіття корпусів, що постійно з‘являються. До 

напрямку залучають вивчення загальної теорії корпусної лінгвістики (Д. Байбер, Дж. Синклер, 

В. Тойберт), кореляції корпусної лінгвістики та інших лінгвістичних дисциплін (М. Вюн, В. Товберт), 

типології корпусів і методики інтерпретації корпусних даних (С. Гріс), розроблення загальних засад 

створення природних мов тощо (праці Б. Алтенберга, М. Баньки, В. Френсиса, Г. Кеннеді, Г. Ліча, 

А. Баранова, М. Михайлова, Р. Рикова, Л. Ричкової, С. Шарова та ін.). 

Як стверджує Л. Ричкова, матеріал корпусу дає змогу не лише оптимізувати та об‘єктивізувати 

лінгвістичні дослідження, але і по-новому окреслити багато традиційних лінгвістичних понять [4, 

c. 18]. До того ж, корпусні методи можна використовувати для вивчення мовних одиниць будь-якого 

мовного рівня. 

Мета цього дослідження – визначити типи речень у корпусі текстів Р. Іваничука за допомогою 

структурного роззначення, що дасть змогу дослідити ідіолект письменника. Завдання статті полягає в 

розробленні принципів роззначення речень у КТ письменника. 

На основі лінгвістичних корпусів проводять дослідження морфології, словотвору, словозміни, 

структури синтаксичних конструкцій різного типу (мінімальної, максимальної, класичної довжини 
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речення залежно від типу тексту), а також аналіз різних синтаксичних явищ і конструкцій: вивчають 

валентність дієслів, типи прийменникового керування, прямий і зворотний порядок слів, синтаксичні 

функції різних граматичних категорій. 

У світовій лінгвістиці, поряд із національними корпусами, все частіше з‘являються корпуси 

текстів конкретних письменників. Вивчення ідіолекту автора стало одним із провідних напрямків 

сучасного мовознавства. Деякі характеристики автентичності мови можна виявити лише із 

застосуванням КТ, наприклад, багатство словника, індекси різноманітності та винятковості тощо. 

КТ конкретного автора дає змогу вивчати мову письменника, його стиль на орфографічному, 

морфологічному, лексичному, логіко-семантичному, фразеологічному, синтаксичному, 

прагматичному, дискурсивному та інших рівнях. 

Роззначення надає особливу додаткову інформацію про властивості текстів, які входять до 

корпусу, воно дозволяє швидко та ефективно знайти ті слова, форми та конструкції, які необхідні 

досліднику. Роззначення полягає у приписуванні текстам і їхнім компонентам спеціальних позначок: 

• зовнішніх, або екстралінгвальних (відомості про автора й відомості про текст);  

• структурних (розділ, абзац, речення, словоформа);  

• власне лінгвістичних, що описують лексичні, граматичні та інші характеристики елементів тексту. 

Роззначення мусить бути незалежним від тексту: має існувати можливість прибрати позначки й 

переглянути текст без них, і навпаки, вичленувати самі лише позначки. В основу роззначення варто 

покласти загальноприйняті і теоретично нейтральні лінгвістичні принципи, якщо це можливо.  

Міжнародний стандарт кодування текстової інформації ТЕІ (англ. Text Encoding Initiative – 

проект кодування текстів), який «репрезентує ті ознаки тексту, які потребують експліцитної 

ідентифікації з метою сприяти текстовому опрацюванню за допомогою комп‘ютерних програм» [ТЕІ]. 

Елементами універсальної структури тексту вважають такі: <head> (заголовок), <div> (частина, 

розділ), <p> (абзац), <s> (речення), <epigraph> (епіграф), <dateline> (дата), <note> (примітка), <said> 

(пряма мова), <dedication> (присвята), <l> (рядок, у вірші), <abbr> (скорочення), <num> (число) та ін. 

Позначки, розставлені в кутових дужках (< >), – це інструкції мови роззначення, тимчасом як текст 

між цими інструкціями є справжнім текстом документу [4, c. 77]. 

Створення корпусу творів Р. Іваничука, на нашу думку, стане важливим поступом у розробці 

корпусу української мови, а також цікавим для лінгвістів та інших дослідників творчості цього 

письменника. 

Для того щоб створити КТ письменника, треба визначити алгоритм дій: перш за все, слід 

формалізувати текст – зробити його роззначення. 

Звернімо увагу на структурне роззначення тексту, оскільки воно відбиває інформацію про 

структуру тексту, дає змогу відокремити одне слово від іншого, виділити розділові знаки, окремі 

слова, межі словосполучення, речення, абзацу, глави, розділу, заголовка тощо. 

У цьому дослідженні зупинимося детальніше на понятті речення та його роззначення у тексті. 

Тому, насамперед, необхідно визначити, що таке речення, де його початок і кінець. 

Відомо, що в мовознавстві існує до тисячі визначень речення. Надзвичайно велика кількість 

визначень свідчить про те, що це дуже складна за своєю організацією й багатоаспектна одиниця, 

яку необхідно досліджувати в різних напрямках [8, c. 314]. На думку сучасних лінгвістів, 

речення – це граматично оформлена за законами певної мови цілісна одиниця мовлення, що є 

головним засобом формування, вираження й повідомлення думки. У ньому виражено не тільки 

повідомлення про дійсність, а й ставлення мовця до неї. Мова як засіб спілкування й обміну думками 

між усіма членами суспільства користується реченням як головною формою спілкування [9, c. 14]. 

Усім відомо, що на початку речення пишемо велику букву, а в кінці речення ставимо один із 

цих знаків: . / ? / ! / …/ !!! / ??? / ?! Такі розділові знаки здебільшого ділять текст на речення, а також 

розділовий знак «…» вказує на те, що в реченні не всі його компоненти наявні, а речення не 

закінчене, обірване тощо; розділовий знак «?» вказує на те, що речення містить у собі питання; 

розділовий знак «!» вказує на експресивність мовлення, вигук; у тексті також трапляються комбінації 

розділових знаків у кінці речення, а на початку можуть ставити розділовий знак «…». 

Роззначення є основною характеристикою КТ, і саме наявність такої інформації відрізняє його 

від простих колекцій чи бібліотек, адже основна мета КТ – мовні особливості, а не зміст текстів. Для 

позначення початку речення ми будемо використовувати позначку <s>, а кінець речення 

позначатимемо – </s>: 

<s>А орда!</s> 

<s>Перестань, Мироне!</s> 

<s>Антон ляснув книжкою по столі.</s> 
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<s>І ти прийшла до мене, щоб йому помститися?</s> 

<s>Тяжкі думи долали волинського князя, й до їжі ніхто не доторкався...</s> 

<s>…Називаюся Ігор Романюк; в це урочище під Страдчівською горою, яка моторошним 

отвором печерного входу зловісно вдивляється у принишклу видолину за Верещицею, я прийшов – 

згідно із колишнім домовленням між нами, чотирма філоматами, – із життєвих мандрівок.</s> 

<s>Ігор невідривно дивився на Оресту, а вона все ще не виходила з ролі, сиділа з опущеними 

руками, не маючи сили здолати враження від уперше побаченого величного сонця, яке не переставало 

її засліплювати.</s> 

<s>Й відчув цієї миті отець Миколай, як накрохмалений білий комірець здушив, немов петля, 

його невідступну мрію побачити хоча б ще один раз панночку з Крилоської гори…</s> 

<s>Отець-професор Миколай зайняв приходство у Страдчі того дня, коли вибухла Друга 

світова війна.</s> 

<s>Нині цей гріх князя переріс у масові злочини: гинуть у диявольській державі письменники, 

вчені, мистці, священики…</s> 

<s>Записок з питаннями сипалося все більше й більше: викладачі цікавилися, ким працює 

письменник, не вважаючи, видно, письменницьку працю фахом; студенти хотіли знати, звідки він 

родом, чи одружений, хтось запитував, чому він вирішив стати письменником, й Ігор намагався 

переконати цікавих і відчував, що це йому не вдається: можна вибирати професію вчителя, лікаря, 

інженера, а письменника, співака чи художника вибирає доля, потреба писати зовсім не залежить 

від волі автора – це спосіб його існування, він мусить лише виховувати в собі витривалість у праці; 

запитували теж, чи повинен письменник чекати натхнення, й коли Ігор відповів, що натхнення чекає 

тільки лінюх або мрійник, залою прокотився схвальний сміх.</s> 

Судячи з вище наведених прикладів, можна стверджувати, що творчість Р. Іваничука багата на 

різні типи речень: повні й неповні, односкладні та двоскладні, поширені й непоширені, ускладнені й 

неускладнені, складносурядні, складнопідрядні, складні безсполучникові, а також складні 

синтаксичні конструкції. 

Близькими до складних синтаксичних конструкцій є конструкції з чужим мовленням, під яким 

розуміємо різні способи передавання мовлення або думок третьої особи, що входить до авторського 

тексту, але не є словами автора [5, с. 111]. 

Чуже мовлення може відтворюватися та передаватися іншим людям такими способами: 

– пряма передача чужого мовлення (пряма мова, діалог, цитата); 

– непряма передача чужого мовлення (непряма і невласне пряма мова) [9, с. 93]. 

Питання про синтаксичний статус конструкцій із прямою мовою є дискусійним. Б. Кулик 

вважає, що структури із прямою мовою утворюють особливий тип синтаксичної конструкції, 

близький до безсполучникового речення із взаємозалежними складовими частинами [7, c. 268]. 

І. Білодід виводить ці конструкції за межі синтаксису речення, повністю заперечуючи можливість 

їхнього функціонування у складі безсполучникових речень [10, c. 429]. М. Каранська таки 

переконана, що певне семантико-функціональне взаємовідношення між частинами конструкцій 

прямої мови існує, незважаючи на те що між ними немає синтаксичних зв‘язків [7, c. 298]. 

К. Шульжук розглядає такі утворення як конструкції з прямою мовою, аналізуючи окремо як речення 

пряму мову і слова автора. Якщо слова автора – це переважно просте речення, то пряма мова може 

становити будь-який тип простого і складного речення [11, c. 365]. 

Роззначуючи речення в КТ Р. Іваничука, особливу увагу треба приділити реченням із прямою 

мовою, наприклад: 

<s>А віддихавшись у Парижі, сказав: «Та система не надається до ремонту, її треба 

поламати й викинути на смітник!»</s> 

<s>– Яка досконала соцреалістична схема! – вигукнув Мирон, перемагаючи сміх акторів.</s> 

<s>Ну, а в цій п'єсі заполітизовано все, до того жахливо примітивно: «ви в піонерах були?», 

«ви ж член партії!»  і т. д. і т. п…</s> 

<s>А ще деколи проходив тротуаром чорний і масний із щіткою й металевою кулею на шнурі 

через плече коминяр, і коли Мирон, ще маленьким, при його появі хапався за ґудзика, той цідив крізь 

зуби: «Вхопися за пуцюрину, цванку!»</s> 

Речення такого типу ми будемо вважати одним складним реченням. 

Ще однією важливою проблемою є роззначення діалогу. Відомо, що діалог – це різновид 

прямої мови; він може вводитися словами автора або бути без них. Окремі повідомлення – репліки, з 

яких складається діалог, пишуть з нового рядка, перед кожним ставлять тире. Слова автора 

називають ремарками.  
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Під час роззначення діалогу слова автора та перше речення репліки, що йому  належить, до 

розділового знаку «.» ми вважатимемо одним реченням. Наступні речення репліки позначатимемо 

окремими синтаксичними одиницями. 

<s>Аркадій Молодий, пооглядавшись, проказав тихо: 

– Друзі, наша розмова може бути почута.</s><s>Нам того треба?</s> <s>Краще б ми 

справді знайшли для зустрічей якусь печеру, бо в цій актовій залі напевно стіни вуха мають…</s> 

<s>– А я скажу, куди нам варто податися, – промовив Ігор.</s><s> – До Страдча.</s><s>Там 

така печера, що й біс нас не знайде.</s><s>Я добре знаю ті місця, сам родом з Янова…</s> 

<s>– Чому б і ні? – підтримала Ігоря Ліда.</s> <s>– Виїхати на пленеру, ми ж таки маємо 

якийсь стосунок до мистецтва.</s><s>І до романтики теж, адже ще не старі…</s> 

Запропонована схема роззначення речень у корпусі текстів Р. Іваничука дасть змогу встановити 

арсенал синтаксичних конструкцій, визначити типи, частотність, чисельність, довжину речень у 

творах письменника. Отримані результати допоможуть визначити особливості ідіолекту Р. Іваничука, 

а описане роззначення суттєво полегшить мовознавчі та літературознавчі дослідження. 

Письменницький КТ, за умови продуманого роззначення, може дати близький до повного кількісний 

та якісний портрет ідіолекту автора. 

Перелік умовних скорочень 
КТ– корпус текстів. 
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Лотоцкая Н. Я. Структурная разметка предложений в корпусе текстов Р. Иванычука. 

Аннотация 
В статье рассмотрено развитие корпусных исследований в лингвистике, а также возможности 

компьютерных технологий в исследовании и описании языка. Определено, что писательский корпус текстов 

(КТ) может представить данные для составления количественного и качественного портрета идиолекта 

Р. Иванычука. Особое внимание уделено разметке предложений в тексте, что даст перспективы для 

исследования типологии, численности и частоты определенных синтаксических конструкций в корпусе 

текстов писателя.  

Ключевые слова: корпусная лингвистика, корпус текстов, международный стандарт кодирования 

текстовой информации, структурная разметка, идиолект, прямая речь. 

Lototska N. Y. Structural Annotation of Sentences in the R. Ivanychuk’s Text Corpus. 

Summary 
The object of the research is R. Ivanychuk‘s text corpus. The study of writer‘s idiolect has become one of the leading 

areas of modern linguistics, it might help to find out quantitative and qualitative particulaties of author‘s idiolect. 

The main aim of the article consists in determining the types of sentences via structural annotation that gives 

possibility to study the author‘s idiolect. 

The objective of the research is to work out the principles of structural annotation of sentences in the writer‘s 

text corpus. 

The paper presents the role of corpus linguistics in modern linguistics, the importance of computer technologies 

opportunities in research and description of language. 
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The article deals with the development of linguistics studies, the appearance of writer‘s corpus text beside the 

national corpus text. The notion of text annotation and its types are defined, the principles of structural annotation are 

described.  

The concept of sentence as a multifaceted unit in modern linguistics and syntactic sentence status with direct 

speech are analysed. Special attention is devoted to the status of sentence with direct speech. 

Particular attention is concerned with marking-up of sentences in the text, such annotation helps to reveal 

different types of sentences in R. Ivanchuk‘s corpus text.  

The paper presents perspective directions of further research to study quantity, frequency, length of syntactic 

constructions by applying structure annotation.  

Key words: corpus linguistics, text corpus, Text Encoding Initiative, structure annotation, idiolect, direct speech. 
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТЬ «КОМПЕТЕНЦІЯ» І «КОМПЕТЕНТНІСТЬ» МАЙБУТНЬОГО 

ФІЛОЛОГА У СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ ОСВІТИ 

 
У статті ґрунтовно проаналізовано шляхи удосконалення сучасної системи освіти на основі 

компетентнісного підходу, розглянуто зміст понять «компетенція» і «компетентність», які активно 

досліджуються провідними вітчизняними та зарубіжними науковцями. 

Встановлено, що компетентність майбутнього філолога трактується як здатність застосовувати 

знання та вміння; спроможність кваліфіковано провадити діяльність тощо. Проаналізовано визначення 

ключових компетентностей педагогами різних країн, проведено аналіз співвідношень понять 

«компетентність» та «компетенція», які з різних точок зору або ототожнюються, або визнаються 

підпорядкованими. Визначено компетенції як еталон досвіду дій, знань, умінь, навичок, творчості, емоційно-

ціннісної діяльності, а компетентність як рівень досягнення вказаних компетенцій.  

Ключові слова: компетентність, компетенція, ключова компетентність, освіта, знання, уміння. 

 

Актуальність дослідження зумовлена поступовою переорієнтацію домінуючої освітньої 

парадигми з переважною трансляцією знань, формуванням навичок на створення умов для 

оволодіння комплексом компетенцій, що означають потенціал, здатності випускника до здійснення 

ефективної діяльності в умовах сучасного багатофакторного соціально-політичного, ринково-

економічного, інформаційно і комунікаційно насиченого простору. 

Формування компетентного фахівця стало об‘єктом наукових розвідок таких українських 

науковців, як Н. Бібік, В. Бондар, Т. Вольфовська, І. Зязюн, О. Локшина, О. Овчарук, О. Пометун, 

О. Петращук, О. Савченко, Ю. Татур, В. Топалова, а також зарубіжних: В. Адольфа, 

Є. Бондаревської, В. Введенського, І. Зимньої, Н. Кузьміної, А. Маркової, Б. Оскарсон, Дж. Равен, 

І. Родигіної, М. Селезньова, А. Хуторского. 

Мета роботи – здійснити компаративний аналіз понять «компетенція» та «компетентність» 

майбутнього філолога у сучасній теорії освіти. Для реалізації поставленої мети необхідно розв‘язати 

такі завдання: розглянути погляди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо досліджуваних понять; 

проаналізувати ключові компетенції сучасного фахівця та їх змістове наповнення.  

Сучасне суспільство характеризується швидкоплинними змінами в усіх сферах життя. Такі 

зміни відбуваються під впливом низки чинників, які трансформують економіку, створюють 

можливості для розвитку культури міжнаціональних відносин, зумовлені світовим міграційним 

процесом, розвитком інформаційного, зокрема й освітянського, простору. Інформація сьогодні 

набуває найбільшої цінності та є стратегічним продуктом держав. Американський філософ 

А. Тоффлер, аналізуючи державотворчі процеси, стверджує, що «світ, який швидко розвивається під 

впливом нових цінностей, інформаційних технологій, геополітичних відносин, нових стилів життя й 

засобів сполучення, вимагає зовсім нових суспільних ідей, аналогій та класифікацій» [14, c. 14]. Ця 

концепція віддзеркалює парадигму суспільного буття та, у свою чергу, ставить нові вимоги до 

підготовки фахівця, який повинен набути достатнього спектру знань, умінь і навичок, а також 
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опанувати іноземну мову. Погоджуємося із твердженням директора НАПН України В. Кременя, який 

зазначає, що «інтеграція України у світову спільноту потребує досконалого володіння іноземними 

мовами. Без подібних знань прилучитися до міжнародного співтовариства буде неможливо» [3, 

c. 235–236]. За таких умов компетентнісний підхід у навчанні, що ґрунтується на набутті майбутнім 

учителем ключових компетенцій, зокрема іншомовної, дає йому можливість швидко реагувати на 

запити часу, активно взаємодіяти з полікультурним середовищем, програмувати процес спілкування, 

переосмислювати та визначати пріоритети власного життя. 

Проведене дослідження педагогічної літератури дає підстави стверджувати, що у 70-х рр. у 

зарубіжній, а наприкінці 80-х рр. – у вітчизняній освіті зароджується компетентнісний підхід 

(Competence-basededucation – CBE). Компетентнісний підхід пов‘язаний із посиленням прикладного, 

практичного характеру всієї системи освіти. Він посідає центральне місце у процесі управління 

якістю освіти. Вимоги роботодавців, урядових організацій, викладачів і самих студентів до набору 

компетенцій враховуються при визначенні державних пріоритетів у сфері освіти і впливають на вибір 

цілей і завдань освітніх програм. М. Селезньова підкреслює, що застосування компетентнісного 

підходу призводить до зміни традиційної когнітивної орієнтації вищої освіти та сприяє новому 

трактуванню її змісту, методів і технологій навчання [3]. Вищезазначений підхід ґрунтується на таких 

поняттях, як компетенція і компетентність, що мають варіативний опис у різних словниках. У новітній 

педагогічній літературі ці поняття були суттєво розмежовані, тому їх потрібно окремо схарактеризувати. 

У «Національній рамці кваліфікацій» поняття «компетентність» трактується як «здатність особи до 

виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, уміння, розуміння, цінності, інші 

особистісні якості», водночас поняття «компетенція» не виокремлюється [8, с.10]. 

Ґрунтовне опрацювання літератури дає підстави стверджувати про спроби розробити певну 

систему компетентностей на різних рівнях змісту, зокрема професором О. Крисаном, який виділяє: 

«надпредметні» («транс-», «міжпредметні»), що часто іменуються «ключовими», «базовими»; 

«загальнопредметні» – їх набуває студент під час вивчення певного предмета; «спеціальнопредметні» 

– ті, котрі студент може набути у процесі вивчення того чи іншого предмета протягом навчального 

року або ступеня навчання. «Надпредметні (ключові)» компетентності є синтетичними і включають 

комплекс знань, умінь та навичок, що студент набуває у процесі засвоєння змісту освіти, зокрема у 

процесі вивчення декількох навчальних дисциплін [6]. 

У «Сучасному тлумачному словнику української мови» термін «компетентний» (у перекладі з 

латинської мови термін «competen», «сompetentis») – це відповідний, здібний, обізнаний, авторитетний; 

«компетентність» трактується як «володіння ґрунтовними знаннями, повноваженнями та досвідом у 

певній галузі» [5, c. 462]. У «Тлумачному словнику» за редакцією Д. Ушакова компетентність – це 

обізнаність, авторитетність, компетенція – коло питань, явищ, у яких певна особа є обізнаною [13, c. 241]. 

Поява поняття «компетентність» щодо мови і комунікації у термінологічному апараті низки 

гуманітарних наук (психології, лінгводидактики, філософії, педагогіки, соціології) пов‘язують з 

іменем відомого дослідника Н. Хомського, який 1965 року у праці «Аспекти теорії синтаксису» 

вперше використав зазначене поняття [16, с. 135]. У його концепції вивчення мов виокремлюються 

такі поняття: «граматична компетентність», «мовна здатність» (linguisticcompetente), «мовне 

застосування», «мовна активність» (linguisticperformance) [16, с. 135]. Поняття «комунікативна 

компетентність» у зарубіжній літературі було введено Д. Хаймзом, а у російській – І. Зимньою. Варто 

зазначити, що на цьому етапі розвитку педагогічної науки немає чіткого визначення понять 

«компетентність» і «компетенція». 

У 90-х роках ХХ століття Є. Кузьмін і Н. Кузьміна дослідили сутність поняття «професійно-

педагогічна компетентність», структурними одиницями якого є вміле спілкування, активність і 

психологічні здібності.  

Академік Російської академії наук А. Хуторський розмежовував терміни «компетенція» і 

«компетентність», пояснюючи, що компетенція – це «сукупність взаємопов‘язаних якостей особистості 

(знань, умінь, навичок, способів діяльності)» [17, c. 135]. Компетентність потрактована науковцем як 

володіння людиною компетенціями, що включає її ставлення до предмета діяльності. Згідно з 

визначеннями зазначених термінів, компетенцію варто трактувати як задану вимогу, норму освітньої 

підготовки студента, а компетентність – як його сформовані особистісні якості, уміння й навички. 

Згідно з визначенням Міжнародного департаменту стандартів навчання (International Boardof 

Standards for Training, Performanceand Instruction (IBSTPI), під поняттям «компетентність» 

розуміється здатність професійно здійснювати діяльність, вирішувати завдання або виконувати 

роботу [18]. Це поняття включає наявність знань, умінь та навичок, що дають можливість особистості 
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ефективно діяти або виконувати низку функцій, спрямованих на досягнення стандартів у професійній 

галузі або певній діяльності. 

На думку академіка НАПН України В. Бондаря, компетентність фахівця – це загальна здатність 

і готовність до продуктивної діяльності; інтегрована характеристика якості особистості; 

результативний блок, сформований через досвід, знання, вміння, ставлення, поведінкові реакції. 

В. Бондар також наголошує на тому, що компетенції не формуються, а наповнюються змістом 

(знаннями, уміннями, навичками, технологіями) та особистісними якостями (здатностями, 

схильностями, психологічною готовністю, адаптивністю тощо), достатнім для компетентного 

вирішення завдань [1]. 

Науковець Ю. Татур зазначає, що компетентність висококваліфікованого фахівця – це 

застосовані ним у процесі практичної діяльності знання і вміння, готовність реалізувати свій 

потенціал (досвід, особистісні якості та ін.) для успішної творчої (продуктивної) діяльності у 

професійній і соціальній сфері, усвідомлення її соціальної значущості й особистої відповідальності за 

результати цієї діяльності, необхідності її постійного вдосконалення [див.: 12, c. 20–26]. У структурі 

компетентності дослідник окреслює п‘ять компонентів: мотиваційний, когнітивний, поведінковий, 

ціннісно-смисловий, емоційно-вольову регуляцію процесу.  

У працях інших дослідників (Т. Вольфовської, О. Петращук, В. Топалової) поняття 

«компетентність» функціонує як в однині, так і у множині. У «Граматиці української мови» 

зазначено, що абстрактні поняття, котрі закінчуються на «ість», використовуються в однині. 

Відповідно до зазначеного, одним словом називається якість особистості і загальну здатність або 

готовність, кінцевий результат і складники компетентності [15]. Згідно з позицією І. Родигіної, 

«усвідомлення філософської єдності цих понять зумовлює ефективне розв‘язання певного питання. 

Адже можна загалом підкреслити професійну компетентність людини, а можна виділити конкретні 

складники, що найбільшою мірою її визначають» [10, c. 148]. 

За робочою класифікацією Європейської комісії з питань інтеграції, компетентності 

розподілено на три категорії: інструментальні, котрі включають когнітивні здібності (базові загальні 

знання; здатність до аналізу та синтезу,творчої реалізації ідей та міркувань); міжособистісні 

(індивідуальні компетентності, пов‘язані з уміннями виражати почуття, критично мислити); системні 

компетентності (знання, що дають змогу виділяти місце кожного компонента  у системі, планувати 

зміни з метою її покращення) [19, с. 48]. 

Беручи за основу прийняті Європейською комісією компетентності, В. Хутмахер на симпозіумі 

в Берні 1996 року зазначає, що «поняття компетентності (компетенції) хоча і включає уміння, якості і 

майстерність, але чітко не визначає». Проте науковець здійснив спробу визначити структурні 

складники компетентності, зокрема виокремив такі компетенції: політичні та соціальні (здатність 

брати на себе відповідальність, брати активну участь у подоланні проблем); міжкультурні (прийняття 

міжрасових відмінностей, повага до інших і здатність співіснувати з представниками інших культур, 

мов і релігій); комунікаційні (володіння усним і писемним мовленням, яке особливо важливе для 

роботи і соціального життя); інформаційні (обізнаність в інформаційних технологіях, здатність їх 

практично застосовувати, критичне осмислення нової інформації, яка поширюється масмедійними 

засобами і рекламою; прагнення до неперервного навчання) [19, с. 54]. 

Дослідники з Австрії (Ф. Ахляйтнер, З. Бернфельд, Г. Гмайнер) [19] визначають такі 

компетентності: предметна компетентність – розуміння ролі кожної науки у системі знань людства, 

усвідомленість діалектики одержання нових теоретичних знань і їх використання на практиці, 

незалежне оперування предметними знаннями і критичне осмислення їх із позицій теорії та практики; 

особистісна компетентність – розвиток індивідуальних здібностей і талантів, обізнаність у власних 

перевагах та недоліках, здатність до самоаналізу, динамічні знання; соціальна компетентність – 

здатність брати на себе відповідальність, вміння співпрацювати, проявляти ініціативу, бути 

відкритим до світу, вміти працювати в команді (що є класичним поняттям робочої етики) та здатність 

знаходити спільну мову з людьми; методологічна компетентність – є основою для розвитку 

предметної компетентності. 

Розглядаючи компетентності у контексті педагогічної освіти, А. Хуторський використовує 

поняття «освітня компетентність» – це вимога до освітньої підготовки, виражена поєднанням 

взаємозалежних ціннісних орієнтацій, знань, умінь, навичок і досвіду діяльності майбутнього вчителя 

відносно об‘єктів реальної дійсності, необхідних для здійснення особистісної і соціально-

результативної діяльності. Відповідно до поділу змісту освіти на загальний і метапредметний (для всіх 

предметів), міжпредметний (для циклу предметів або освітніх галузей) і предметний (для кожного 

навчального предмета) рівні, дослідник пропонує трирівневу ієрархію компетенцій (як компонентів 
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компетентності): ключові компетенції – ті, що належать до загального (метапредметного) змісту освіти; 

загальнопредметні стосуються певного кола навчальних предметів і освітніх галузей; предметні – це 

часткові (стосовно двох попередніх рівнів) компетенції, що мають конкретний опис і можливість 

формування в межах окремо визначеного навчального предмета [17, с. 141]. 

Б. Оскарсон пропонує перелік базових навичок, котрі змістовно можуть інтерпретуватися як 

компетентності. Згідно з Б.Оскарсоном, вони є багатоаспектними і «розвиваються поряд зі 

специфічними і професійними. Ключові компетентності включають творчість, лідерство, 

підприємницьку поведінку, організаційні вміння, комунікативні навички, здатність ефективно 

виконувати роботу в команді, планувати і вирішувати проблеми» [7, с. 74]. 

М. Холодна дотримується думки, що компетентність – це особливий тип організації предметно-

специфічних знань, які дозволяють ухвалити ефективні рішення у визначеній галузі діяльності [15]. 

Вона вважає, що знання повинні мати категоріальний характер і відповідати таким вимогам, як 

різноманітність, структурованість, гнучкість, оперативність і доступність. Фахівцю варто володіти не 

лише декларативними, а й процедурними і конструктивними знаннями. 

Американський дослідник Дж. Равен розглядає компетентність як специфічну здатність 

ефективного виконання певних дій у конкретній професійній сфері, що включає в себе 

вузькопредметні знання, предметні навички та усвідомлення відповідальності за власні дії. Дослідник 

виокремлює «вищі компетентності», що передбачають наявність у людини високого рівня ініціативи, 

здатності організовувати діяльність людей задля досягнення поставлених цілей, готовності оцінювати 

й аналізувати власні знання [9]. 

Погоджуємося з думкою академіка О. Савченко, яка трактує компетентність як інтегровану 

здатність особистості, набуту у процесі навчання, що охоплює знання, вміння, навички, досвід, 

цінності, що можуть бути повністю реалізовані на практиці [11].  

Більшість дослідників дотримується точки зору, що компетентність – це можливість не просто 

володіти знаннями та вміннями, а й бути готовим вирішувати завдання зі знанням справи. Із 

вищезазначеним твердженням погоджується Г. Коджаспірова, яка наголошує на тому, що «щоб бути 

компетентним, педагог повинен оволодіти усіма педагогічними вміннями» [2, c. 256]. 

Вартим уваги є погляд І. Зязюна, який називає компетентність «першоосновою професійності, 

що охоплює комплекс знань, зокрема вміння узагальнювати матеріал, осмислювати сутність явищ, 

обирати засоби взаємодії» [2, с. 106]. Якщо спроектувати зазначені вченим характеристики на 

навчальний процес, то стає зрозумілою необхідність теоретичних знань і вмінь їх практичного 

застосування. Акцентуючи увагу на особистісному аспекті, О. Бєлкіна зазначає: «Компетентність – це 

сукупність професійних та особистісних якостей, які забезпечують ефективну реалізацію 

компетенцій, необхідних для здійснення діяльності» [3, c. 14]. 

А. Маркова запропонувала поділ компетентностей на такі групи: спеціальна або діяльнісна, 

компетентність – характеризується здійсненням діяльності на достатньо високому професійному рівні і 

включає не лише наявність спеціальних знань, а й уміння їх застосувати на практиці; соціальна – 

передбачає налагодження взаємодії та співпраці з колегами; особистісна – прагнення до самовираження 

і саморозвитку, здатність фахівця планувати свою професійну діяльність, самостійно ухвалювати 

рішення, прогнозувати можливі складнощі та шляхи їх вирішення, володіння прийомами саморегуляції, 

готовності до професійного зростання, наявність стійкої професійної мотивації [4, с. 83]. 

Отже, аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних науковців щодо сутності та змісту понять 

«компетенція», «компетентність» майбутніх філологів, конгруентності та розмежування їхнього 

змістового поля дозволяє визначити «компетенцію» як загальну здатність особистості орієнтуватися 

в сутності проблеми і застосовувати знання й уміння у конкретних ситуаціях, «компетентність» – як 

сукупність компетенцій, що визначають поведінку й самооцінку особистості та відображають її 

соціально-професійний статус. 

Перспективи подальших розвідок вбачаємо у більш детальному вивченні структурних 

компонентів та особливостей формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх 

філологів. 
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Мазур Ю. Я. Генезис понятий «компетенция» и «компетентность» будущего филолога в 

современной теории образования. 

Аннотация 
В статье основательно проанализированы пути совершенствования современной системы образования 

на основе компетентностного подхода, рассмотрено содержание понятий «компетенция» и 

«компетентность», которые активно исследуется ведущими отечественными и зарубежными учеными.  

Исследовано, что компетентность будущего филолога трактуется как способность применять знания 

и умения; способность квалифицированно осуществлять деятельность и другие. Проанализированы 

определения ключевых компетентностей педагогами разных стран, проведен анализ соотношений понятий 

«компетентность» и «компетенция», которые с разных точек зрения или отождествляются, или признаются 

подчиненными. Определены компетенции как эталон опыта действий, знаний, умений, навыков, творчества, 

эмоционально-ценностной деятельности, а компетентность – как уровень достижения указанных 

компетенций.  

Ключевые слова: компетентность, компетенция, ключевая компетентность, образование, знания, 

умения. 

Mazur Y. Y. The Genesis of the concepts «competence» and «competency» of the future 

philologist in the modern theory of education. 

Summary 
In the article the ways of improvement of the modern system of education on the base of competence approach 

have been thoroughly analyzed. The contents of the concepts «competence» and «competency», which are actively 

investigated by the leading domestic and foreign scientists has been considered.  

The aim of this work is to carry out a comparative analysis of the concepts «competence» and «competency» of 

the future philologist in the modern theory of education. The object of the study is the concepts «competence» and 

«competency». 

The «competency» of the future philologist is interpreted as: the ability to apply knowledge and skills; ability to 

undertake the activities competently; ability to meet individual and social needs successfully. The definitions of key 

competences of educators in different countries have been examined. The analysis of correlation of concepts 

«competence» and «competence», which according to different points of view, may be identified, or subordinated, has 

been done. It has been defined, the competencies are standards of experience, knowledge, skills, creativity, emotional 

value and the level of achievement of these competencies. The opinions about components of competence have been 

expressed.  

Key words: competence, competency, key competence, education, knowledge, skills. 
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ЛІНГВОКУЛЬТУРА ІНФОРМУВАННЯ ДРУКОВАНИХ ТЕКСТІВ ЗМІ 

 
У статті окреслено категорійний зміст важливого складника теорії медіастилістики – лінгвокультури 

інформування як репрезентанта національної та міжнаціональної традиції текстотворення. Визначено роль 

мови ЗМІ у державній інформаційній політиці. Пропоновано лінгвокультурологічний підхід до опрацювання 

інформації мас-медіа, що уможливлює її розуміння в ціннісно-аксіологічному аспекті. 

Ключові слова: медіастилістика, лінгвокультура інформування, державна інформаційна політика, 

контент, медіатекст, інформація. 

  
Медіастилістика, чи медіалінгвістика (поняття вживаються в науковій літературі як тотожні), 

як напрямок функціональної стилістики в її комунікативному трактуванні окреслює закономірності 

функціонування мови ЗМІ, медіатекстів у зв‘язку з їхнім змістом, метою, ситуаціями спілкування, з 

урахуванням екстралінгвальних чинників. Хоча цим поняттям оперують насамперед у русистиці, але 

й українські дослідники мову мас-медіа кваліфікують або як окремий підстиль публіцистичного 

стилю, або як інформаційний стиль (див. праці О. А. Стишова, Л. І. Мацько). 

Важливим елементом медіастилістики є її лінгвокультурологічний компонент, бо будь-яка 

словесна інформація є втіленням певної культури, має національні та міжнаціональні традиції 

текстотворення, тобто особливу лінгвокультуру інформування. Цей термін, запропонований однією із 

засновників медіастилістики Т. Г. Добросклонською, ще не досить опрацьований. Тому метою 

нашого дослідження є виокреслення місця запропонованого терміна в дослідженні 

лінгвокультурологічного контенту медіаресурсу.  

Із праць російської дослідниці варто використати вагому тезу – лінгвокультура інформування 

має національну специфіку [3], а тому кожне конкретне видання в певній країні орієнтується на певні 

теми, проблеми. Тобто змістово-інформаційне наповнення медіа підпорядковане 

лінгвокультурологічним особливостям. 

У сучасній медіастилістиці лінгвокультурологічні особливості прийнято досліджувати 

передусім на прикладах друкованих ЗМІ (В. Г. Костомарова, І. Я. Завальнюк, Л. Р. Дускаєва, 

Г. С. Зоря). Термін «мова друкованих ЗМІ» вживають поряд з такими звичними термінами, як, 

наприклад, «мова ділового спілкування» або «мова художньої літератури» [3, с. 3–4], тобто 

друкований медіатекст «прагне» належати до окремого стилю.  

Проблема стильової виокремленості друкованих медіатекстів у тому, що вони відбивають 

різнорідну інформацію в часі і просторі. Але мають і об‘єднавчий складник – інформацію, що 

міститься у них, корелює у межах того чи того друкованого видання, створюючи національну 

лінгвокультуру інформування, яка завжди адекватна запитам соціуму відповідно до щаблів піраміди 

Маслоу і відбиває мовну політику видання. 

Друковані тексти ЗМІ відповідають певній лінгвокультурі інформування, через це видання 

часто класифікують як надтекст, понадтекст, мегамедіатекст, бо функціонує воно у певному відрізку 

часу, має певну структурну спрямованість, наповнене поліфункціональною та політематичною 

інформацією, що відображає цінності буття. 

Містке поняття «інформація», як відомо, вживають на позначення «відомостей про які-небудь 

події, чиюсь діяльність і т. ін.» [1, с. 403]. Воно може бути параметризоване за змістом, ціннісним та 

прагматичним спрямуванням, а також за мовними ознаками – відображенням в ньому літературної 

норми, лексико-тематичних пріоритетів, зумовлених часом життя спільноти, а також жанрово-

стильових особливостей комунікування. Саме останнє, спілкування, актуалізує у процесі трансляції 

інформації роль суб‘єкта-отримувача відомостей і суб‘єкта-автора повідомлення. Отже, інформація у 

ЗМІ антропоцентрична і соціокультурно (за гендерними, віковими, професійними ознаками) 

мотивована, бо завжди зорієнтована на конкретне коло її споживачів. 

Сучасні ЗМІ – репрезентанти щонайширшого кола ідей, поглядів, думок, культурно-естетичних 

канонів, одним словом, – поліфункціональної та політематичної  інформації. Кожний з означених 

складників інформації, процесу інформування пов‘язаний з лінгвокультурою спільноти в конкретний 
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період її функціонування. Це означає, що ЗМІ віддзеркалюють співвідношення смислів, які стоять за 

мовними знаками, з їхньою соціальною, ситуативною, образною, ментальною (стереотипи, канони, 

концепти) мотивацією. Як відзначала В. А. Маслова, поняття «мова – культура – інформація» дуже 

тісно переплетені: «Культура – це інформаційне забезпечення суспільства, це соціальна інформація, 

яка накопичується в суспільстві за допомогою знакових систем» [7, с. 17]. Спілкування людей, що 

відбувається, зокрема, через посередництво ЗМІ, є обміном такою інформацією, яка, по суті, є 

соціокультурною. Зростання її кількості та розвиток якості потребує удосконалення системи аналізу і 

структурування. Сучасні дослідники наголошують на тому, що знання – це складна система понять і 

їхньої взаємодії, відображена у словах і прив‘язана до ієрархії категорій мислення, змодельована за 

процедурами міркування на основі цих категорій. Потужне інформаційне середовище, у якому живе 

сучасна спільнота, є результатом виробництва інформації та знання. 

Кожне із джерел інформації, зокрема ЗМІ, у своїй діяльності дотримується встановленої у 

спільноті інформаційної політики та лінгвокультури інформування. Ці два поняття взаємозалежні. 

Державна інформаційна політика здійснюється у взаємозв‘язку з політикою в економічній, соціальній, 

культурній, освітній, правовій сферах і сприяє духовній, моральній інтеграції суспільства. А мова ЗМІ 

як репрезентант лінгвокультури інформування є провідником державної інформаційної політики.  

Інформаційна політика видання визначає головні принципи відбирання й оброблення 

інформації (оперативність, актуальність, достовірність, точність, об‘єктивність), тематичне і 

жанрово-стильове різноманіття матеріалів, способи візуального оформлення інформаційного 

продукту (загальний дизайн видання, заголовкові комплекси, рубрикацію).  

У журналістикознавстві прийнято класифікувати інформацію за змістовим наповненням і 

функціонально-стильовими особливостями подання матеріалів, за акцентами на потребах населення 

мати відомості про події в ідеологічній, суспільно-політичній, науково-технічній, економічній, 

культурній та інших сферах.  

Питання масової та офіційної інформації тісно пов‘язане з поняттям офіційного дискурсу. Воно 

особливо актуальне для дослідження мови медіа в ретроспективному аспекті, оскільки саме мова зберігає 

знання і пам‘ять про час, утілені в тих знаках, що мали певну політико-ідеологічну актуальність, приміром, 

у 20–80-х рр. ХХ ст. Ці знаки (слова, словосполучення, висловлення, гасла, лексичні асоціативні ряди) і 

тексти (тексти матеріалів з‘їздів, конференцій, пленумів, постанов, а нині – й указів, законів, розпоряджень і 

под., а також тексти енциклопедичних видань, суспільно-політичних, економічних газет), у яких вони 

закріплені, є індикаторами культури [4, с. 11] певного часу; вони «показують зв‘язок ідеологічних, 

етнокультурних феноменів з дискурсом» [4, с. 27], отримують статус лексики епохи, що відображає її 

соціальну організацію, ідеологічні міфи, ідеали поколінь. На думку Л. Т. Масенко, газетні видання 30–50-

х рр. ХХ ст. репрезентують складні процеси формування лексико-фразеологічної, стилістичної специфіки 

мови ЗМІ радянської доби – мови партійного апарату, «специфічного жарґону» [6]; у 70-х рр. ХХ ст. 

формується великий специфічний шар лексики, вживаної у пропагандистських цілях, що дістав назву 

«спільного лексичного фонду» мов народів СРСР [9, с. 71]. Синтез понять «політична влада», «політична 

ідеологія» і «держава» репрезентує суспільно-політична лексика, складники якої прийнято останнім часом 

кваліфікувати як ідеологеми, у семантичній структурі яких виділяють денотативний або конотативний 

ідеологічний компонент (див. роботи Н. Д. Арутюнової, О. М. Вольф, В. М. Телія та ін.). Зміст останнього 

зумовлює певна ідеологія як спосіб вираження групових та суспільних інтересів, зумовлених соціальними 

та політичними ідеалами, цінностями, засіб організації управління поведінкою індивідів у певній історичній 

ситуації. Лексика, характерні звороти, що репрезентують певну ідеологію, здобувають додаткову вагу: вони 

набувають прагматичного змісту, статусу «ідеологем» [10, с. 79]. 

Мова періоду тоталітаризму – це моделювальна система, що охоплює не просто систему знаків, 

а систему з ідеологічним, міфологічним (міфи про сучасне і майбутнє, про народ і партію, про 

капіталізм і соціалізм, про солідарність) складником у семіотичній структурі (слова з ідеологічною 

семою), із жорсткими культуромовними регламентаціями [див. наші спостереження: 5]. Ця мова не 

може існувати поза масовою свідомістю, а отже, вона вкорінена в політичну лінгвокультуру 

спільноти, яку відбиває мова ЗМІ. «В умовах тоталітаризму, – як зауважила Г. М. Яворська, – 

лінгвістичні механізми влади реалізуються сповна. У зв‘язку з цією проблемою виникає ціла низка 

інших чисто лінгвістичних проблем, пов‘язаних з визначенням мовних механізмів здійснення влади, 

вивченням внутрішньомовних [..] характеристик, що уможливлює «зловживання мовою», а також з 

окресленням результатів маніпулювання мовою, тобто впливів на мовну поведінку і мовну свідомість 

носіїв мови» [12, с. 218]. Важливим є застереження, що «тоталітарна мова не обмежується 

політичним дискурсом. Її не можна звести до мови пропаганди. Вона накладає свій відбиток і на інші 

типи текстів: наукові, художні тощо» [12, с. 218–219]. Влада, мова влади, суспільна ідеологія як 
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сукупність абстрактних ідей, закорінених у мовній свідомості, «пронизує офіційні і водночас 

неформальні шляхи, якими відбувається циркуляція культурних смислів» [12, с. 221]. Останні – 

репрезентанти ідеології, що виявляються у її функціях: 1) прагматичній (вплив на масову свідомість, 

визначення соціальних цінностей і форм політичної поведінки людини), 2) емотивній (переконання у 

правильності політики держави, визначення її символів, що репрезентують інтереси соціальних 

прошарків, вираження політичних почуттів, настроїв, думок, переконань), 3) аксіологічній (людина 

виражає своє ставлення до ситуації, подій, суб‘єктів, дає їм оцінку) [2, с. 219]. 

Крім власне лексико-фразеологічних маркерів офіційності, відзначають зміни в репрезентації 

образу автора тесту. У багатьох сучасних дослідженнях мови ЗМІ це виявилося у структурно-

стилістичному зміщенні його репрезентації, що зумовлює актуалізацію образу автора як людини 

приватної, яка «існує» поряд з автором – людиною соціальною (див. роботи Г. Я. Солганик, 

Л. Г. Кайди, О. М. Лазуткіної, Т. В. Радзієвської, І. Я. Завальнюк та ін.). Це означає, що зростає спектр 

оцінності інформації (автор як людина соціальна прагне до нейтрального викладу фактів, явищ), якісні і 

кількісні параметри стилістичних прийомів інтимізації, виявлення власного зацікавлення інформацією, 

авторського Я, створення психоемоційної напруги, посилення полемічності викладу. Внаслідок цього в 

читачів формується образ конкретного автора, зацікавленого певною проблематикою, обізнаного з 

певними питаннями, фахівця у певній галузі суспільної діяльності. 

У зв‘язку з питанням про офіційність інформації у ЗМІ, її кореляції з офіційним суспільно-

політичним та ідеологічним дискурсом певного часу після 90-х років виникає перевага людини приватної 

– мовний образ автора-сучасника на противагу тому образу автора, що був виразником ідеологічних і 

політичних прагнень політичної еліти до кінця 80-х рр. ХХ ст., «віддзеркалюючи їх у максимально 

заідеологізованих і політизованих суспільних категоріях, коли індивідуальний підхід до дійсності, мови 

був практично відсутній, коли колективне Ми цілком нівелювало авторське Я» [11, с. 473]. 

Інформація офіційного дискурсу формує суспільну (політичну) свідомість людей, яка корелює з 

етнічною, національною свідомістю. Остання ж, як прийнято вважати, виражена в мові і є об‘єктом 

лінгвокультурології. На нашу думку, це лише один із можливих аспектів інтерпретації текстової 

інформації, бо на розширення уявлення про об‘єкт лінгвокультурології впливає кілька чинників. Один із 

них – оновлене ставлення до інформації, пов‘язане з розвитком теоретико-методологічних засад вивчення 

«мови культури» і «культури в мові». Пор. зауваження І. Л. Михайлина: «[..] все більше виявляється 

бінарна роль журналістики в культурно-політичному просторі: вона не лише відтворює суспільно-

політичну й духовно-культурну ситуацію в світі, але й у великій мірі створює її» [8, с. 433]. Ця думка 

уможливлює припущення, що поняття «лінгвокультура» може бути поширене як на політичний складник, 

тобто охоплення ним іншого поняття – мовна політика, мова та ідеологія суспільства, офіційний дискурс 

та мова ЗМІ, так і на соціальний, економічний, духовно-культурний (естетичний).  

Отже, одним із важливих висновків є той, що лінгвокультурологічний підхід до інформації 

уможливлює виявлення не лише національно / етномаркованих знаків (лексем, фразем, висловлень), 

але й тих, у яких закладені загальнолюдські цінності, оцінки, ситуативні комунікативно-прагматичні 

орієнтири, зафіксовано настанову на соціальний діалог. Мова, проростаючи з культури, відбиває її.  
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Мамич М. В. Лингвокультура информирования печатных текстов СМИ. 

Аннотация 
В статье очерчено категориальное содержание важной составляющей теории медиастилистики – 

лингвокультуры информирования как репрезентанта национальной и межнациональной традиции создания 

текста. Определена роль языка СМИ в государственной информационной политике. Предложен 

лингвокультурологический подход к обработке информации масс-медиа, что делает возможным еѐ понимание 

в ценностно-аксиологическом аспекте. 

Ключевые слова: медиастилистика, лингвокультура информирования, государственная 

информационная политика, контент, медиатекст, информация. 

Mamich M. V. Lingvoculture informing of media printed texts. 

Summary 
The article outlines the categorical content of an important component of the mediastylistic theory – 

lingvoculture informing as a representant of the national and ethnic tradition of the text creation. The role of media 

language in the state information policyis defined. A lingvocultural approach to mass-media information processing is 

proposed, which makes possible its understanding at value and axiological aspect. 

Important element of mediastylistic is its lingvocultural component, as any verbal information is the embodiment 

of some culture, has its national and ethnic traditions of text creation, that is its special lingvoculture of information. 

That is why the goal of our research is emphasizing the term «lingvoculture of information» at lingvocultural study of 

media content. The goal involves resolving such problem as the rationalization of aforementioned term meaning. Object 

of research is a structure of lingvocultural content of print media, the subject  is its information and cultural value-

axiological content. 

One of the important conclusions of this article is that lingvocultural approach to information enables detection 

of not only national / etnomarked signes (tokens, phrases, statements) but also those which provide universal values, 

assessments, situational communicative and pragmatic guidances, which has recorded guidance for social dialogue. 

The language, growing out the culture reflects it. 

Key words: mediastylistic, lingvoculture of information, state information policy, content, mediatext information. 
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ВІД БЕРЕГИНІ ДО ТРАНСГЕНДЕРА: ФЕМІННА ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ  

В АНГЛОМОВНІЙ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ ПРОЗІ 

 
У статті досліджується втілення фемінної гендерної ідентичності в образах персонажів 

постмодерністської англомовної прози. Зміст та особливості категорії фемінності розглядаються з позицій 

стереотипу та його трансформацій у сучасних соціокультурних реаліях. Різновиди фемінної гендерної 

ідентичності відображаються в типажах протагоністів із природженою чи набутою фемінністю. Номінації 

типажів та їх текстова репрезентація забезпечуються відповідними мовними засобами. 

Ключові слова: фемінність, гендерна ідентичність, стереотип, жінка, постмодернізм. 

 

Конструювання образу жінки та поняття жіночого до середини ХХ ст. відбувалося в межах 

архаїчної свідомості й з опертям на етнокультурний стереотип. Гендерні дослідження доби 

постмодернізму дають підстави стверджувати, що ієрархічний андроцентричний стрижень 

традиційної моралі, відтворений у художній прозі, зазнає трансформацій під впливом зрушень у 

суспільній свідомості, прагнення до егалітарного розподілу соціальних авторитетів, поваги до 

особистісної самоідентифікації. Маркування мовними засобами рекультивованої соціальної 

парадигматики знаходить вияв у типажах протагоністів англомовної романістики, що узагальнюють 

гендерологічний досвід, накопичений сучасною соціогуманітаристикою. 

Початок аналізу культури й суспільства крізь гендерну призму припадає на 60-ті роки 

минулого століття – час, що приблизно збігається з поширенням постмодерністського світогляду, 

тому уникнути їх перетину було неможливо. Однак розуміння проблеми гендеру відрізнялося у 
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різних країнах. У США поняття «гендер» (gender) сприймалося як культурний конструкт, що виник 

унаслідок спротиву патріархальній культурі жіночого пригноблення. У Франції тлумаченням терміна 

«гендер» займалися інтелектуальні кола, які апелювали до покладених у його основу статевих 

біологічних відмінностей [5, с. 18]. Як наслідок, французька феміністська критика (Ю. Крістєва, 

Е. Сіксу) вплинула на розвиток «жіночої проблематики» в літературі, а теоретики постструктуралізму 

(Ж. Дерріда, Р. Барт, Ж. Лакан) сформували підвалини новітніх підходів до розуміння гендерної 

ідентичності. У Великобританії ж своєрідність інтересу до гендеру спричинювалась включенням до 

його розуміння класового аспекту, що зумовлювало кооперацію між соціальними й культурними 

інституціями. Гендерна ідентифікація у британському варіанті поєднувала стать, расу, сексуальність, 

соціальний статус і з появою постмодерністського світобачення прагнула змінити ієрархічну 

конфігурацію статево-гендерного співвідношення в суспільстві. Проте усі напрями 

постмодерністських поглядів на розуміння гендеру сходились на тому, що стать – це природжена, 

дана й фіксована категорія, а гендер – соціальний конструкт, до формування якого залучаються такі 

складники статі, як біологічна стійкість, генітальні ознаки, репродуктивна функція [5, с. 19]. При 

цьому, як підсумовує М. Вайт, немає жодного окремого (основного) чинника, який би мав 

визначальний вплив на статевий / гендерний статус індивіда в суспільстві [14]. Натомість сукупність 

різних чинників, їх конфігурація і взаємодія формують цілісну ідентичність у конкретному 

соціально-культурному середовищі в певний історичний період. 

Мета статті – встановити типажі фемінної гендерної ідентичності, втілені в образах персонажів 

англомовної постмодерністської художньої прози. Завдання – окреслити сучасні підходи до 

розуміння гендерної ідентичності; встановити особливості фемінної гендерної ідентичності; 

розглянути типажі фемінної гендерної ідентичності в белетристиці доби постмодернізму. 

Постмодернізм руйнує патріархальні настанови «нормативної» ідентичності, пропонуючи 

розуміння гендеру не як суспільної матеріалізації біологічної статі, а як стереотипізованої умовності, у 

якій кореляція «стать / гендер» зазнає змін залежно від трансформацій суспільної моралі, культурного 

розвитку, переорієнтації цінностей. Помітною стає відмова від есенціалістських пояснень гендерної 

дихотомії чоловічого/жіночого, бінарні опозиції більше не вважаються єдиною інтерпретативною 

схемою і загалом – замість розмежування і протиставлення (антиномії) з‘являється диверсифікація, 

множинність як маскулінного, так і фемінного. Дослідники прагнуть «підважити унітарну категорію 

жіноцтво, показати множинність жіночих ролей та соціальних практик» [1, с. 57].  

Лексикографічний опис поняття «фемінний» (feminine) фокусується на двох базисних ознаках: 

1) «having characteristics that are traditionally thought to be typical of or suitable for a woman» [3; 13] – 

володіє характеристиками, традиційно приписуваними як типові або притаманні жінці; 2) «having 

qualities traditionally ascribed to women, as sensitivity, gentleness, demureness; soft; tender; delicate» [3; 4; 

13] – володіє такими традиційно приписуваними жіночими якостями, як чуттєвість, м‘якість, 

скромність; легкий, ніжний, тонкий. Таким чином, система мови конструює ідентичність, 

доповнюючи ядерне, денотативное значення (1) асоціативними смислами (2). 

Стереотипні ознаки фемінності виявляються через виконання відповідних гендерних ролей. 

Так, нормативні, прийнятні функції дружини в сім‘ї виглядають приблизно так: I am always in here at 

the same time every day making lunches. That‘s all I ever do. Cook for you, clean for you, take care of the 

kids… [12]. Мати-домогосподарка емоційно вигукує, що її життєдіяльність зводиться до приготування 

їжі (cook), утримання дому в чистоті (clean) й піклування про дітей (take care of the kids), при цьому 

все це – заради чоловіка (повтор фрази for you), якому й адресована ця репліка. 

Постмодерністський художній текст відображає світоглядні позиції, що передбачають 

звільнення культури від канонів і обмежень. Гендерна ідентифікація у добу постмодернізму більше 

не залежить від масових стереотипів, сповідуваних суспільством упродовж століть. Вона стає 

процесом і результатом самовідчуття у ролі чоловіка або жінки, довільного усвідомлення і прийняття 

своєї статево-рольової поведінки – самоідентифікацією: актуалізується принцип «розпоряджатися 

собою на власний розсуд» [2, с. 15]. 

Розгортаючи оповідь, художній твір «вихоплює з життя чи конструює такі сюжети й персонажі, 

що вирізняються на буденному тлі» [1, с. 15]. Фемінна гендерна ідентичність у постмодерністській 

прозі плюралізується, розщеплюється на типажі, кожен з яких концентрує згусток ознак, смислів за 

такими категоріями, як зовнішність, одяг, статус у соціальній групі, матримоніальний статус, вік, 

рідше – фах, професійна зайнятість. 

Образ, який узагальнює фемінну гендерну ідентичність, позначається лексемою-дескриптором 

woman («adult female human» [3; 4; 13] ). Це узагальнюючий типаж персонажів, яких суспільство 

ідентифікує як носіїв фемінної гендерної ідентичності та які самоідентифікуються як жінки. Така 
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ідентичність формується як засаднича біологічна даність, поєднана із пожиттєвим процесом 

гендерної соціалізації за допомогою виконання усталених сценаріїв дій у стандартних ситуаціях. Так, 

наприклад, К. Фу прогнозує, якою буде її героїня, подорослішавши: Already the seed of the woman she 

would become was visible, the woman who would crush multivitamins to a powder with the back of a chef‘s 

knife, who would believe eating disorders were things that happened to young girls; grown women could not 

be too thin [9]. Серед необхідних атрибутів жінки (woman) – додавання покришених кухонним ножем 

мультивітамінів (crush multivitamins to a powder with the back of a chef‘s knife) у їжу своїм домочадцям, 

обізнаність із проблемами травлення у дівчаток (eating disorders were things that happened to young 

girls), не надто струнка фігура (grown women could not be too thin). При цьому остання ознака 

набувається з часом, тобто жінкою потрібно стати (grown women). 

Ідентичність жінки постмодерністського періоду часто поєднує різнопланові гендерні ролі. Їй 

вдається досягнути гармонії між ними шляхом компромісів та універсалізації своїх функцій у 

громадському і сімейному житті: 

How lucky she was. She was a woman who had everything. A husband, four children, a lover, and a 

soon-to-be successful career. What more could one ask for? Her body, soaked in the sun, reflected back into 

the water of the bay the gloss of comfort absorbed over the last few weeks with James [husband] and the 

children in France. They had camped in the Perigord, eaten truffles and confit de canard, and tried hard to 

have a successful family holiday [11, c. 31]. 

Ідентичність героїні у цьому уривку сконструйована із таких гендерних ролей, як «дружина» (a 

husband), «мати» (four children), «коханка» (a lover), «фахівчиня» (a soon-to-be successful career). 

Наскільки важко їй це вдається, свідчить фінальна синтаксема абзацу (tried hard to have a successful 

family holiday) – для того, щоб бути щасливою, треба докладати зусиль. 

Жінка доби постмодерну не обмежує себе стереотипно встановленими для її біологічної статі 

гендерними ролями і моделями поведінки: She seems to him in this illuminated moment to represent the 

unreachable archetype: a woman of both male and female worlds, swanning her way between the two with a 

rare verve and poise [10, с. 57]. Чоловік-співрозмовник бачить перед собою жінку (woman), чий образ 

не вкладається у звичний стереотип фемінності, а має ознаки чоловічого і жіночого (both male and 

female), тим самим розширюючи семантику ключової лексеми woman. 

Типаж жінки-матері ідентифікується іменниковими дескрипторами mother, Mother, Mommy, 

Mummy, mommy, Mom, Mum, Ma, grandmother, grandma. Лексикографічне тлумачення ключової 

номінації типажу (mother) – a female parent or a woman having or regarded as having the status, function, 

or authority of a female parent [4]; a woman who gives birth to a child; a woman whose egg unites with a 

sperm, producing an embryo; a woman who adopts a child; a woman who raises a child; a female parent of 

an animal; a female ancestor [13]. Отже, у системі мови концепт ‘MOTHER‘ вміщує такі ознаки, як 

1) жіноча стать; 2) батьківський статус; 3) факт народження чи всиновлення дитини; 4) соціальна 

функція матері. Типаж матері відтворює особу, яка «запрограмована» на виконання гендерної 

соціальної програми, що передбачає реалізацію репродуктивної функції жінки та соціокультурну 

роль матері як агента соціалізації й енкультурації власної дитини [1, с. 183].  

Материнська соціальна роль не завжди відповідає тим стереотипам, як її зображають глянцеві 

журнали: My mother, who was nothing like the mommies in the magazines, was washing down the kitchen 

table. My mother, more like a wind than a person: visible only in her aftermath, the cleanliness and 

destruction she left behind, forgettable until a tornado blew off the roof [9]. На відміну від гламурних 

«мамочок» із журналів (mommies), незважаючи на забезпечення чистоти в оселі, мати (mother) 

персонажа майже завжди залишалась непомітною (forgettable until a tornado blew off the roof). 

Постмодерністська реальність, втілена в художній текст, зображує новий типаж матері – 

самотньої матері, матері-одиначки з дітьми, від яких відмовився їх батько: 

Their father said, ―Since you are leaving and taking the kids, I expect you to be able to support them. 

If you want any help, you can come back and live with me.‖ Salvador lived up to his word and never 

provided any support, and I never returned to him nor asked for his financial help. 

Life was not easy as a single mother receiving no child support. I was in a constant panic about 

money, always hoping the end of the month would arrive before the end of the money [7, c. 6]. 

Оповідачка ідентифікує себе самотньою матір‘ю (single mother), на утриманні якої опинилося 

троє дітей при живому батькові. Авторитарна позиція чоловіка, який вимагав покірності від дружини 

в обмін на матеріальну підтримку, поставила героїню у вкрай скрутне матеріальне становище, але не 

зламала морально. 

Лексемою-дескриптором типажу жінки-дружини є wife, менш частотною та гендерно 

нейтральною – married (одружена). Система мови характеризує цю ідентичність такими ознаками: a 
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married woman, especially when considered in relation to her partner in marriage; a woman (archaic or 

dial., except in idioms) [4]; the lawful consort of man; a woman who is united to man in the lawful bonds of 

wedlock; the correlative of husband [3]; a woman joined to another person in marriage; a female spouse 

[13]. Наведені дефініції констатують такі складники концепту ‘WIFE‘: 1) жіноча біологічна стать; 

2) проходження процедури шлюбу; 3) спільність із іншим членом подружжя, зазвичай – чоловічої 

статі, визнана суспільством. Статус дружини має юридично-правове регулювання, здобуття якого 

«пов‘язане із свідомим вибором та цілеспрямованими діями» [1] і визначається через стосунок до 

іншої особи (чоловіка). Цю статусну й антиномічну дуальність можна проілюструвати прикладом: 

…as they paced around the deck the first time, Lefty and Desdemona were still brother and sister. The 

second time, they were bride and bridegroom. And the third, they were husband and wife [6]. Гендерний 

розподіл біологічних і соціальних ролей втілюється в антиноміях (brother and sister, bride and 

bridegroom, husband and wife), існування елементів яких можливе лише за умови їх протилежності. 

До таких належить типаж wife, чий статус можливо встановити лише у поєднанні з маскулінним 

типажем – husband. 

Деструктивний вплив постмодерністського світогляду позначився в тому, що статус жінки-

дружини можна отримати, виходячи зі споживацьких міркувань: August offered to marry Adele to 

simplify her immigration. She agreed. It was a matter of paperwork and translation in a Standesamt. Two 

women from the house witnessed with stoic disinterest [9]. Пропозиція одружитись з розрахунку (to 

simplify her immigration) сприйнята героїнею позитивно. Фіктивний шлюб не тільки не викликав 

суспільного остракізму, а й був офіційно схвалений двома іншими жінками (women), які засвідчили 

(witnessed) цей акт із неймовірною байдужістю (with stoic disinterest). Відповідно, наслідки такого 

«весілля» не вписуються у стереотипну соціально-культурну програму: «It wasn‘t the wedding I was 

happy about. Ironically, being married to August meant I could finally leave him,» she wrote, much later [9]. 

Ключові сигнали шлюбу (wedding, married) фактично ідентифікують роз‘єднання пари (leave). 

Постмодерністська трансформація аксіологічних орієнтирів висуває професійну діяльність на 

передній план фемінного активізму та його соціальної затребуваності: Is this sensible? Matilda asks 

herself. They‘re both wearing jeans and dark jackets; walking hand in hand through the wood, only the 

sound of denim surfaces brushing against each other counterpoints with the crack of the usual twigs. I mean, 

I‘m a professional woman, goes on Matilda to herself, winner of the Bowler Prize, President of the CCA, 

daughter of a Kensington GP; who am I, allowing myself to be thus led by a mischievous, irresponsible 

young man? (William is a year younger than Matilda, and he knows what Matilda thinks about his maturity) 

[10, c. 62]. Серед чеснот постмодерністської жінки чільне місце посідає фахова зайнятість 

(professional woman), суспільне визнання за професійні успіхи (winner of the Bowler Prize), участь у 

громадському житті (President of the CCA) і наостанок – статус батька (daughter of a Kensington GP). 

Усе це дає їй незалежність від приятеля (be thus led by a … man), який не є її офіційним чоловіком і, 

до того ж, молодший за неї. 

Незбіг соціальної та біологічної статі продукує нові різновиди гендерної ідентичності, які 

«оживають» у персонажах сучасної англомовної постмодерністської художньої прози і вирізняються 

певними ознаками: зовнішністю (манерою представлення власної особистості оточуючим), одягом, 

лінією поведінки, мовленнєвою специфікою, позиціонуванням власної ідентичності в соціумі 

(соціальній групі). При цьому традиційну статево-гендерну кореляцію іноді доводиться уточнювати: 

«And Teri Lynn is…?» 

«The T-girl I met online». 

T-girl. Trans girl. Right. <…> 

She was tall, and more attractive than most GG’s our age. GG – Genetic Girls. That‘s what Liam 

called us, as opposed to TG’s or T-girls [12]. 

Оповідачка розмежовує біологічних дівчат (GG – Genetic Girls) і дівчат-трансгендерів (TG‘s, T-

girls, Trans girl). 

Фемінні трансгендери прагнуть перейняти сутність представниці іншої статі й бути рівною 

серед подібних до себе: 

«I just want to be normal, and normal is being a girl. I‘m tired of not being myself, I‘m tired of being 

confused. I just want to be a girl. I have no future as a man». 

I asked him if he wanted to move to a new school and go as a girl next year. «I can muddle through high-

school as a boy, he replied». «I don‘t think going to school as a girl will be a solution because I would just be 

hiding and pretending from another side». He wanted to BE a girl, not just dress-up as a girl [7, c. 6]. 
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Підліток Деніел, перебуваючи у чоловічому тілі, відчуває себе дівчиною і мріє бути звичайною 

(normal) представницею жіночої статі з усіма відповідними соціально-культурними атрибутами. 

Жіночий одяг (dress-up as a girl) таку проблему не вирішує. 

Трансгендерне перевтілення доводить, що фемінність – не природжена, а набута ознака: After a 

few weeks it became evident to all who knew Danielle that this change was a wonderful and happy process 

for her. She was bubbly, exuberant and optimistic about her new life, as the person who had been hidden 

inside began to emerge. She began letting go of the male role she had tried to maintain. She still had demons 

of the boy sitting on her shoulder always whispering that the male was still present, but they were becoming 

quieter. As she became more confident that others were seeing a girl, she let more of her beautiful character 

blossom and be exposed to the world. It was a celebration of life! [7, c. 18]. Дівчина-трансгендер Даніелла 

(Danielle), біологічної чоловічої статі (male was still present), отримавши схвалення та підтримку від 

членів сім‘ї на реалізацію власної фемінної ідентичності, поступово позбувається необхідності 

виконувати маскулінну гендерну соціальну програму (began letting go of the male role). Рушійною 

силою такого перетворення стало суспільне визнання її гендерної ідентичності (others were seeing a 

girl). Таким чином, основою особистої ідентифікації є не факт «бути дівчиною», а можливість «бути 

сприйнятою як дівчина». 

Зовнішність жінок-трансгендерів кардинально відрізняється від стереотипної. Героїня роману 

Л. Файнберг «Stone Butch Blues» Джесс Голдберг являє ідентичність butch (особа жіночої статі, яка 

виконує маскулінну роль у лесбійській парі) і описує свій зовнішній вигляд: We needed our sleeves 

rolled up, our hair slicked back, in order to live through it [8, p. 8]; They took me to get my first sports coat 

and tie… A narrow black silk tie [8, p. 30]. 

Butch приймає свої біологічні дані, не прагнучи до транссексуалізації, але її соціальна програма 

поведінки спрямована на виконання стереотипних чоловічих функцій. Уявлення про красу butch руйнує 

традиційний канон привабливості і свідчить про його соціально-культурне конструювання: Strong, burly 

women, wearing ties and suit coats. <…> They were the handsomest women I‘d ever seen [8, p. 27–28]. У 

цьому фрагменті портрет створений не тільки нетиповими для жінок прикметниками strong, burly, вони 

одягнені в піджаки і краватки, але і прикметником у найвищому ступені порівняння the handsomest, що 

традиційно використовується для опису чоловіків. Butch одягає сукню тільки в особливих ритуальних 

випадках: I couldn‘t put on a dress. I shuddered at the thought. Besides, it was a moot point – I didn‘t own one. 

But if the word had come down from the older butches, something must be up [8, р. 116]. 

Персонажі з ґендерною ідентичністю femme виконують фемінну роль у трансгендерній парі. 

Особа, яка ідентифікує себе як femme, може біологічно бути чоловіком або жінкою (The other femmes 

– male and female – looked at me differently [8, p. 34]). Одяг і зовнішній вигляд femme відрізняються 

підкресленою жіночністю (in tight dresses and high heels [8, p. 28]). 

Таким чином, у постмодерністському художньому тексті відбувається трансформація семантичної 

структури поняття фемінності. Образ фемінної гендерної ідентичності втілює як традиційне розуміння 

жіночості, так і проникнення постмодерністських принципів деструкції, асистемності, плюральності у 

простір тексту. Сигнали мовного маркування соціально-культурної статі протагоністів репрезентують 

їхню гендерну ідентичність не як біологічну даність, а як спосіб інтерпретації природжених ознак. 

Перспективним видається аналіз текстового конструювання маскулінної гендерної ідентичності.  
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Марчишина А. А. От берегини до трансгендера: феминная гендерная идентичность в 

англоязычной постмодернистской прозе. 

Аннотация 
В статье исследуется воплощение феминной гендерной идентичности в образах персонажей 

постмодернистской англоязычной прозы. Содержание и особенности категории феминности 

рассматриваются с позиций стереотипа и его трансформаций в современных социокультурных реалиях. 

Разновидности феминной гендерной идентичности отражаются в типажах протагонистов с врожденной 

или приобретенной феминностью. Номинации типажей и их текстовая репрезентация представлены 

соответствующими языковыми средствами. 

Ключевые слова: феминность, гендерная идентичность, стереотип, женщина, постмодернизм. 

Marchyshyna A. A. From homemaker to transgender: feminine gender identity in English 

postmodern prose. 

Summary 
The paper considers the problem of gender identity in postmodern fiction. The concept of feminine 

representation in a text is analysed due to the contemporary understanding of gender as a social and cultural entity of a 

person. 

The paper objectives include classification of feminine identity types actualized by fiction protagonists and 

verbal means of their representation. 

The study focuses on such feminine character types as ‗woman‘, ‗mother‘, ‗wife‘, ‗transgender girl‘, ‗butch‘, 

‗femme‘. The semantic structure of these lexemes, its transformation in the present social and linguistic reality are 

supplied with theoretical background and literary texts exemplification. Feminine stereotypes and their violations are 

described as viewed in present-day circumstances. Postmodern worldview is treated as the crucial factor of gender 

dichotomy splitting and emergence of plurality of identities instead. Thus, feminine identities are no longer built-in 

properties of a sex but a result of self-perception and self-expression. 

Feminine gender identities of text characters get their verbal nominations and attributes with the context serving 

the function of explanation and interpretation. 

Further research implies scholarly interest towards masculine gender identity analysis and language means of 

its representation. 

Key words: femininity, gender identity, stereotype, woman, postmodernism. 
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ПРИЙОМИ ВПЛИВУ НА СПОЖИВАЧА У РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ 

(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ) 

 
У статті здійснено спробу описати прагматичні аспекти рекламного дискурсу. Виокремлено прийоми 

впливу на споживача у рекламному дискурсі: прийоми релевантності, гендерної орієнтації та персоналізації. 

Останній реалізується двома способами: спосіб прямого звернення до споживача та спосіб залучення 

соціальних авторитетів.  Продемонстровано випадки їх застосування на прикладі рекламних слоганів 

англомовних Інтернет-магазинів.   

Ключові слова: рекламний дискурс, Інтернет-магазин, рекламний слоган, прийоми вплив, споживча 

поведінка.  

 

У нинішню епоху інформаційного вибуху реклама відіграє важливу роль у зміні поведінки і 

ставлення споживачів щодо рекламованих продуктів. Реклама змінює не тільки культуру 

споживання, але і відношення користувача до продукту. У всьому світі рекламні оголошення 

використовувалися для презентації найрізноманітніших брендів. Протягом останніх двох десятиліть 
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різко зросли популярність і вагомість реклами. У цій статті основна увага приділяється виявленню 

впливу реклами на поведінку споживачів і їх ставленню до пропонованих товарів. Мета розвідки – 

виокремити прийоми впливу на споживача у рекламному дискурсі і проілюструвати, як вони 

працюють на прикладі слоганів англомовних Інтернет-магазинів.   

На сьогоднішній день реклама проникла в усі куточки нашого життя, тому її всебічне 

дослідження є актуальним. Проте саме мова є основним носієм повідомлення про рекламований 

продукт або послугу. Реклама може приймати різні форми, але мова має вирішальне значення. 

Рекламній мові властивий стиль безпосереднього впливу і швидкого переконання. Щоб викликати 

цікавість, стимулювати бажання, переконати і отримати в результаті дію, рекламодавцям необхідно 

привернути увагу аудиторії. Мова, серед інших засобів, відіграє ключову роль у переконливості та 

ефективності реклами. 

Реклама є однією з основних стратегій багатьох брендів для просування свого продукту. Метою 

масової реклами є привернення уваги до продукту, забезпечення тривалого зв‘язку зі споживачем. Люди 

хочуть носити «правильний» одяг, пити «правильні» напої і користуватися «правильними» ароматами.  

Всі зусилля забезпечити успішну рекламу об‘єднані єдиною метою – створити слоган настільки 

природним, ефективним і переконливим, щоб він служив девізом бізнесу.  

Кожна людська спільнота розробляє систему, за допомогою якої вона реалізує та розподіляє 

товари і послуги. У сучасних розвинених суспільствах ця система постійно розвивається і стає дуже 

складною через широкий спектр доступних різнотипних товарів. Щоб повністю зрозуміти її, 

необхідно вивчити увесь досвід людини щодо культури споживання товарів. З цієї точки зору 

поведінка споживачів відіграє роль підмножини людської поведінки щодо факторів, які впливають на 

осіб у їх повсякденному житті та на їхню закупівельну діяльність. Крім того, фактори внутрішнього 

впливу, такі як соціальний клас, суспільство, сім‘я, референтна група, лідери громадської і 

культурної сфери, також відбиваються на поведінці людини як споживача.  

Уільям Улкі визначив споживчу поведінку як «розумову, емоційну та фізичну діяльність, якою 

люди займаються при виборі, купівлі, використанні і утилізації продуктів і послуг з метою 

задоволення потреб і бажань» [9, с. 203].    

В той час як деякі лінгвісти зосереджуються на визначенні формальних властивостей мови, 

дискурс-аналітики прагнуть досліджувати те, для чого мова використовується. Рекламний дискурс 

заснований на припущенні, що текст створюється з намірами переконати адресанта придбати продукт 

чи послугу, або представити цей продукт чи послугу в найкращому світлі. Ларс Гермерен вказує на 

ефект комерційної реклами, порівнюючи її з процесом переконання, який можна розділити на чотири 

етапи: розуміння, сприйняття, зміна ставлення і утримання повідомлення. Рекламний слоган повинен 

продукуватися так, щоб адресант спочатку зрозумів повідомлення і сприйняв його, а також був 

готовим розвивати позитивне ставлення до того, що рекламується [5, с. 35].    

На перший погляд може здатися, що покупка або реакція на рекламу є особистим вибором, але 

дослідження показують, що шлях обробки отриманої інформації лежить поза нашим свідомим 

контролем поінформованості. Це дає рекламодавцям велику перевагу при спробі переконати за 

допомогою реклами.   

Глобальні комунікації передбачають створення загальної, однорідної культури споживання. Із 

розвитком і поширенням мережі Інтернет у всі сфери людської діяльності рекламний дискурс набув 

характеристики глобальності і вседоступності. Яким би жанром Інтернет-комунікації ми не 

користувалися (сайти, портали, блоги, соцмережі, електронні скриньки, чати), скрізь стикаємося з 

рекламою. У нашій розвідці ми досліджуємо риси рекламних слоганів Інтернет-магазинів (на 

матеріалі англомовних веб-ресурсів). Для проведення дослідження нами була підготовлена вибірка, 

що включає 1646 різнотипних англомовних Інтернет-магазинів. Лише половина з них має рекламні 

слогани, які відображені безпосередньо поруч з назвою магазину. Розуміння рекламного слогану – це 

процес декодування із врахуванням контексту. Тому прагматичний підхід може бути ідеальним 

прийомом аналізу реклами. Покажемо, які прийоми впливу на споживача ми виокремили на основі 

аналізу рекламних слоганів досліджуваних Інтернет-магазинів.  

Як особлива форма комунікації, комерційний рекламний слоган насправді є свого роду 

нав‘язливим мовленнєвим актом, мета якого полягає у переконанні потенційних споживачів 

придбати рекламовані товари або послуги. Для досягнення цієї мети рекламодавці часто 

використовують прийоми впливу на потенційного клієнта.  

Одним з таких є прийом відповідності або релевантності. Теорія релевантності була висунута 

Деном Спербером (Dan Sperber) і Деірдре Уілсоном (Deirdre Wilson) у праці «Relevance: 

Communication and Cognition» (1986 р.). Д. Спербер і Д. Уілсон розробили теорію релевантності, 
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наголошуючи на тому, що комунікація є процесом, що включає наочну очевидність, умовивід і 

людське спілкування, що регулюються принципом релевантності: кожен акт візуального зв‘язку 

передає презумпцію своєї власної оптимальної релевантності [8, с. 65]. 

Теорія релевантності є ідеальним інструментом аналізу реклами, який спрямований на цільову 

аудиторію. Д. Спербер і Д. Уілсон стверджують, що люди, як правило, звертають увагу на найбільш 

важливі доступні явища. Контекст як ключовий фактор у спілкуванні не є фіксованим, а зазнає 

динамічних змін. Кожен акт комунікації є процесом пошуку оптимальної відповідності. У процесі 

рекламної комунікації рекламодавці використовують безліч стратегій, які функціонують як 

остенсивні подразники. З одного боку, вони прагнуть привернути увагу споживачів, з іншого – 

налаштувати аудиторію на оптимальну релевантність. Рекламодавець повинен не тільки заохотити 

аудиторію придбати товар, а й гарантувати їй певні контекстні ефекти. В іншому випадку реклама не 

зможе досягти поставлених цілей [8, с. 66]. Наприклад, рекламний слоган Інтернет-магазину «Ring» 

(спеціалізується на сигналізаціях, відеонаглядах, домофонах, дверних дзвінках) Never miss a visitor 

вірно сприймається лише у правильному контексті. Слоган Our Business is the Air You Breathe має 

зміст лише тоді, коли зрозуміло, що він представляє Інтернет-магазин кондиціонерів та 

вентиляційних систем «AIRFILTERSdelivered», а ідея слогану Seeing is Believing пояснюється тим, що 

вона належить Інтернет-магазину контактних лінз «1800AnyLens». Важливо відзначити, що усі 

досліджувані Інтернет-магазини умовно поділяються на дві великих групи: ті, які продають 

товари/послуги конкретної категорії – спеціалізовані, а ті, що пропонують різнотипні товари/послуги, 

– універсальні. Прийом релевантності чітко проявляється в рекламних слоганах саме спеціалізованих 

Інтернет-магазинів. Теорія релевантності показує, що комунікація – це не просто питання кодування і 

декодування інформації, але і власний висновок адресата щодо сприйнятого. З боку адресанта, 

комунікація розглядається як акт реалізації комунікативного наміру.  

Міра здатності повідомлення переконувати відображена в оцінці глядачем інформації, наведеної 

в рекламному повідомленні. Доречність накидання своєї власної думки адресантові залежить від 

міжособистісних відносин учасників комунікативного акту. Рекламодавці, зазвичай, не мають ніяких 

міжособистісних відносин з адресантом, і те, чи вдасться налагодити їх, залежить від лінгвістичних 

засобів. Таким чином ми виділяємо прийом персоналізації/індивідуалізації рекламного слогану.  

Л. Гермерен, вивчаючи мову засобів масової комунікації, стверджує, що адресант часто 

отримує рекламне повідомлення, не знаючи, що тисячі, можливо, мільйони інших людей отримали 

таке ж саме повідомлення. Тому важливо створити враження, що рекламований об‘єкт має важливе 

значення для адресанта. Згідно з Л. Гермереном, спроби персоналізації можуть приймати різні 

форми. Однією з них є спосіб прямого звернення до споживача [5, с. 40]. 1966 р. Ж.  Ліч представив 

засади для лінгвістичного опису рекламної ситуації, що виявилася потужним прийомом аналізу 

спектру реклами. Основа теорії лежить в його концепціях первинних і вторинних ситуацій та, 

відповідно, у ролі первинних і вторинних учасників. У початковій ситуації може здаватися, що 

рекламодавець звертається до покупця безпосередньо. Це Ж. Ліч називає прямою адресною 

рекламою [6, с. 124]. яка реалізується за допомогою займенників. Наприклад: «Sierra». We are all 

explorers; «AWDIRECT». Helping You Help Them; «Put Me In The Story». Bestselling books starring your 

child! Займенник І вказує на адресанта, займенник you – на адресата. Крім того, Г. Кук стверджує, що 

займенник you в рекламному повідомленні має вигляд подвійної екзофори з посиланням на когось в 

рекламі і на самого себе (адресата) [2, с. 34].  

Людська здатність інтерпретувати екзофоричні посилання заснована на нашій вже існуючій структурі 

знань, яка функціонує як звичні шаблони для попереднього досвіду. При спробі створити переконливе 

повідомлення автор повинен припустити, що адресат зараз переймається питанням, яке виражається у 

повідомленні. У рекламному дискурсі маркери залежать від загальних асоціативних знань аудиторії. 

Адаптуючи теорію В. А. Кухаренка про інтерпретацію художнього тексту до рекламного 

дискурсу, можемо сказати, що еференція в рекламному тексті може бути двох видів: екзофоричною 

(exophoric) та ендофоричною (endophoric). Екзофорична референція виходить за межі тексту та є 

фразою, якій властиве специфічне значення в межах контексту. Ендофорична референція є 

посиланням усередині тексту, що може бути анафоричним (anaphoric) – до зазначеної інформації та 

катафоричним (cataphoric) – до наступної порції інформації. [1, с. 84]. 

Іноді вторинна ситуація випливає з первинної, тобто вторинним учасникам надається можливість 

переслати рекламне повідомлення. Це Ж. Ліч називає непрямою адресною рекламою [6, с. 35]. У цій 

ситуації споживач може бути проінформований через цілу низку вторинних учасників, таких як 

знаменитості, лідери, вигадані персонажі, експерти, професіонали у певній сфері. Запрошуючи 

потенційного клієнта взяти участь у рекламній комунікації через вторинного учасника, в чиїй ролі він, 

https://vashmagazin.ua/tekhnika-pobutova/syhnalizatsiyi-videonahlyad-domofony/
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ймовірно, ідентифікує себе, рекламодавець створює уявні міжособистісні відносини з адресантом, які 

покращують шанси переконати його купити цю послугу чи товар. Виходячи з цього, виокремлюємо таку 

форму прийому персоналізації, як залучення так званих соціальних авторитетів з метою зменшення 

соціальної відстані.  Наприклад: «Sonos». From the artist to you. With nothing between; «Resume Edge». 

Resume experts, at your service; «Secondspin». No One Pays More For Your Used Music, Movies & Games. 

Багато рекламодавців використовують поєднання прямих і непрямих адресних рекламних ситуацій.  

Рекламодавець може посилатися на когось чи на щось, що вважає знайомим адресатові. 

Покупець при цьому вирішує, що він є членом групи, до якої застосовується це правило, або 

стороння людина, до якої правило не застосовується. Шляхом подальшого залучення адресата у 

процес декодування рекламного повідомлення, змушуючи їх вибрати деякі знання з їхнього 

попереднього досвіду, рекламодавці справляють на споживача враження, ніби він придумав ідею, що 

закодована в повідомленні, самостійно. 

А. Годдард вважає, що «для ефективного впливу у рекламному тексті потрібно 

використовувати наші звичні стандартні загальні мовні ресурси, які мають вплив на нас і щось 

значать для нас». Її позиція полягає в тому, що реклама є формою дискурсу, яка робить вагомий 

внесок у розуміння того, як ми будуємо наші ідентичності, а також, що рекламні тексти можуть 

розглядатися як такі, що потенційно залучають аудиторію до процесу декодування повідомлення і 

розуміння різних відносин. А. Годдард аналогічним чином розглядає ролі учасників в рекламі, 

стверджуючи, що рекламні оголошення, швидше за все, вказують на вид людини, до якого, ймовірно, 

адресат буде відносити себе [4, с. 5].  

Г. Кук стверджує, що учасник комунікації ідентифікується через його мову, становище в 

суспільстві і знання інших дискурсів. Зважаючи на це, можна сказати, що становище жінок і 

чоловіків у суспільстві можуть бути відбиті в тому, як рекламодавець звертається то глядача [2, с. 6]. 

Тому ми виокремили прийом гендерної орієнтації як спосіб впливу на споживача. 

А. Кронін порівняла форми текстуальної адреси, знайдені в рекламі жіночого та чоловічого 

спрямування. Вона вибрала рекламні оголошення, друковані у французьких і британських 

популярних журналах з різною цільовою аудиторією: жіночий глянсовий журнал та популярний 

журнал про культуру і бізнес. В результаті первинного аналізу авторка помітила наявність іронічних 

форм звернення в рекламі. Вона називає їх рефлексивними, тобто такими, що чітко виражають свою 

позицію і пропонують адресатам співучасть. Крім того, рефлексивні форми звернення передбачають 

припущення про знання адресата [3, с. 57].  

С. Ромайн також розглядав, як жінки зображуються в рекламі, і вказував на те, що протягом 

довгого часу рекламодавці вважали, що жінок значно легше переконати, ніж чоловіків, що жінки 

швидше і частіше піддаються впливу. Крім того, в рекламних текстах кінця ХХ ст. було помічено 

менше колокацій між словами intelligent і females, ніж між словами intelligent і males. С. Ромайн 

стверджує, що величезна різноманітність журнальних оголошень, спрямованих на жінок, 

відкривають перспективи того, щоб бути кращою матір‘ю, дружиною, коханою і так далі через такі 

правильні поради і, звичайно ж, купуючи необхідні товари [7, с. 258]. Наприклад: «GoodLife». Hand-

picked delights for moms. Daily; «Paula Young». Making women look their best for less; «Ouidad». The 

Curl Experts; «Skincare by Alana». Personalized beauty and skincare.  

За словами С. Ромайн [7, с. 258], жінки також більш імовірно зображуються в ролі покупців 

побутових товарів, косметики, товарів, що стосуються кулінарії, товарів для дітей («Cookie‘s». The 

Kids Department Store; «chicco». Wherever there‘s a baby; «Cookies». The original cookie boutique 

company; «CHEFS». The Best Kitchen Starts Here), а чоловіків – як покупців великих, вагомих, цінних 

покупок, таких як автомобілі, електронна техніка, годинники, ювелірні вироби («Maplin». The 

electronics specialist; «ChinaBuye». Cool Gadget; «101 Phones.com». #1Rated Telecomunication Store;  

«ADORAMA». More than a camera store; «BUDGE». The Original Car Cover Company). Чоловіки є 

потенційними користувачами приладів та інструментів («Zoro». Clean. Build. Fix; покупцями 

спортивного одягу та спорядження («Aero Leather». All weather clothing for the motorist, sportsman and 

aviator; «Skora». Athletic Footwear).  

Отже, проаналізувавши рекламні слогани англомовних Інтернет-магазинів, ми виокремили 

прийоми впливу реклами на споживачів та продемонстрували випадки їх застосування. Серед них – 

прийоми релевантності, гендерної орієнтації та персоналізації. Останній реалізується двома 

способами: прямого звернення до споживача та залучення соціальних авторитетів. З‘ясовано, що 

реклама відображає соціальний розвиток, і можна припустити, що сучасні рекламні слогани стали 

більш складними, витонченими, так як нинішня аудиторія більше обізнана і прогресивна, а тому і 

потребує подальшого дослідження з боку мовознавців та маркетологів.  

http://www.aero/
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Мачульськая К. Я. Приемы влияния на потребителя в рекламном дискурсе (на материале 

англоязычных Интернет-магазинов).  

Аннотация 
В статье предпринята попытка описать прагматические аспекты рекламного дискурса. Выделены 

приемы воздействия на потребителя в рекламном дискурсе: приемы релевантности, гендерной ориентации и 

персонализации. Последний реализуется двумя способами: способом прямого обращения к потребителю и 

способом привлечения социальных авторитетов. Продемонстрировано случаи их применения на примере 

рекламных слоганов англоязычных Интернет-магазинов. 

Ключевые слова: рекламный дискурс, Интернет-магазин, рекламный слоган, приемы влияние, 

потребительское поведение.  

Machulska K. Ya. Influence techniques on consumers' behavior in advertising discourse (based 

on English online stores).  

Summary 
In this era of information explosion advertising plays an important role in changing the consumers' behavior and 

attitudes concerning the advertised products. Advertising changes not only consumption culture, but also the users' opinions 

about the products or services. Worldwide advertising is used to present a variety of brands. Over the past two decades the 

advertising's popularity and importance have increased dramatically. The present research paper is focusing on these 

problematic issues. The article is an attempt to describe some pragmatic aspects of advertising discourse. The aim of the 

article is to determine the main influence techniques on consumers' behavior in advertising discourse. Materials for the study 

are advertising slogans of the English online stores. After a detailed and comprehensive study of them, the author has 

explored relevance technique, gender orientation technique and personalization technique. The technique of personalization 

or individualization is implemented in two ways: the way of direct appeal to the consumer and the way of social authorities 

attracting. The case of these techniques using have been demonstrated on the examples of online stores' advertising slogans. 

Moreover it has been noticed that advertising represents social development, and it has been supposed that modern 

advertising slogans have become more complex, subtle because the current audience is more aware and progressive. That's 

why there is a prospective of further investigation of advertising slogans by linguists and marketers.  

Key words: advertising discourse, online store, slogan, influence techniques  consumer behavior. 
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ЕВФЕМІСТИЧНИЙ ДІАЛЕКТНИЙ ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК:  

КОНЦЕПЦІЯ ТА СТРУКТУРА 

 
У статті обґрунтовано важливість укладання евфемістичного діалектного фразеологічного словника, 

указано основні функційні типи фразеологічних евфемізмів, що мають увійти до фразеографічної праці, 

зазначено складнощі, що виникають під час диференціації евфемізмів і дисфемізмів, схарактеризовано 

структуру словникової статті.  

Ключові слова: евфемістичний фразеологічний словник, евфемістичний фразеологізм, говірки. 

 

Дослідження будь-якого аспекту фразеологічних одиниць неможливе без використання 

фразеологічних словників. Українські фразеографічні праці становлять значну частину українського 
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словникарства. Звичайно, основна вага належить фразеологічним словниками тлумачного типу, у 

яких зафіксовано найуживаніші фразеологізми сучасної української літературної мови та які 

розраховані на широке коло читачів. Насамперед це академічний «Фразеологічний словник 

української мови» (1993), укладачами якого стали В. М. Білоноженко, В. О. Винник та ін., 

«Фразеологічний словник української мови» (1998, автори – В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко) та ін. У 

зв‘язку з розвитком фразеологічної науки й відокремленням кількох її напрямів з‘являються 

словники диференційного типу, зокрема «Словник фразеологічних антонімів української мови» 

(2001), авторами якого стали В. С. Калашник і Ж. В. Колоїз, «Російсько-український словник сталих 

виразів» (2000) І. О. Виргана й М. І. Пилинської, «Фразеологія перекладів Миколи Лукаша: Словник-

довідник» (2003), укладачі – О. І. Скоптенко, Т. В. Цимбалюк тощо. 

Активне вивчення діалектного фразеологічного матеріалу зумовило необхідність 

систематизації й фіксації діалектного матеріалу, що дало поштовх до укладання діалектних 

фразеологічних словників. Найавторитетнішими стали «Фразеологічний словник 

східнослобожанських і степових говірок Донбасу» у кількох виданнях В. Д. Ужченка і Д. В. Ужченка, 

«Фразеологічний словник лемківських говірок Східної Словаччини» Н. Вархол та А. Івченка (1990), 

«Фразеологічний словник говірок Нижньої Наддніпрянщини» В. Чабаненка (2001). Порівняно 

недавно вийшов друком «Фразеологічний словник лемківських говірок» Г. Р. Ступінської, 

Я. В. Битківської (2013). Значна робота проведена колективом авторів на чолі з В. Д. Ужченком над 

«Фразеологічно-паремійним словником Східної Слобожанщини ХІХ століття» (2012), у якому 

обґрунтовано засади й запропоновано лексикографічний опис фразеологічних і паремійних одиниць 

на матеріалі етнографічної пам‘ятки Східної Слобожанщини «Жизнь и творчество крестьян 

Харьковской губернии» (1898). За характером цей словник можна розглядати як етнолінгвістичний, 

підготовлений на матеріалі діалектологічно-етнографічних текстів-нарисів. 

Постійний науковий інтерес до вивчення різних аспектів фразеологічних одиниць, поглиблене 

їх дослідження, виявлення тісного зв‘язку образного стійкого вислову й менталітету, світогляду, 

культури певної нації потребує складання інших нових типів словників. Мета нашої статті – 

обґрунтувати необхідність укладання евфемістичного діалектного фразеологічного словника, 

розкрити особливості побудови словникової статті в ньому. 

Вибір систематизації саме евфемістичних фразеологізмів зумовлений тим, що, незважаючи на 

т. зв. «демократизацію мовлення» й чинник своєрідної мовленнєвої «моди», що є характерними 

рисами сучасного узусу, не можна ігнорувати й толерантність мовлення, що полягає в бажанні мовців 

замінювати деякі прямі найменування, використання яких інстинктивно або усвідомлено 

запобігають, більш м‘якими, культурними, ввічливими. Саме в таких комунікативних ситуаціях 

мовці часто вдаються до евфемістичних замінників, серед яких – евфемістичні фразеологізми.  

 У російській лексикографії уже з‘явилося кілька словників евфемізмів, зокрема: «Англо-

русский словарь-справочник табуизированной лексики и эвфемизмов» А. Ю. Кудрявцева та 

Г. Д. Куропаткіна (1993), «Словарь русской бранной лексики: Матизмы, обсценизмы, эвфемизмы» 

В. М. Мокієнка (1995). Польський мовознавець А. Домбровська в кінці монографії «Eufemizmy 

współczesnego języka polskiego» (1994), поміщаючи «Indeks wyrazów і wyrażeń eufemistycznych» 

(С. 390 – 415), фактично подає реєстр евфемізмів, уживаних у польській літературній мові. 1998 р. 

вийшов «Słownik eufemizmów polskich czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie» (1998). В 

українській лексикографії з‘явився поки що лише один словник – «Словник евфемізмів, уживаних у 

говірках та молодіжному жаргоні Західного Полісся і західної частини Волині» (2005) 

Г. Л. Аркушина, поштовхом до створення якого, як стверджує автор, стало ознайомлення з роботою 

А. Домбровської. Реєстр словника становить приблизно 7 500 мовних одиниць, серед яких важливе 

місце посідають і фразеологічні сполучення.  

Відбір саме фразеологічного матеріалу зумовлений тим, що семантична структура 

евфемістичних фразеологізмів відрізняється від евфемізмів-лексем, насамперед тим, що 

фразеологізмам завжди притаманний емоційний і експресивний компоненти, а це надає додаткового 

наукового інтересу.  

Евфемістичний фразеологічний словник, за нашим задумом, має бути діалектного спрямування. 

До його складу входять фразеологізми східнослобожанських і східностепових говірок. Зібрання й 

систематизація саме діалектного матеріалу є важливим для вивчення евфемізації як історично 

змінного процесу, адже якраз діалектна фразеологія, на думку В. Ужченка, «перебуває в стані 

постійних коливань, зрушень, інновацій, постійної плинності, актуалізації плану змісту і плану 

вираження» [8, с. 129]. Вибір східноукраїнських говірок зумовлений кількома причинами. По-перше, 

це новожитні говірки з різними генетичними основами, а тому динамічні процеси будуть найбільш 
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відчутними. По-друге, незважаючи на численні дослідження К. Д. Глуховцевої, В. В. Лєснової, 

І. О. Ніколаєнко, В. Д. Ужченка, Д. В. Ужченка, багато питань з карти ареальної фразеології сходу 

України ще не усунено. По-третє, евфемістичний фразеологічний фонд говірок багатий на 

специфічний арсенал засобів, що відбивають особливості роду діяльності мешканців цього регіону 

(Шубін забрав, Шубін прибрав – «хтось помер, загинув у шахті внаслідок обвалу»). 

Маючи певний досвід у підготовці матеріалів до евфемістичного словника [5], пропонуємо й у 

повноцінному словнику подавати евфемістичні фразеологізми трьох основних функційних типів: 

1) магічно-заборонні, зумовлені вірою в магію слова, у те, що його заміною можна впливати на долю 

людини (тому, наприклад, у досліджуваних говірках мовці уникають питання «Куди?», вірячи, що 

воно накликає нещастя, завдає шкоди, а відповідають: на кудикину гору; бикам хвости крутити; 

туди, де не їздять поїзди); 2) маскувальні фразеологізми, до яких звертаються мовці з метою 

завуалювати реалію-назву, запобігти комунікативному конфлікту, не створювати для співбесідника 

почуття дискомфорту (замість неприємного «блювати» кажуть викладати мозаїку, замість 

«зраджувати» – працювати в нічну зміну); 3) пом‘якшувально-меліоративні евфемістичні 

фразеологізми, зумовлені міркуванням ввічливості, прагненням подати що-небудь у прикрашеній 

формі (у літах – «старий», розуму не набрався – «дурний»). 

Услід за Л. О. Ставицькою та Г. Л. Аркушиним підкреслюємо, що словник фіксує ті вислови, 

що вживаються «зараз» і «тут» (у нас окреслено ареалом східнослобожанських і східностепових 

говірок). Для словника евфемізмів це важливо, адже той фразеологізм, що є евфемістичним сьогодні, 

через деякий час може втратити евфемістичну функцію й перейти до розряду прямих найменувань 

або й дисфемізмів. На недовговічність евфемізмів указував ще Б. Ларін: важливою умовою дієвості 

евфемізму є наявність грубого, «неприпустимого» еквівалента, але коли він виходить з ужитку, 

евфемізм втрачає свої «облагороджуючі» властивості, оскільки переходить до розряду прямих 

найменувань і тоді вимагає нової заміни [4, с. 110]. Те, що здається вдалим евфемістичним 

найменуванням одному поколінню, зазначає Л. П. Крисін, у наступному може розцінюватись як 

безперечна й нетерпима грубість, що потребує евфемістичної заміни [3, с. 387].  

Складнощі під час укладання евфемістичного словника відчуваємо й у тому, що чітко 

визначити межу опозиції «евфемізм – дисфемізм» часом буває важко. Про це свідчать кілька фактів, 

зокрема: один і той самий вислів в один часовий зріз може бути поданий у різних лексикографічних 

роботах по-різному. Так, у «Фразеологічному словнику східнослобожанських і степових говірок 

Донбасу» В. Д. Ужченка і Д. В. Ужченка фразеологізми поїхати в Ригу через Горлівку, поїхати 

(бігати) через Ригу на Харків – «блювати» супроводжуються ремаркою «евфемістичне». 

В. М. Мокієнко [1, с. 244], В. П. Москвін [6, с. 65] ці вислови також відносять до евфемістичних. У 

польській мові фразеологізм pojechać do Rygi К. Гюлумянц характеризує як евфемістичний [2, с. 80]. 

Проте Л. О. Ставицька кваліфікує вирази поїхати в Ригу, поїхати в Ригу через Горлівку як жаргонні 

та жартівливі [7, с. 227], а у «Фразеології перекладів Микола Лукаша» вислів поїхати в Ригу 

розуміється, власне, як дисфемістичний, на що вказує позначка «груб.» [9, с. 361]. Про застосування 

названої ремарки в лексикографічних працях В. П. Москвін писав: «На жаль, у сучасних словниках 

ця позначка не використовується, а інформація про евфемізми відсутня» [6, с. 68]. Можливо, тому 

нерідко обидва члени опозиції розглядаються в межах евфемізмів, «згідно з традицією» 

(В. Д. Ужченко). І все ж, незважаючи на те, що явища евфемізації й дисфемізації пов‘язані тим, що є 

замінниками прямої назви негативного денотата, вони протиставляються оцінкою асоціата і ступенем 

експресії. У запропонованому словнику ми бачимо лише власне евфемістичні фразеологізми.  

Пропонований словник має бути укладений за ідеографічним принципом. Зафіксований 

матеріал найдоцільніше поділити на семантичні поля, у межах яких виділено семантичні ряди: сфера 

подружнього життя (жити разом, не зареєструвавши шлюб; зраджувати в подружньому житті; стати 

вагітною, не виходячи заміж тощо); сфера фізіологічних процесів людини (мочитися уві сні 

(переважно про дітей); туалетна кімната; блювати тощо), сфера пороків і вчинків людини 

(обманювати; пліткувати; побити; пиячити тощо); сфера негативних рис людини,  її інтелектуальних 

здібностей (некрасивий, непривабливий (частіше про жінку); старий; лисий; дуже товстий; дуже 

худий, дурний, розумово обмежений тощо); сфера смерті (бути близьким до смерті; померти; 

поховати; потонути). У межах одного семантичного ряду фразеологізми мають бути розташовані за 

алфавітом для зручності пошуку. 

Словникова стаття повинна містити такі основні компоненти: 1) реєстровий фразеологізм; 

2) показ синтаксичної сполучуваності фразеоформи (за потреби); 3) ілюстрації текстовими уривками з 

говіркового мовлення; 4) паспортизацію; 5) довідкову частину (історико-етимологічні, лексичні або 

народознавчі відомості про фразеологізм чи його компоненти), що позначена знаком *. Наприклад, у 
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семантичному ряді «ударити»: Дати в нюшку кому. (– Хто ж дав тобі в нюшку? Горе ти моє!, Старб). 

Білк, Обор, Ствч, Шап. *Нюх, нюшка – псевдоутворення від дієслова нюхати, власне, «дати в ніс».  

Діалектні фонетичні, морфологічні та лексичні особливості стійких зворотів і текстових 

уривків мають бути збережені. Якщо наголос слова не відповідає літературній вимові, його треба 

позначити: Найшли (знайшли) у вишенькáх (у вишняках) кого. Оскільки основним об‘єктом 

нашої уваги була евфемістична функція фразеологізмів, для полегшення прочитання матеріалів до 

словника ми не використовували систему транскрипційних знаків, а записували звичною 

орфографією. У повноцінному евфемістичному фразеологічному словнику, за зауваженням 

науковців-діалектологів, зафіксований матеріал слід записувати фонетичною транскрипцією.  

Переважну більшість фразеологізмів зібрано протягом 2001–2016 років у селах і районах 

Луганської і Донецької областей. Крім цього, залучено матеріали, зафіксовані в таких роботах: 

В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. «Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок 

Донбасу» (усі видання), В. В. Лєснова. «Номінації людини та її рис у східнослобожанських українських 

говірках» (2005 р.), І. В. Магрицька. «Словник весільної лексики українських східнослобожанських 

говірок (Луганська область)» (2003 р.), збірник щорічних матеріалів «Образне слово Луганщини».  

Фразеологічна обробка евфемістичних висловів дає змогу повніше зафіксувати культурно-

мовленнєву ситуацію початку ХХІ ст., розкрити ціннісну орієнтацію в суспільстві. Оскільки 

евфемізми – це своєрідні концентрати соціокультурного, духовного, психологічного клімату епохи, 

такий словник міг би стати об‘єктом уваги не лише лінгвістів, а й етнографів, соціологів, 

культурологів тощо.  

Перспективу дослідження вбачаємо в удосконаленні побудови словникової статті 

евфемістичного фразеологічного словника, уточненні застосування стилістичних ремарок, 

можливості створення його електронної версії. 
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Милева И. В. Эвфемистический диалектный фразеологический словарь: концепция и 

структура. 

Аннотация 
В статье обоснована важность создания эвфемистического диалектного фразеологического словаря, 

указаны основные функциональные типы фразеологических эвфемизмов, которые должны войти во 

фразеографическую работу, названо трудности, возникающие при дифференциации эвфемизмов и 

дисфемизмов, охарактеризована структура словарной статьи. 

Ключевые слова: эвфемистический фразеологический словарь, эвфемистический фразеологизм, говор. 

Milieva I. V. Euphemistic dialect phraseological dictionary: conception and structure. 

Summary 
The author of the article shows the importance of creature of euphemistically idiomatic dialect dictionary, 

specifies the basic functional types of idiomatic euphemisms, describes difficulties during differentiation of euphemisms 

and dysphemism, characterizes the structure of the dictionary entry.  

The purpose of this article ‒ to prove the necessity of laying euphemistically idiomatic dialect dictionary, reveal 

features of dictionary entry in it. 

Object ‒ dialectal phraseological units. The object of study ‒ euphemistic nature dialect idioms. 



Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – Випуск дванадцятий. – 2017 рік 

172 

 

The proposed dictionary has to be signed by the ideographic principle. Recorded material would be best to 

divide divided into semantic fields. 

Phraseological processing euphemistic expressions allows better capture cultural and linguistic situation XXI 

century., Reveal the value orientation in society. As euphemisms - it concentrates original socio-cultural, spiritual, 

psychological climate of the era, such a dictionary could be the object of attention not only linguists but also 

anthropologists, sociologists, culture and more. 

Perspective study sees improvement in building a dictionary entry euphemistically idiomatic vocabulary, clarify 

the application of stylistic remarks, the possibility of creating its electronic version. 

Key words: euphemistic phraseological dictionary, euphemistic idiom, dialect. 
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ПРЕДИКАТНО-АРҐУМЕНТНА СТРУКТУРА РЕЧЕННЯ 

У КОНЦЕПЦІЯХ РОЛЬОВОЇ ГРАМАТИКИ 

 
У статті проаналізовано основні концепції рольової граматики. Окреслено еволюцію у тлумаченнях 

семантичних ролей, встановлено відмінності між поняттями проторолей і макроролей, висвітлено 

найважливіші постулати прихильників семантичної декомпозиції.  

Ключові слова: предикат, аргумент, семантична роль, протороль, макророль, декомпозиція предиката.  

 

Пропозиційний тип репрезентації знань часто перебував у центрі уваги мовознавців. Принципи 

вивчення й опису зв‘язку предиката (й особливо дієслова як «предиката подій» [17] ) з аргументами, 

залежності морфолого-семантико-синтаксичних особливостей аргументів від семантики предиката 

розглядали у своїх дослідженнях Ю. Апресян, Р. Ван Валін, С. Вечслер, І. Вихованець, Д. Давті, 

Дж. Ґрімшов, Р. Джекендофф, А. Загнітко, В. Крофт, Б. Левін, Ч. Філлмор та ін. Чільне місце у 

згаданих розвідках посідають підходи у межах рольової граматики. За усього різноманіття тлумачень 

і класифікацій семантичних ролей досі залишається багато дослідницьких лакун, що і визначає 

актуальність нашої роботи. Отож предметом вивчення є особливості трактування предикатно-

арґументної структури речення. Мета розгляду – проаналізувати основні концепції рольової 

граматики. Відповідно до мети було поставлено такі завдання: окреслити активно опрацьовувані 

напрямки рольової граматики; встановити відмінності у підходах до класифікації семантичних ролей; 

з‘ясувати перспективи практичного застосування теорії проектування аргументів.  

Активний і прискіпливий аналіз інвентарю семантичних типів аргументів (семантичних ролей, 

тематичних ролей, тета-ролей, глибинних відмінків) почався 1968 року, коли Ч. Філлмор увів термін 

«глибинний відмінок» (deep case) для опису стереотипних рольових характеристик імен дієслівного 

оточення, а термін «поверхневий відмінок» застосував до морфологічно оформлених словоформ 

довкола дієслова. Поступово неоднозначні тлумачення кількості та якості ролей, різне визначення 

їхніх статусів призвели до надмірної фрагментації ролей і нічим не обмеженого їх збільшення у 

результаті семантичного та синтаксичного аналізу. Отож згодом з‘являються спроби уніфікації ролей 

(В. Крофт – «суперролі», Р. Ван Валін – «макроролі», Д. Давті – «проторолі»), зведення їх кількості 

до «керованих» розмірів і запровадження для них інтегрованої семантичної картини, що 

ознаменувало виникнення нових підходів у рольовій граматиці.  

Як уважає Б. Левін [14], зародком узагальнених семантичних ролей стала праця 

Р. М. В. Діксона про ергативність [5], де автор тлумачить зв‘язки суб‘єкта / об‘єкта із предикатом як 

«синтаксично-семантичні примітиви». Спроба застосувати поняття прототипу до аналізу предикатно-

арґументної структури належить ще Дж. Лейкоффові [12], дещо пізніше прототиповість поняття 

перехідності тлумачить П. Гоппер [10], а Р. Ланґакер розглядає позицію суб‘єкта й об‘єкта при 

перехідному дієслові як «концептуальний архетип» [13, с. 486–497].  

1991 року Д. Давті [7] не просто обґрунтує систему семантичних ролей, але й запропонує об‘єднати 

семантичні ролі у певні прототипові кластери, а також детально розтлумачить ознаки проторолі агенса та 

пацієнса. Істотними властивостями агенса, за Д. Давті [7, с. 572], є: 1) волітивне залучення до 

події / стану; 2) чуттєвість (і / або чуттєве сприйняття); 3) спричиняє подію або зміну стану; 4) рух (щодо 

позиції іншого учасника); 5) існує незалежно від події, названої дієсловом. Натомість пацієнс: 1) підлягає 
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зміні стану; 2) є додатковою темою; 3) засвідчує зміни, спричинені іншим учасником; 4) незмінний щодо 

руху іншого учасника; 5) не існує незалежно від події, названої дієсловом.  

Згадані властивості агенса та пацієнса Д. Давті використовує у своєму правилі реалізації 

аргументів, щоб показати, чому у структурі речення агенс виступає суб‘єктом, пацієнс – об‘єктом. В 

основному фокусі уваги американського лінгвіста перебуває, звичайно, роль суб‘єкта-агенса, що є 

ієрархічно вершинною. Окрім усього, «лівобічний аргумент має найважливішу прагматичну 

значущість…, правобічні аргументи є рангово нижчими, оскільки їм не властива висока 

топікальність» [1, с. 86]. Проторольовий підхід Д. Давті знайшов чималу підтримку у подальших 

дослідженнях (див., напр. [2; 4] ), проте, спираючись на аналіз базових дієслів і в основному на 

матеріал англійської мови, не розвився як окрема граматична теорія. 

Суттєвий крок уперед у проектуванні аргументів й інтерпретації значення клаузи (clause, або 

елементарного речення) здійснено у межах Референційно-рольової граматики (Role and Reference 

Grammar) [див.: 20; 21; 22; 23]. Варто зауважити, що структурно-функційна теорія Р. Ван Валіна 

опирається на типологічні дослідження і дані різноманітних мов. Її основні складники – це: 1) теорія 

структури клаузи; 2) теорія семантичних ролей і семантичних обмежень; 3) теорія складного речення.  

Клаузу формують центр і периферія (усередині центру – ядро – предикат клаузи, центр 

заповнюють також і аргументи; периферійні елементи є «не-арґументними», за Р. Ван Валіном). 

Особливий аспект клаузи – її інформаційна структура, для пояснення якої Р. Ван Валін і вводить 

власне диференціювання узагальнених семантичних ролей на «Діяча» (Actor) та «Того, хто зазнає 

впливу» (Undergoer). Визначення макроролей передбачає класифікацію предикатів (у Р. Ван Валіна – 

дієслів), яка у РРГ базується на розвідках З. Вендлера і виокремлених ним чотирьох основних класах, 

а це: стани (states), досягнення (achievements), виконання (accomplishments), діяльності (activities) 

[24]. Кожен клас відповідно має свою логічну структуру, що і визначає набір аргументів. Макроролі 

«Діяч» і «Той, хто зазнає впливу» Р. Ван Валін інтерпретує як множини тематичних взаємин між 

предикатом й аргументом, ієрархія яких виглядає наступним чином:  

Agt > Eff > Exp > Loc > Th > Pat [23, с. 226]. 

Отож, за Р. Ван Валіном, найбільш «агенсні» ролі перебувають на одному кінці континууму, 

найбільш «пацієнсні» – на другому. До макроролі «Діяч» зараховано семантичні ролі агенса, 

експерієнцера, інструмента, джерела, реципієнта, тоді як макророль «Той, хто зазнає впливу» узагальнила 

семантичні ролі пацієнса, теми, стимулу, місця. Найтиповіший «Діяч» – це агенс, але ним може бути й 

ефектор, і експерієнцер, і місце, а навіть і тема [21]. Назви, прийняті у РРГ, умовні: деякі позначення – це 

збірні характеристики для груп взаємин (наприклад, місце може передбачати і джерело, і шлях, і мету 

[21] ), а самі макроролі синтезують семантичні (тематичні) та синтаксичні категорії.  

У пізніших працях Р. Ван Валін трансформує та модифікує семантичні ролі, визначаючи їх як 

позиції у предикативних структурах і частково використовуючи підхід декомпозиції [22, с. 10]. 

Р. Ван Валін критикує теорію раннього Д. Давті через надто «синтаксичний» статус 

проторолей, які, на думку Р. Ван Валіна, виступають звичайними узагальненнями суб‘єктно-

об‘єктних зв‘язків дієслова [21, с. 386]. Натомість РРГ, як уважають Б. Левін і М. Раппапорт Говав, 

постульовано як глобальну семантико-синтаксичну теорію, що претендує на аналіз мови у цілому [14, 

с. 66–67]. Необхідно зауважити, що у своїх пізніших дослідженнях Д. Давті опрацював проблему 

семантичного мотивування реалізації аргументів дієслова [див.: 6]. 

Лінгвістична інтерпретація поняття семантичних ролей базується на визнанні факту, що значення 

дієслова диктує інвентар його аргументів. У кінці ХХ ст. теоретичного підґрунтя набула декомпозиція 

семантики дієслова – розклад складніших значень на простіші, аж до елементарних. Прихильники 

семантичної декомпозиції висловилися за існування обмеженого набору універсальних семантико-

концептуальних компонентів (праймів, або примітивів, або ядерних предикатів), на які усі дієслова можуть 

бути розкладені [3; 11; 15; 19; 25]. Окреслення необхідної та достатньої множини семантичних примітивів 

на сьогодні має два спрямування: 1) вироблення семантичної метамови з визначеною (мінімальною, але 

достатньою) кількістю прототипових атомарних одиниць і репрезентація через їхнє комбінування усіх 

можливих лексичних значень (Ю. Апресян, А. Вежбицька і послідовники); 2) формування семантичної 

метамови з відкритою множиною елементарних одиниць (Р. Джекендофф, В. Крофт, Б. Левін).  

Предикатами-примітивами найчастіше виступають: ACT / DO, CAUSE, BECOME, GO, BE, 

STAY, LET [11, с. 50–60]. Наприклад, предикат CAUSE часто трактують як елемент, спільний за 

декомпозиції для каузативних дієслів break, open, dry та ін.:  

dry: [ [X ACT] CAUSE [Y BECOME <DRY>] ] 

open: [ [X ACT] CAUSE [Y BECOME <OPEN>] ] 

shorten: [ [X ACT] CAUSE [Y BECOME <SHORT>] ] [14, с. 71]. 
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На думку Б. Левін та М. Раппапорт Говав, семантична декомпозиція предикатів є 

перспективнішою, ніж проектування семантичних ролей, бо вона дозволяє виявити не лише набір 

аргументів, але й причини їх реалізації [14, c. 75].  

Детальний аналіз дієслівних предикатів на основі семантичних ролей їхніх аргументів відкрив 

перспективу подальших наукових пошуків; розвиток комп‘ютерної лінгвістики уможливив практичне 

застосування отриманої інформації. Результатом стала поява спеціалізованих ресурсів FrameNet [8], 

VerbNet, PropBank [16] (усі – на базі англійської мови), FrameBank (на базі російської мови) та ін., де 

можна отримати дані про дієслова й асоційовані з ними конструкції, а також ілюстрації з корпусів текстів. 

Перелік умовних скорочень 
РРГ – Референційно-рольова граматика 

Act – Actor (Актор / Діяч) 

Agt – Agent (Аґенс) 

Eff – Effector (Ефектор) 

Exp – Experiencer (Експерієнцер / Експерієнтив) 

Loc – Location (Місце / Локатив) 

Pat – Patient (Пацієнс) 

Th – Theme (Тема) 
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Nazarchuk R. Z. Predykatywno-argumentna struktura zdania w koncepcjach gramatyki 

rolowej. 

Streszczenie 
W artykule zostały przeanalizowane koncepcje gramatyki rolowej. Określona została ewolucja roli 

semantycznych, ustalone różnicy pomiędzy pojęciami proto-roli a makroroli, oraz wyświetlone najbardziej szczególne 

postulaty adeptów dekompozycji semantycznej. 

Słowa kluczowe: predykat, argument, rola semantyczna, proto-role, makrorole, dekompozycja predykatów.  

Nazarchuk R. Z. Predicate-Argument Sentence Structure in the Theories of Role Grammar. 

Summary 
Semantics of verb and its arguments has been explored from a wide range of theoretical perspectives. This 

article outlines the evolution of generalized semantic roles approach. 

The aim of the article is to present research results in the field of role grammar. We review and discuss in detail 

Dowty‘s proto-role theory and compare it with Role and Reference Grammar‘s macroroles approach. We also reveal 

the benefits of predicate decomposition approach.  

Further research might have worthwhile implications for cognitive semantics and applied linguistics.  

Key words: predicate, argument, semantic role, proto-role, macrorole, predicate decomposition.   
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УКРАЇНСЬКА ПРОПОВІДНИЦЬКА ПРОЗА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.  

У СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ 

 
У статті з‘ясовано, що на розвиток української проповідницької прози першої половини XVII ст. мали 

вплив братства, шкільництво, книгодрукування; зазначається, що письменники у творах розкривали 

найвагоміші проблеми доби. Зазначено, що проповідницькі тексти письменників могилянської доби творилися 

із врахуванням естетики бароко: рясніють різноманітними художніми засобами, стилістичними фігурами, 

відзначаються поєднанням висловлювань античної літератури з церковною тощо.  

Ключові слова: бароко, проповідництво, жанр, братство, друкарство, гомілетика. 

 

Наприкінці XVI – у першій половині XVII ст. в умовах наростаючої релігійної і соціально-

економічної експансії увага української духовної еліти зосереджується на міжконфесійних питаннях, на 

обороні соціально-економічних прав України, на організації системи освіти з метою виховання 

національно свідомих громадян. Це був час козацьких повстань, які показали впливовість і державотворчі 

можливості українського козацтва. Одночасно це доба важливих реформ релігійного життя, формування 

таких нових громадських структур, як братства, виникнення нових типів навчальних закладів, 

пожвавлення літературного життя. Саме ці фактори сприяли поширенню та становленню нового типу 

проповідництва першій половині XVII ст., яке на сьогодні не є достатньо вивченим. 

Наслідком діяльності релігійних реформаторів було те, що вони стимулювали активність 

традиційних церков у релігійно-організаційній та освітній діяльності. Конфесійні суперечки сприяли 

розвитку шкільництва, друкарства, науки, пожвавленню богословської думки. Нова православна 

ієрархія, не визнана польським урядом, була змушена спиратися на підтримку козацтва. Союз 

представників православної церковної еліти та культурно-освітніх діячів з козацькою верхівкою 

відновив 1620 року православну митрополію. Тому вже недостатньо було у провідницьких текстах 

розтлумачувати біблійні істини, щоб прищепити християнські доброчинності. Проповідники повинні 

були опиратися на сучасні їм проблеми, надавати своєму зверненню до вірян публіцистичності. А це 

було неможливо без підготовки нового типу проповідників та в умовах старої системи освіти. Тому, 

починаючи із 30-х рр. XVII ст., проповідницька проза тісно пов‘язана з реформою освіти в Україні, 

відкриттям шкіл, у яких ораторському мистецтву вчили спеціально. 

Перші братства на території України почали з‘являтися ще в ХІ ст. як об‘єднання членів 

ремісничих гільдій та цехів, що ставили перед собою мету взаємодопомоги та згуртування парафіян. 

Проте більшої популярності вони набули у XVI–XVII ст., їхні члени – це той прошарок українського 

суспільства, який боровся за збереження української культури та православної віри. Зусиллями 
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братств культурні здобутки почали активно примножуватися, відроджуватися та розвиватися. На 

початку XVII ст. відзначилися активною діяльністю братства в Галичі, Дрогобичі, Перемишлі, Холмі, 

Замості, Бережанах, а близько 1615 р. – в Києві. Одним з перших було Львівське братство, статут 

якого було вироблено 1585 р. Воно було національно-релігійною, громадською організацією 

православних українських міщан, основне завдання якого полягало у взаємній допомозі, обороні 

православної віри і піднесенні освіти. У діяльності братства брали участь українські діячі культури та 

освіти: Стефан та Лаврентій Зизанії, Кирило Транквіліон-Ставровецький, Памво Беринда, Іов 

Борецький тощо. Статус ставропігії воно отримало 1585 р. від патріарха Єремії ІІ. Братство довгий 

час вело боротьбу проти примусового запровадження Берестейської унії 1596 р., захищало права 

українців, підтримувало зв‘язки з релігійними та культурними центрами православних країн. Йому 

також належало утримування школи та друкарні. Львівське братство допомагало в заснуванні 

друкарні Івану Федорову, коли той прибув до міста, там вийшла у світ перша його робота – 

«Апостол» 1574 р. Перед смертю Іван Федоров продав друкарню організації – з того часу Львів став 

центром православного книгодрукування. Ця справа була важливим аспектом діяльності братства, 

адже через книги поширювалося знання про віру, яку вони так ревно захищали. Головною 

особливістю школи, якою опікувалися старшини братства, був його загальностановий характер, 

диференційована оплата навчання за можливостями кожного. Молодших учнів навчали грамоті, а 

старші опановували старослов‘янську, грецьку та латинську мови, вивчали граматику, риторику, 

поетику, філософію.  

1615 р. в Києві, за ініціативи Іова Борецького, при Києво-Братському монастирі було засноване 

Київське Богоявленське братство як національно-релігійний, громадський центр заможних київських 

міщан, української шляхти та православного духовенства. Іов Борецький, будучи його керівником, 

активно співпрацював із запорізькими козаками, у першу чергу, з гетьманом Петром Сагайдачним, 

який разом зі своїм військом вступив до братства. Саме завдяки цій співпраці члени організації мали 

можливість вести свою активну діяльність. Після смерті гетьмана чимала частина його спадщини 

призначалася на утримання братства та школи. Київська братська школа стала попередником Києво-

Могилянської колегії, засновником якої був Петро Могила, який 1633 р. став Київським 

митрополитом. Узвичаєний ритм релігійного і суспільного життя змінюється. А це підштовхнуло 

церкву до реформ і впорядкування.  

Православна церква після легалізації 1632 р. власної ієрархії вступила у смугу незнаного досі 

піднесення. За цим стояв суб‘єктивний чинник – особистість Київського митрополита (1632–1647) Петра 

Могили, значення якого виростає до рівня правителя народу. Його багатогранна діяльність виокремилася 

в окрему епоху історії України, яку називають «могилянською добою». Разом з іншими представниками 

української духовної еліти: Кирилом Транквіліоном-Ставровецьким, Касяном Саковичем, Єлисеєм 

Плетенецьким, Тарасієм Земкою, Лаврентієм Зизанієм, Памво Бериндою та іншими – велику увагу 

приділяли удосконаленню православної догматики, яка перебувала в незадовільному стані. Вони ставили 

перед собою важливі завдання: утвердити істинність східного християнства, довести рівність східних 

патріархів із папою римським, тлумачити вселенськість християнства як об‘єднання Західної і Східної 

церков, а не підпорядкування однієї іншій, довести істинність саме православ‘я в Україні, роз‘яснити 

особливості західної і східної традицій в управлінні церквами. Ці проблеми проповідники намагалися 

з‘ясувати у своїй творчості, плодами якої були численні полемічні, фундаментальні богословські 

трактати, догматичні системні збірники «Євангелія Учительні», «Катехизиси», «Требники». Таким 

чином, перша половина XVII ст. стає новою ареною розвитку проповідництва в Україні.  

Л. Ушкалов зазначає, що тогочасне «письменство старожитньої України мало яскраво 

виражений церковно-релігійний характер. … Поети й філософи були здебільшого людьми духовного 

стану, а за провідні літературні жанри правили під ту пору богословсько-полемічні трактати, 

церковні казання, житія святих, різдвяні та великодні містерії, канти, псальми тощо» [10, с. 12]. 

Т. Трофименко наголошує, що в цей період «українське проповідницьке мистецтво, спираючись на 

середньовічні традиції, візантійську спадщину, яка була фактично безальтернативною протягом 

століть, переходить до барокової естетики могилянської доби, вбираючи у себе елементи західної 

гомілетичної школи» [9, с. 200].  

Ораторське проповідництво має свою тисячолітню історію, яка почалася, певно, із оракульства, 

що виникло в релігіях Сходу, Стародавньої Греції та Риму як пророцтво, котре ніби повідомляли 

людям боги устами жерців. О. Білецький наголошує на тому, що «мистецтво ораторської мови було 

доведено до високої міри досконалості ще в античному світі», бо «в системі античної освіти теорії 

ораторської прози … відводилось чи не найперше місце», згадуючи таких видатних осіб, як 

Демосфен, Лісій, Ціцерон, Платон [2, с. 4].  
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Красномовство було представлене різними жанровими формами проповіді. О. Білецький, 

виділяючи два типи проповідей (церковну та урочисту), зазначає, що «церковна проповідь відіграла 

величезну роль у поширенні й зміцненні християнства. Первісна проповідь була усною: агітатори 

нового культу мало дбали про художність i закінченість форми, очевидно, доповнюючи своє живе 

слово жестами, інтонацію, внутрішньою схвильованістю своєї мови. Але промови популярних 

проповідників записувались іноді ними самими, поширювались у рукописах, ставали літературою» 

[2, с. 4]. Термін «проповідь» з‘явився у XVІІ ст., замінивши поняття «слово», «повчання», 

«оглашення», «казання». Під словами розуміли читання уривків із збірників «Златоуст», 

«Златоструй», «Торжественник», «Ізмарагд», «Маргарит» виключно на богослужіннях, що у 

переважній більшості випадків складалися із творів Іоанна Златоуста [9, с. 201]. Іншу жанрову групу 

творів ораторської прози становлять урочисті проповіді, слова і повчання. Особливо багато святкових 

гомілій було присвячено найбільш шанованим церковним святам: Різдву Богородиці, Воздвиженню 

Чесного і Животворящого хреста, Уведенню Богородиці в храм, Різдву Христову, Богоявленню, 

Стрітенню, Благовіщенню, Спасові і Успінню Богородиці, а також рухомим святам – Великодню, 

Вознесінню і Трійці. Чимало творів складено в честь великих свят: Покрови, Обрізання, на день 

пам‘яті апостолів Петра і Павла, пам‘яті Різдва Іоанна Предтечі і Усікновення глави Іоанна Предтечі. 

У похвальних словах возвеличували архангелів, пророків, апостолів, батьків Богородиці – Йоакима і 

Ганну, а також святих – у дні їх успіння або віднайдення мощів. 

Значна частина першого типу проповідей, що побутували на Русі, належала візантійським 

богословам і проповідникам: Анастасію Синаїту, Василію Великому, Євсевію Александрійському, 

Єфрему Сиріну, Максиму Сповіднику, Симеону Новому Богослову та ін. На ґрунті церковної 

проповіді зросли визначні богословські оратори. Найвизначнішою постаттю серед них був Іоанн 

Златоуст. Пам‘ятники урочистого й учительного красномовства, створені на візантійському ґрунті, 

зберегли і примножили майстерність українських авторів гомілій, які успішно змагалися зі своїми 

грецькими і болгарськими вчителями. 

Твори ораторського мистецтва здавна цікавили українських авторів, починаючи ще з часів 

Київської Русі. У XI–XIV ст. у цьому жанрі творили проповідники Іларіон Київський, Феодосій 

Печерський, Лука Жидята, Серапіон Печерський. У наступному столітті на Русі завмирає цей вид 

літератури, поступаючись місцем церковній полеміці, публіцистиці, урочистому красномовству, 

проте знову відроджується у XVII ст., у творах українських проповідників – Кирила Транквіліона-

Ставровецького, Петра Могили, Іоаникія Ґалятовського, Лазара Барановича, Антонія 

Радивиловського, Єлісея Славинецького. 

Проповідницька проза першої половини XVІІ ст. продовжує традиції давньої Русі. 

Т. Трофименко, порівнюючи проповіді Іларіона та Кирила Турівського зі спадщиною митців XVІІ ст., 

говорить про відмінність обставин, за яких вони створювалися, свідченням цього є «помітний 

занепад гомілетичної традиції, зумовлений історичними умовами»: «відсутність повноцінних 

можливостей для розвитку культури, брак освітніх закладів для підготовки фахового духівництва, 

недостатній рівень книгодрукування» [9, с. 201]. Будучи все ще гомілетикою (церковною), українська 

риторика все більше збагачувалася соціальними мотивами і мусила шукати простіші, доступніші 

форми вираження змісту проповідей. Для творів українських проповідників характерна 

безпосередність, введення в текст живих реалій і побутових рис. Вони використовують високий 

стиль, засуджуючи все, що викликало божественний гнів на цілий народ. Усі твори входили до 

різнотипних збірників, що призначалися для богослужіння та домашнього читання.  

Проповідницька проза зазначеного періоду функціонувала в нових умовах, розвивалася уже за 

законами барокового мистецтва, поступово набираючи інших особливостей побудови. Відомо, що бароко 

займає одне з найважливіших місць в історії української літератури. Першим, хто у своїх дослідженнях 

звернув увагу на цей феномен, був Д. Чижевський – автор першої фундаментальної збірки нарисів про 

бароко «Український літературний барок» [12]. У своїй праці дослідник у першу чергу виокремлює 

творчість Івана Вишенського, виділяючи в ній риси нового стилю, як-от: «довгі періоди, накупчення 

паралелізмів, смілі антитези, стиль промовця чи ліпше пророка» [12, с. 272]. Він також зазначає, що їх 

можна знайти вже у творах Мелетія Смотрицького, у проповідях та віршах Кирила Транквіліона-

Ставровецького, а з виникненням Київської братської школи бароко утвердилося остаточно [12, с. 273].  

В. Перетц вважав, що стиль бароко було взято з польської літератури у вже сформованому 

вигляді в кінці XVI ст. [8, с. 12], коли українські полемісти, вступаючи в суперечки з католиками, 

починали використовувати їхні методи та прийоми ведення міжконфесійного діалогу. Вказані 

обставини стали причиною проникнення стилю в літературу, згодом вони стали помітні і в інших 

галузях культури: архітектурі, малярстві. Важливість аналізованої епохи полягає в тому, що це був 
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переломний етап «українсько-європейських культурних взаємин», бо саме в цей час «активізуються 

процеси зближення нашої культури з культурою «латинської Європи», …що поступово 

перетворювався на загальноєвропейський» [6, с. 13].  

В українському літературному бароко переважає релігійна тематика, особливе місце у творах 

відведено образу смерті, яку зображували безжальною силою, що знищує все живе, або тлумачили як 

перехід до нового життя [3, с. 44]. К. Борисенко вважає, що «таке тлумачення сягає ще часів 

античності, коли існував певний синкретизм понять «народження» і «смерть». Згодом у 

християнській традиції виникло потрактування смерті як народження» [3, с. 44]. Ці мотиви наявні у 

творах Герасима Смотрицького, Кирила Транквіліона-Ставровецького, Петра Могили, Лазаря 

Барановича та інших проповідників.  

Проте у творах мистецтва цієї доби помітний слід залишили попередні епохи. Бароко, 

поставши на здобутках Відродження, надбанні та досвіді античності і середньовіччя, набуло власних 

індивідуальних рис. Митці, переймаючи досягнення Ренесансу, звертаються до барокових стильових 

форм і тематики. У їхніх творах різноманітність переважає над гармонійністю, зникає простота 

викладу. Вони, спираючись на античну спадщину і християнство, тлумачать природу як шлях до 

Бога. І це не дивно, адже вони були людьми духовними і писали переважно на релігійну тематику.  

У процесі становлення бароко розвинуло такі власні індивідуальні риси, як рухливість, 

динамізм, дуалізм понять [11, с. 269–270]. Для нього притаманні урочистість, складність, 

примхливість, пишність, мінливість, поліфонічність, ускладнена форма. В. Яременко зазначає, що 

«властивості дорогоцінних перлин – вишуканість, декоративність і одночасно дисгармонія – стали 

стильовими ознаками витворів літератури, архітектури, живопису, музики, театру і особливо поезії 

епохи бароко» [13, с. 20]. Твори цього періоду характеризуються такими рисами, як екзальтованість, 

афектація, що породжують живописність, орнаментальність, театральність, перевантаження 

формальними елементами, гротеск, алегоричність, емблематичність, використання антитез, 

порівнянь, метафор, гіпербол. Щодо стилістики, то тут можна виокремити метафоричність, 

символіку, контрастність, антиномії, вживання риторичних фігур, емблем, оксюморону.  

Бароко, демонструючи неспроможність ренесансних ідеалів соціальної гармонії, прагнуло 

виробити дійсно нові ідейно-творчі принципи. Про міру їх новизни протягом уже трьох століть прямо 

або побічно говорять дослідники, які побачили в цій культурі дивацтво, трагедійність, звиродніння 

художньої норми. Тут дійсно можна знайти й епічну за духом спрямованість на зовнішній світ, і 

ліричну самозаглибленість, і яскраво виражену в системі ролей і масок театральність. Відкидаючи 

вироблені попередниками художні норми і створюючи свій особливий канон, письменники вдаються 

до синтезу принципів і прийомів, що здавалися раніше несумісними. Основною рисою літератури є 

дидактичність, тобто навчання слухачів. З цією метою проповідники апелювали до найбільш 

авторитетного джерела – до Біблії [1, с. 1]. Л. Ушкалов стверджує, що «вітчизняні поети, філософи і 

богослови ХVІІ–ХVІІІ століть часто переплітають сфери «спіритуального» й «плитяного» » [10, с. 160]. 

Д. Наливайко відзначає, що стиль бароко характеризується різкою зміною контрастів – «як 

формальних (контрастів світла й темряви, яскравих і похмурих тонів, масивних і тендітних форм), 

так і семантичних – миті й вічності, величі й мізерії, духовності й чуттєвості, аскези й гедонізму, до 

всеосяжного контрасту життя і смерті» [7, с. 37]. У розвідці «Становлення нової жанрової системи в 

українській літературі доби барокко» дослідник наголошує, що деякі жанри зазнають трансформації, 

зокрема такі, як проповіді, казання, фацеції [5, с. 20]. Очевидним є поглиблення сюжетності та 

підпорядкування оповідних елементів філософському змісту тексту. Тут слушним буде згадати про 

дві течії, які розрізняли у красномовстві старожитні ритори: звернене до розуму, до голови і звернене 

до почуттів, до серця, – раціональну та емоційну. Виходячи з цього, В. Крекотень обґрунтовував 

інтерес літературознавців до зразків української ораторської прози XVI–XVIII ст. «емоціонального», 

«художнього» типу, акцентуючи особливу увагу на уподібненнях та прикладах, тих «вузлах», які, як 

зазначає вчений, «давали можливість ораторам демонструвати зображення об‘єктів розповіді перед 

слухачами, а слухачам уявляти ці об‘єкти» [4, с. 21]. 

Варто також відзначити, що у проповідницькій прозі першої половини XVII ст., поряд із 

виокремленими вище жанровими моделями (трактатними, євангельськими та катехизисними), І. Чепіга 

виокремлює панегіричні, які проголошувалися на похоронах визначних людей (похоронні казання), на 

честь визначних подій. Укладалися і публікувалися спеціальні взірці таких проповідей для казнодіїв.  

Отже, кожна доба ставить свій відбиток на творах літератури, спричинених історичними 

подіями, розвитком суспільства, політикою тощо, кожен письменник прагнув розкрити у своїй 

творчості ті проблеми, що були особливо помітними. Творам митців бароко притаманне 

нагромадження різноманітних художніх засобів, стилістичних фігур, поєднання висловлювань 
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античної літератури з церковною, гармонія, стрункість, логічність, властиві суперечливість, 

хаотичність, пошуки нових форм, чіткість, послідовність у вирішенні глобальних проблем, які 

хвилюють людство не одне сторіччя: життя і смерть, щастя і смуток, гріховність і кохання та ін. 

Основна їхня мета полягала у впливі на свідомість читачів через емоції. Українська проповідницька 

проза першої половини XVII ст. була невіддільною від духовно-релігійного буття українського 

народу, а художнє осмислення в ній тогочасних проблем здійснювалось у контексті бароко. 
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Олейник Л. В. Украинская проповедническая проза первой половине XVII в. в 

общественно-культурном контексте.  

Аннотация 
В статье установлено, что на развитие украинской проповеднической прозы первой половины XVII в. 

повлияли братства, образование, книгопечатание; отмечается, что писатели в произведениях раскрывали 

значимые проблемы времени. Отмечено, что проповеднические тексты писателей могилянской эпохи 

создавались с учетом эстетики барокко: пестрят различными художественными средствами, стилистическими 

фигурами, отмечаются сочетанием высказываний античной литературы и церковной и тому подобное. 

Ключевые слова: барокко, проповедничество, жанр, братство, книгопечатание, гомилетика. 

Oliynyk L. V. Ukrainian preach prose in the first half of XVII
th 

century in the socio-cultural context. 

Summary 
The main objective of this paper is to identify factors influencing the preaching of the first half of XVII

th
 century. 

The object of the study is preaching prose Mohyla epoch.  

Subject of research – fellowship, education, typography and baroque aesthetics as factors of formation and 

distribution of prose genres preaching first half of XVII
th 

century. 

It is noted that Ukrainian prose preaching first half of XVII century in the context of aesthetic reconstruction 

priorities of his age is a significant part of Ukrainian patristic aesthetic paradigm. It reflected socio-cultural 

development of Ukraine contemporary, spiritual, religious, socio-cultural life of the people. It is a epoch of important 

reforms of religious life, the emergence of new cultural and literary initiatives of different religious denominations 

beginning of a new era – baroque. Development preaching prose of the time associated with the activities of fraternities 

organized by their schools, with the active work of typographer.  

Results of research enable analysis of preaching texts baroque on genre and style, dogmatic levels based on 

their historical and social-communicative specifics. 

Key words: baroque, preaching, genre, fellowship, typography, homiletics. 
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ТИПОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗОВИХ ДІЄСЛІВ  

У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 
У статті досліджено типологічну класифікацію фразових дієслів у сучасній англійській мові. У 

результаті дослідження визначено основні групи фразових дієслів, схарактеризовано основні типи сполучень 

фразових дієслів та проаналізовано перехідні та неперехідні фразові дієслова. 

Ключові слова: фразові дієслова, типи сполучень фразових дієслів, перехідні фразові дієслова, 

неперехідні фразові дієслова. 

 

Фразові дієслова складають значну частину лексикону сучасної англійської мови. Багато 

лінгвістів минулого і сьогодення намагаються дослідити це багатогранне явище. Актуальність 

нашого дослідження зумовлена, з одного боку, надзвичайною різноманітністю типів, поширеністю та 

частотністю використання фразових дієслів у англійській мові, а з іншого – відсутністю подібних 

структур в українській мові та складнощами вивчення і перекладу фразових дієслів, викликаними 

їхніми функціонально-семантичними особливостями та широкою типологічною класифікацією. 

Типологія фразових дієслів є дуже різною, відповідно до значення того чи іншого фразового 

дієслова. Це питання висвітлене у працях І. Анічкова [1], Р. Кортні [2], А. Куніна [3] та інших лінгвістів і 

мовознавців. Проте, незважаючи на наявні дослідження, семантика фразових дієслів в англійській мові 

ще не є достатньо вивченою, зокрема немає семантичних класифікацій постпозитивних компонентів. 

Мета роботи – дослідити типологічні класифікації фразових дієслів у сучасній англійській мові. 

Для реалізації поставленої мети необхідно розв‘язати такі завдання: виокремити основні групи 

фразових дієслів; схарактеризувати основні типи сполучень фразових дієслів; проаналізувати 

перехідні та неперехідні фразові дієслова. 

Залежно від морфологічної природи постпозиції, усі фразові дієслова можна умовно поділити 

на три такі групи: 

1) дієслово + прийменник: «to pick up» – заїжджати, підбирати, добувати (відомості), піднімати 

(настрій); «to carry out» – виконувати, здійснювати; «to set off» – відправлятися (в дорогу), викликати 

(дію); «to make up» – складати; «to stand by» – готуватися, чекати, підтримувати; «to put off» – 

відкидати (сумніви, побоювання), відкладати, здихатися, викликати огиду, відговорити; «to cry out» – 

викрикувати, вигукувати; «to come on» – з‘являтися (на сцені), наставати, зростати, досягати успіху, 

слухатися (про справу в суді); «to fall out» – посваритися, випадати, траплятися; «to find out» – 

дізнатися, зрозуміти, викрити (обман, таємницю), розгадати (загадку); 

2) дієслово + прислівник: «to come across» – натрапляти, випадково зустрічатися; «to break 

down» – засмучуватися; «to hang around» – тинятися, байдикувати; «to tell against» – розголошувати, 

завіряти, відгукуватися; «to look ahead» – дивитися в майбутнє, передбачати; «to fade away» – 

висихати, завмирати, забутися; «to get around» – підійти, наблизитися; «to put down» – записувати, 

придушувати (постання), принижувати (когось), знижувати (ціни), вважати, здійснити посадку, збити 

(літак); «to turn around» – виводити з кризи, оздоровлювати, обробляти (матеріали), готувати 

(документацію), вести діяльність, виконувати завдання; 

3) дієслово + прийменник + прислівник: «to look forward to» – чекати з нетерпінням 

(задоволенням); «to look down on» – дивитися зверхньо; «to go along with» – супроводжувати, 

підкорятися, погоджуватися; «to come down with» – брати, прийняти, укласти, придбати; «to get back 

at» – мститися, відплачувати; «to come up with» – доганяти, виступати з пропозицією,ідеєю; «to get by 

with» – сходити з рук; «to make it up» – помиритися. 

Фразові дієслова є ідіоматичними дієслівними конструкціями, які мають особливий статус у 

системі фразеології англійської мови. Згідно із класифікацією А. Куніна [3], фразові дієслова, що 

мають повну переосмисленість, відсутність мотивації, і, отже, високу ідіоматичність, належать до 

класу ідіоматизмів, часткове переосмислення і мотивацію − до класу ідіофразеоматизмів, а 

фразеологічні одиниці, що характеризуються повною мотивацією і низьким ступенем ідіоматичності, 

належать до класу фразеоматизмів. 
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Р. Кортні розрізняє п‘ять основних типів сполучень фразових дієслів: 

1) ідіоматичні вислови (дієслово + прислівник / прийменник), тобто сполучення, значення яких 

не є сумою значень дієслова та постпозиції, на зразок: «give up» – відмовлятися, «break down» – 

занедужати, «go off» – вибухнути, «put off» – відкласти, «turn down» – відхилити, відмовити; 

2) дієслова, що вимагають певного прийменника, тобто сполучення, у яких дієслова завжди 

вживаються з певною постпозицією, як-от: «rely on» – надіятися, «agree to» – погоджуватися, «depend 

on» – залежати, «refer to» – відноситися; 

3) комбінації «дієслово + прислівник», які означають майже те саме, що і відповідне просте 

дієслово, тобто сполучення, в яких постпозиція не змінює значення дієслова, а вживається для 

підсилення та детальнішого опису дії, наприклад: «hurry up» (= hurry), «eat up» (= eat), «drink up» 

(= drink), «give out» (= give), «run away» (= run). У таких сполученнях прислівник лише увиразнює 

значення дієслова або додає відтінок завершеності чи тривалості до дії, вираженої дієсловом; 

4) Фразові дієслова, які завжди приймають «it» як додаток: «jump to it» (= act as quickly and 

energetically), «slug it out» (= fight till complete victory); 

5) зворотні фразові дієслова, після яких завжди вживається додаток «myself», «yourself», 

«himself» тощо. Наприклад: «pride yourself on», «lend itself to», «avail yourself of» [2, с. 5]. 

Не слід плутати фразові дієслова із сталими висловами на зразок «step out of line», «eat your 

heart out» тощо, які називаються фразеологізмами або ідіомами. 

Розглядаючи синтаксично неподільні поєднання дієслова і постпозитиву з точки зору внесених 

в них постпозитивом значень, І. Анічков ділить такі сполучення на п‘ять розрядів: 

1) сполучення, в яких постпозитив має своє первинне конкретно-просторове значення: «go in», 

«come out», «take away», «bring back», «sit down», «get out», «get up», «come in», «put in», «take away», 

«take off», «get into», «come down», «throw away», «walk in», «step out», «stand by», «break into», «turn 

back», «get out», «put off», «put on», «walk out», «throw up», «turn around», «go back», «put back», «run 

into», «pick up», «take down», «stand up», «lay down»; 

2) сполучення, в яких постпозитив має абстрактне похідне значення, зв‘язок якого з первинним 

відчувається: «let a person down» = «fail him»; «come in» = «find a place»; «bring out» = «expose»; «pull 

through» = «recover»; «pick up» = «acquire»; «pick up», «see into», «get over», «keep out», «look for», 

«wake up», «throw up», «look up», «check out», «grow up», «open up», «clear up», «cry out»; 

3) cполучення, в яких постпозитив тільки підкреслює або підкріплює значення дієслова: «fall 

down», «rise up», «turn over», «circle round», «finish up», «shut up», «give up», «calm down», «curve up», 

«sit up», «shake off», «pull out», «wash out», «dream up», «scoop up», «throw down», «clean up»; 

4) поєднання значень, які не складаються зі значень дієслів і постпозитивів; не відчувається, що 

вони випливають з них, а є ідіоматичними та семантично нероздільними: «come about» = «happen»; 

«fall out» = «quarrel»; «give up» = «abandon»; «drop off» = «fall asleep»; «take in» = «deceive»; «pull 

through», «stand in», «cut in», «turn around», «put off», «take off», «walk away», «get over», «cut off», «set 

on», «feel about», «stir up», «hungry for», «turn on», «keep down», «break out», «come about», «fall out», 

«drop off»; 

5) сполучення, до яких постпозитив додає лексично-видовий відтінок. В останньому розряді 

постпозитив надає відтінок: 

а) перфективний, або доконаний: «eat up» = «eat the hole»; «carry out» = «execute»; 

б) інкоактивний, або починальний: «strike up a tune», «light up» = «begin smoking»; «break out» = 

«to start suddenly (of violent events)». 

в) дюративний, або тривалий: «go on», «talk away», «truggle along»; 

г) інтерактивний, або повторний. Такі постпозитиви, як «again», «anew», «afresh», іноді «back» і 

«over», приєднуючись до дієслів, утворюють поєднання зі значенням повторення дії: «write again», 

«write anew», «write afresh», «go back», «come back» [1, с. 243]. 

Фразові дієслова в англійській мові є дуже різноманітними як за своєю зв‘язністю або 

сполучуваністю, так і за додатковими значеннями, які вони мають або які вони набувають у тексті. 

Фразові дієслова можуть виражати характер дії, перехід з одного стану в інший, спонукання до дії 

тощо, але у всіх випадках дія незмінно характеризується значенням, яке має саме дієслово. 

Як і звичайні, фразові дієслова можуть бути неперехідними (intransitive) та перехідними 

(transitive). Деякі англійські фразові дієслова є перехідними: «get over», «hand in», та «pick out»; інші – 

неперехідними: «get up», «break down», та «look out»; водночас окремі є як перехідними, так і 

неперехідними: «call up», «give up», та «hang up». 

Перехідні фразові дієслова мають біля себе прямий додаток. 

I made up a story. – Я вигадав історію. 
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Перехідні фразові дієслова можуть містити додаток всередині або взагалі бути без додатка. 

She looked the number up. – Вона шукала номер у довіднику. 

He showed up. – Він з‘явився. 

Одні й ті ж дієслова можуть бути в одних значеннях неперехідними, а в інших – перехідними, 

тобто в одних випадках вони можуть вимагати додатка, а в інших своїх значеннях можуть вживатися 

без додатків. 

При дослідженні значення і функцій постпозитивів можна відзначити низку випадків, коли 

неперехідне дієслово у сполученні з постпозитивом стає перехідним, або навпаки, перехідне дієслово 

у сполученні з постпозитивом стає неперехідним. Наприклад: 

1) дієслово «to run» – бігти є неперехідним, але з постпозитивом воно стає перехідним: You 

know him, Mrs.Worthington. He ran off the old darky you now own, old Sam, I mean. – Ви знаєте його, 

місіс Вортінгтон. Він допоміг втекти старому негру, який тепер належить Вам, я маю на увазі Сема; 

2) дієслово «to talk» – розмовляти є неперехідним, а вже to talk over – обговорювати є 

перехідним: Say, Mother, let‘s talk the matter over. – Ось що, мамо, давай-но обговоримо цю справу; 

3) дієслово «to wake» – будити є перехідним, to wake up – прокидатися – неперехідне: The child 

further explained that he woke up and… did not like to wake Mother. – Хлопчик потім пояснив, що він 

прокинувся, але … не хотів будити маму [4, с. 54]. 

Перехідні фразові дієслова (transitive phrasal verbs) прийнято ділити на дві категорії: роздільні, 

або відокремлювані (separable), і нероздільні, або невідокремлювані (inseparable), залежно від 

розташування прямого додатку стосовно прийменника. До нероздільних належать всі неперехідні 

фразові дієслова і деякі перехідні (run into, get up, break down тощо). 

Якщо дієслово розділяється, то додаток може стояти одразу ж після фразового дієслова або між 

дієсловом та постпозитивом (to turn down my offer = to turn my offer down – відхилити мою 

пропозицію). 

I would like you to shut it down! – Я хочу, аби ти їх закрив!  

It is raining outside. Put on your jacket when you go shopping. (Put your jacket on). – На вулиці дощ. 

Коли підеш до магазину, одягни куртку. 

Але такі класифікації фразових дієслів не є абсолютними. Межі між розрядами чітко не 

встановлені, і дієслово в одному випадку може належати до другого розряду, а в іншому – до 

четвертого. Це може пояснюватися тим, що етимологію певного дієслова з часом виявити все 

складніше і, отже, його значення стає не вивідним з його компонентів. Крім цього, завжди є дієслова, 

які допускають різне тлумачення. Тому такі класифікації слід назвати умовними. 

На здатність етимологічно вихідної одиниці постпозитиву до функціонального 

переорієнтування та входження до складу фразового дієслова впливають частота вживання та 

семантичний обсяг прислівника чи прийменника. 

Отже, фразові дієслова в англійській мові є дуже різноманітними як за своєю зв‘язністю або 

сполучуваністю, так і за додатковими значеннями, які вони мають у тексті. Фразове дієслово є 

єдиною семантичною єдністю, що має свої певні ознаки.  

Перспективами подальших розвідок у цьому напрямку є дослідження семантичних 

властивостей фразових дієслів.  
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Орловская О. В. Типологическая классификация фразовых глаголов в современном 

английском языке. 

Аннотация 
В статье исследована типологическая классификация фразовых глаголов в современном английском 

языке. В результате исследования определены основные группы фразовых глаголов, охарактеризованы 

основные типы словосочетаний фразовых глаголов и проанализированы переходные и непереходные фразовые 

глаголы. 

Ключевые слова: фразовые глаголы, типы словосочетаний фразовых глаголов, переходные фразовые 

глаголы, непереходные фразовые глаголы. 
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Orlovska O. V. Typological classification of phrasal verbs in Modern English. 

Summary 
The article deals with the typological classification of phrasal verbs in Modern English. Actuality of theme is 

predefined, on the one hand, by the emergency variety of types, prevalence and frequency of the use of phrasal verbs in 

English, and, on the other hand, by absence of similar structures in Ukrainian and difficulties of study and translation 

of phrasal verbs, caused by their functional and semantic features and wide typological classification. 

The aim of this work is to investigate the typological classification of phrasal verbs in modern English. To 

achieve this goal it is necessary to solve the following tasks: to identify the main groups of phrasal verbs; to describe 

the main types of phrasal verb combinations; to analyze  transitive and intransitive phrasal verbs. The object of the 

study is phrasal verbs as semantic units of the English language. 

Attention is drawn primarily to the typological classification of phrasal verbs in Modern English. It has been 

founded that depending on the morphological nature of postpones all phrasal verbs can be divided into the following 

groups: verb + preposition, verb + adverb, verb + preposition + adverb.  

It is revealed that transitive phrasal verbs have a direct object. Transitive phrasal verbs can contain the object 

inwardly or in general to be without the object. The same verbs can be in one values intransitive, and in other – 

transitive. 

As a result of research the basic groups of phrasal verbs have been identified, basic types of connections of 

phrasal verbs have been described and transitive and intransitive phrasal verbs have been analyzed. 

Key words: phrasal verbs, types of phrasal verb combinations, transitive phrasal verbs intransitive phrasal verbs. 
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ЗАСОБИ МОВНОГО ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ  

«ЗОВНІШНІСТЬ ЛЮДИНИ»В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 

(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА І МАРІЇ МАТІОС) 

 
У статті висвітлено розвиток когнітивної лінгвістики та розкрито значення терміну «концепт». 

Схарактеризовано основні аспекти концепту «зовнішність людини». Виокремлено лексико-семантичне поле 

номінацій концепту «зовнішність людини» у творах В. Шевчука та М. Матіос. Встановлено, що найбільш 

продуктивними є вербалізатори концепту, що вказують на анатомічні характеристики, зокрема, позначення 

кольору очей і волосся, менш вживані – найменування загальнофізичних ознак, одягу, особливих прикмет. 

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, концептуальний аспект, концепт «зовнішність людини», 

структура концепту, вербалізатори. 

 

Характерною ознакою сучасної вітчизняної та зарубіжної лінгвістики є антропологічний 

підхід до висвітлення мовних явищ, що дає можливість сконцентрувати увагу науковців на мисленні, 

почуттях, самосвідомості і світосприйманні суб‘єкта. Так зване когнітивне мовознавство направлене 

на дослідження мовної картини світу, у центрі якого – людина.  

Вивченням саме людини упродовж століть займалися філософи, психологи, соціологи, фізіологи, 

але на часі нові завдання: комплексний аналіз людського фактору, зокрема мовний. В україністиці 

когнітивні дослідження набули поширення тому, що вивчають теми, які завжди хвилювали науковців: 

мова і мислення, функції мови, значення мови для людини та людини для мови. 

Сучасні лінгвісти досліджують мову в нерозривному зв‘язку з людиною, що зумовлює 

необхідність лінгвістичного аналізу художнього тексту як безпосереднього відображення свідомості 

автора, його ідей та їх мовного втілення. 

Порівняно молоді дисципліни (антропоцентрична та когнітивна лінгвістики, 

лінгвокультурологія, етнопсихолінгвістика) акцентують увагу на терміну «концепт», який останнім 

часом активно використовується у наукових розвідках. Значення «концепту» є більш глибинним 

порівняно з лексичним значенням, включає в себе невербальну інформацію, характеризується 

міждисциплінарною належністю і знаходиться на перетині кількох наукових галузей: соціальної 

комунікації, філософії, психології, культурології та ін. [13, с. 1]. 

Концепт як ментальне утворення досліджується науковцями здавна: у ХХ столітті – 

Н. Арутюновою [1], В. Воробйовим [12], К. Костомаровим [1], Ю. Степановим [1] та ін.; 
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у ХХІ столітті – О. Архиповою [1], Т. Валюкевич [14], С. Воркачовим [1], О. Мельничук [12], 

О. Подою [13], С. Потапенком [11] та ін. Однак до сьогодні немає визначення терміну «концепт», яке 

б підтримували всі дослідники, що і вказує на його багатозначність. «Концепт» має специфічний 

характер, бо наближений до ментального світу людини, тобто до культури й історії. 

Інтерпретаційне поле окремого концепту становить певна система – концептосфера, семантичні 

фрагменти якої поєднуються між собою, створюючи неповторну структуру. Будь-який концепт 

можна досліджувати у складі концептосфери, або як її структурну одиницю – домен [1, с. 112]. 

Останнім часом спостерігаємо динамічне зростання кількості лінгвістичних робіт, присвячених 

вивченню концепту «зовнішність людини». Однак, всупереч активізації наукових розвідок у галузі 

лінгвоконцептології, його мовне вираження у сучасній українській прозі вивчене недостатньо. 

У рамках цієї проблематики важливе місце посідає вивчення концепту «зовнішність людини», 

що виражається за допомогою різних вербалізаторів: епітетів, порівнянь та метафор. Цим і зумовлена 

актуальність нашого дослідження, що вимагає виконання наступних завдань: виокремити лексико-

семантичне поле номінацій концепту «зовнішність людини» у творах В. Шевчука та М. Матіос; 

встановити найбільш та найменш продуктивні вербалізатори концепту, що дасть змогу отримати 

відомості про універсальну та ідіостильову характеристику мовної картини світу письменників. 

Зовнішність літературного персонажа є своєрідною авторською системою мовного вираження, 

мета якої – ідентифікація героя. Зовнішній вигляд кожної особи є суто індивідуальним і в читацькій 

уяві складається з  окремих елементів (очі, волосся, зріст, ніс, одяг, звички тощо). 

Ознаки зовнішності людини поділяють на власне ознаки та супутні. Власне ознаки 

виявляються у процесі життєдіяльності людини: анатомічні, функціональні та загальнофізичні. 

Анатомічні ознаки – це особливості зовнішньої будови тіла персонажа. Індивідуальність зовнішнього 

вигляду проявляється насамперед у неповторній сукупності форм, розмірів і особливостей частин 

тіла. До анатомічних ознак належать зріст, будова тіла, форма голови, лоба, брів, носа, губ, рота, вид і 

колір волосся, обличчя, носа та інших частин тіла [2, с. 3]. 

У творах В. Шевчука і М. Матіос вербалізатори концепту «зовнішність людини» сприяють 

детальному опису портретних характеристик, підкреслюють особливості зросту, статури, кольору 

волосся, очей і т. д. Наприклад, у В. Шевчука: сивань [17, с. 24], старий [17, с. 25], побачила зовсім 

знесиленого дідуся, який сидів із заплющеними очима і з блідим, як те ж таки молоко, обличчям [17, 

с. 25], любить цього не зовсім збагненного чоловіка[17, с. 25], той сивоволосий козопас із шляхетним 

обличчям [17, с. 53], високий чоловік із сивою головою [17, с. 107], високий та худий, з уже посивілим 

волоссям і гарний [17, с. 130], отой коханий, щасливий безумець? [17, с. 130], високу, струнку 

постать з розвіяним за плечі волоссям [17, с. 131], ітиме берегом високий сивий і дуже гарний 

старий [17, с. 141], про того старого [17, с. 141].  

У М. Матіос акцентується увага на внутрішньому світі, стані, захопленнях, мріях, що 

безпосередньо впливають на зовнішність героя: відмінниця [6, с. 1], комсомолка [6, с. 1], активістка 

[6, с. 1]; чоловік-невидимка [4, с. 75], чоловік-невловимка [4, с. 75]; торкітлива, як сорока, дитина [5, 

с. 141], говірливу дитину [5, с. 141]; стара, розкудлана Мавра [4, с. 102], смішна [4, с. 102]; древня 

істеричка Аделаїда з моєї роботи [4, с. 103]. 

Особливі прикмети – це ознаки зовнішності, що різко вирізняють одну людину з-поміж інших, 

вказуючи на її неповторність, незвичність. До таких ознак належать невідповідності розміру окремих 

частин тіла [рук, ніг, голови, носа, вух тощо], шрами, татуювання, викривлення хребта, родимки, 

особливості ходи, жестикуляції, мови, голосу тощо [2, с. 9], порівняймо, наприклад: у В. Шевчука – 

Чолов‘яга з великим сірим носом [21, с. 382], Сіроносий [21, с. 382]; висохлий на тріску юнак [18, 

с. 203]; вусань [20, с. 471]; стояв високий кремезний чолов‘яга з орлиним носом і звислими вусами [20, 

с. 501]; у прозі М. Матіос – сухонький, як висохла на сонці бадилина [3, с. 63], мовчазного білого діда 

[3, с. 67]; Із високим худим чоловіком, в якого родима пляма на правій щоці [3, с. 166]. 

Вербалізатори концепту «зовнішність людини» дозволяють передати захоплення оповідача 

ідеальною жіночою вродою, акцентувати увагу на особливостях її принад. Такі описи в 

досліджуваних портретних замальовках підсилено за допомогою оцінної лексики з позитивними 

конотаціями, наприклад: у художніх творах В. Шевчука – пішла, як була, ясно-синя й осяйна, 

напівзачаровано всміхаючись [17, с. 36], …яку він перейняв від нагірної принцеси [17, с. 52]; 

гарненьке…дівча [20, с. 473]; у М. Матіос – просто дівчина з косою до колін [6, с. 1]; Була красива, як 

олениця: висока, струнка, з викладеною круг голови важкою косою [3, с. 134–135]. 

Індивідуалізація портретної характеристики осіб чоловічої статі у В. Шевчука відбувається або 

в позитивному: високий сивогривий чоловік [17, с. 23], отой сивий король [17, с. 24], високий, гарний 

сивань [17, с. 101], свого володаря [17, с. 145]; або в негативному забарвленні: брудний, нечесаний [24, 
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с. 96]; той патлатий, огрядний молодик із люлькою в зубах [18, с. 196], того гриваня [18, с. 196], 

люльконосець [18, с. 196].  

У творах М. Матіос спостерігається іронія, або навіть сарказм: молодого пройдисвіта [4, 

с. 120], шмаркачем із вулиці [4, с. 120], молодим хлопом [4, с. 126], молодий жеребець [4, с. 136]. 

Виокремлюємо спільні групи вербалізаторів концепту «зовнішність людини» у творах обох 

письменників:  

а) за фізичними якостями людини (ріст, розмір): у В. Шевчука – маленька [23, с. 172]; жінка 

була така худа [17, с. 22], висока і худа [17, с. 22]; у М. Матіос – молодий, що діставав головою мало 

не до неба [5, с. 86]; маленька жінка [5, с. 81], такої дрібної жінки [5, с. 91]; дівчина-тичка [5, с. 12]; 

б) поєднання ознак зовнішності та фізичних якостей дійової особи: у В. Шевчука – цей пан із сухим 

гострим обличчям [18, с. 212], темний, малий і гнилозубий [18, с. 218]; стояв у дверях, високий, худий, 

почорнілий, із темним палким поглядом, якийсь незвичайний, і Наталка стрілила на нього оком: п‘яний чи 

тверезий? [16, с. 46]; у М. Матіос – чоловік у кептарі [5, с. 80], довготелесий Михайло [5, с. 81]; 

в) колір волосся: у В. Шевчука – миршаве руденьке дівча [24, с. 166], руденьке дівча [24, с. 166], 

руденьке пішло на город [24, с. 175]; темнокосе дівча [20, с. 473]; у М. Матіос – біловолоса бестія 

[11, с. 140]; чорний хлопець [3, с. 102]; русяву дівчинку [3, с. 56]; 

г) колір очей: у В. Шевчука – такі сині й палкі очі [17, с. 56], той волошковий погляд [17, с. 57], 

волошковий вогонь обпік її [17, с. 62]; два самоцвіти [18, с. 178], її сині чудові очі [18, с. 178]; у 

М. Матіос – в нього були кольору горіхового листу[3, с. 159]. 

Змалювання людського погляду чи очей героїв у творах обох письменників є найбільш 

яскравим: у В. Шевчука – засвітилися зелені Єреміїні очі, що були як зелений лід між покритої інеєм 

старої трави [22, с. 14], його великі зелені очі, що були як передчасно опале на сніг листя [22, с. 16]; 

просто на ясний зелений вогонь Єреміїного погляду [22, с. 14], повз той відвертий, насмішкуватий 

погляд [22, с. 14], свій зелений вогонь [22, с. 14]; Мати зробила їм «суворі очі» [25, с. 55], того 

застереженого материного погляду [25, с. 55]; Очі, застиглі й блискучі, наче намальовані на шматку 

бляхи [18, с. 71]; Блиснула на нас двома зеленими змійками [18, с. 90]; З величезними блакитними 

очима [18, с. 96], свої очиська[18, с. 96]. 

Відзначимо, що опис очей – найважливіший засіб для створення не лише зовнішнього, а й 

психологічного портрета персонажа. У літературній традиції синьоокі люди – це романтики, дуже 

емоційні, чуттєві. Вони здатні не тільки безоглядно закохуватись, але і захоплювати своїм 

пристрасним поривом (очі Володимира у творі В. Шевчука «Дім на горі»). Зелений колір є символом 

мудрості (очі Єремія у творі В. Шевчука «На полі смиренному…»). Чорний колір, крім основних 

асоціацій із трагедією, є символом відродження, переходом душі в інше буття, прагнення до пізнання 

(зображення очей у героїні-знахарки у творі М. Матіос «Москалиця»). 

В аналізованих творах варто зупинитися на доборі авторкою «тваринних» елементів для опису 

людського погляду: в чорняву Северининого погляду [9, с. 28], проткнула обох поглядом, як пікою [9, 

с. 39], незмигним, таким самим, як у гадюки з кошика, поглядом [9, с. 42]. Такий образ знаходять своє 

вираження у фольклорних джерелах і пов‘язаний передусім з нечистою силою (поряд із позитивною 

характеристикою гадюки, в усній народній творчості зустрічаються згадки і про її належність до 

нечистої сили).  

У повісті В. Шевчука «Золота трава» очі героїні вказують на інертність та байдужість: дивилася 

своїми вологими очима [18, с. 83], мирні коров‘ячі очі [18, с. 83]. Окрім ознаки кольору, в очах 

персонажів відображається нещирість: великі, сірі, з туманцем у них [24, с. 86], хтось із каламутними 

очима [24, с. 104]. За допомогою змалювання людських очей автор передає тимчасовий стан людської 

душі свого героя: як червоно блиснули його очі [22, с. 82], той спалах [22, с. 82].  

У творах М. Матіос значно менше таких «забарвлених» вербалізаторів: невинні [10, с. 16], видющі 

очі не займаного ще парубка [10, с. 16]; зеленоокий чоловік [11, с. 158]. Мовні засоби вказують на причину 

особливого погляду: великі, трохи розскосі очі [3, с. 9], під такими очима зо страху [3, с. 9]. 

Загальнофізичні ознаки – це загальні біологічні, соціально-територіальні та популяційні 

особливості людини, зокрема стать, вік і демографічні, що характеризують певну етнічну групу чи 

іншу популяцію, яка живе на певній території [2, с. 11]. У прозових творах обох письменників 

виділяємо кореференти, що вказують на вік дійової особи: у В. Шевчука – хлопчик [18, с. 18]; хлопчак 

[18, с. 138], цього малого [25, с. 138], стояв малий, брудний чоловічок [25, с. 142]; у М. Матіос – А 

Дмитрик – майже дитина [10, с. 101], молодий дуже [10, с. 101]. 

Супутні ознаки – це предмети одягу, що перебувають у постійному користуванні особи в 

момент її відображення (куртка, піджак,брюки, плаття, головний убір, взуття), а також носильні речі 

(портфель, дипломат, парасолька, сумка, годинник, окуляри, каблучки тощо). Ці ознаки також 
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індивідуалізують зовнішній вигляд особи, але їхня ідентифікаційна значущість не така суттєва, бо їх 

можна замінити [2, с. 13]. Проаналізуємо лексеми, що вказують на особливості одягу: у В. Шевчука –

гарненьке…дівча в рожевому [20, с. 473]; у закмацьореній і подраній одежі [24, с. 96]; Сірий за 

вікном [17, с. 85], джигун у сірому костюмі [17, с. 89]; купець у білому плащі [22, с. 15]; у М. Матіос –

старий чоловік у коричневому банному халаті [11, с. 161]. 

Функціональні (динамічні) ознаки є загальними; вони характеризують людину як живу 

динамічну систему. Функціональні ознаки проявляються насамперед у русі. До функціональних 

ознак належать особливості поведінки, ходи, міміки чи жестів [2, с. 15]. Порівняймо, зображення 

поведінки персонажів у В. Шевчука – вийшов на їхню гору отой кривий директор [17, с. 155]; такі 

галіфе носили модники [24, с. 86]; утікач [18, с. 203]; зніяковілі «ледарі» [15, с. 180]; у М. Матіос – 

шлюбний чоловік [7, с. 21], зраджений ґазда [7, с. 22], сільський рогоносець [7, с. 22]; особливості 

стилю життя: у В. Шевчука – зляканий «кепський плавець» [19, с. 71]; у М. Матіос – сільський 

донжуан [7, с. 23]; неповноцінну дитину [8, с. 23], інваліда [8, с. 23]. 

У творах В. Шевчука вжито описові вирази іронічного характеру з метою підкреслення якоїсь 

певної індивідуальної особливості: свого світловолосого «березового чурбанця» [19, с. 73]. 

Отже, вербалізатори концепту «зовнішність людини» акцентують увагу читача на анатомічних 

ознаках героя (зріст, будова тіла, колір очей і волосся), загальнофізичних (стать, вік і демографічні 

особливості), супутних ([предмети одягу) та функціональних атрибутах (особливості поведінки). 

Найбільш вживаними у творах В. Шевчука і М. Матіос та яскравими за змістом є складники концепту 

«зовнішність людини» для характеристики кольору очей та волосся, найменш уживані – на 

позначення динамічних ознак. 

Подальші наукові дослідження будуть спрямовані на компаративний аналіз концепту 

«зовнішність людини» в українській та англійській прозах. 
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Осипчук Г. В. Средства языкового выражения концепта «внешность человека» 

в современной украинской прозе (на материале творчества Валерия Шевчука и 

Марии Матиос). 

Аннотация 
В статье показано развитие когнитивной лингвистики и раскрыто значение термина «концепт». 

Охарактеризовано основные аспекты концепта «внешность человека». Сделан акцент на лексико-

семантическом поле номинаций концепта «внешность человека» в произведениях В. Шевчука и М. Матиос. 

Определено, что наиболее продуктивными являются вербализаторы концепта, указывающие на 

анатомические характеристики, в частности для обозначения цвета глаз и волос, менее применяемые – 

наименование общефизических признаков, одежды, особых примет. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концептуальный аспект, концепт «внешность человека», 

структура концепта, вербализаторы. 

Osipchuk H. V. Means of linguistic expression concept «appearance» in modern Ukrainian 

prose (based on materials of works by Valery Shevchuk and Mary Matios). 

Summary 
In the article has been revealed the development of cognitive linguistics. It has been identified that scientific 

researches of scholars are directed towards studying of concepts which keep knowledge and experience of human 

activities, create the complete world vision. 

It has been revealed the meaning of term «concept». It has been characterized basic aspects of concept 

«appearance». It has been isolated lexical and semantic area of nomination of concept «appearance» in works of 

V. Shevchuk and M. Matios. It has been established an interconnection between components in structure of concept 

«appearance». 

It‘s found that concept «appearance» focuses reader‘s attention on anatomical features (such as colour of eyes 

and hair, height, physique), general physical features (sex, age, demographic peculiarities), related features (articles of 

clothing), functional (behaviour peculiarities). Verbalizators of concept «appearance» to denote colour of eyes and hair 

are the most productive in works of V. Shevchuk and M. Matios. Those to denote common physical features, garments 

distinguishing marks less used in their works. 

Key words: cognitive linguistics, conceptual aspect, concept «appearance», concept structure, verbalizator. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПОШУКУ ВІДПОВІДНИКА ТА ПЕРЕКЛАДУ 

НАРОДНО-ФОЛЬКЛОРНИХ ЛАКУН 

 
У статті розглянуто особливості пошуку відповідних еквівалентів народної лексики та фразеології. 

При перекладі та інтерпретації такого матеріалу виникає потреба у детальному мовно-історичному аналізі 

номінацій та зверненні до глибинних етнокультурних стратумів, аналізі етносвідомості. Автор деталізує 

особливості пошуку відповідника до лінгвокультурних лакун на різних мовних рівнях та підкреслює важливість 

перекладацького коментаря.  

Ключові слова: народна лексика, переклад, лакуна, лінгвокультурема.  

 

Лексика народної мови, або, як її ще називають, народно-фольклорна лексика, вміщує у своєму 

складі діалектні, просторічні та фольклорні номінації. Такі одиниці є надзвичайно цікавими з точки 

зору своєї лінгвокультурної семантики, адже належать переважно до автентичних, притаманних 

певному етносу, певній мовній сфері. Особливістю такого мовного стратуму в контексті інтерпретації 

є складність відтворення номінацій при перекладі. Найімовірніше, саме тому переклад, пошук 

відповідних еквівалентів народної лексики та фразеології дуже рідко стає предметом дослідження. 

Серед нечисленних праць пострадянського наукового простору, які стосуються цієї проблематики, 

можна згадати доробки В. Галика, О. Крисало, Ю. Лиморенко, Ю. Ткачевої та деяких інших. 
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Особливість такого перекладу полягає у намаганні реконструювати іншомовний, 

чужокультурний текст у художній цілісності, зберігаючи національно-специфічні ознаки його 

лексичного наповнення, стильової організації, семіотичні функції, семантичне навантаження, але при 

цьому зробити зрозумілим для представника іншого мовно-культурного континууму. 

У такому випадку у перекладача виникає потреба у детальному мовно-історичному аналізі 

номінацій та зверненні до глибинних етнокультурних стратумів, аналізі етносвідомості, що й 

зумовлює актуальність нашого дослідження.  

Метою розвідки є намагання проаналізувати переклади та інші спроби пошуку відповідника 

лакунарної лексики з метою збереження лінгвокультурної інформації. Завдання статті – спроба 

продемонструвати складнощі перекладу номінацій «народної мови».  

Розглядаючи завдання, які стоять перед перекладачем текстових фрагментів народної мови, 

можна виокремити певні особливості. Перш за все, це специфічна граматична та синтаксична 

організація тексту у мові оригіналу.  

У процесі пошуку відповідного еквівалента і, як наслідок, у перекладі на мову іншого типу 

дуже часто не збігаються морфологічні конструкції. Так, англійська мова належить до аналітичних, а 

українська – до синтетичних. Тому, наприклад, зменшувально-пестливий суфікс -ик в українській 

мові використовується з метою надання лексемам певного конотативного забарвлення. Назва 

української народної казки «Лисичка, котик і півник», яку знаходимо у збірці І. Рудченка, при 

перекладі на англійську мову звучатиме «The Cat, the Cock, and the Fox». Втрата суфікса призводить 

до викривлення семантичного навантаження назви казки, адже саме за допомогою суфікса 

виявляється так звана персоніфікація героїв-тварин, які набувають людських рис [2, c. 27]. 

Теж ж саме явище наявне у віршованих конструкціях із власною назвою. У такому випадку в 

українській мові пестливий афікс -ко виконує дві функції – за допомогою нього створюються 

римування, а також певний конотативний ефект, який вказує на вік казкового персонажа. В 

англійській мові римування втрачається, а вік персонажа передається шляхом додавання 

словосполучення a little son: 

П‘ятий синко 

Ще й Пилипко. 

And a little son too, 

Called  Phil.

Для української народної казки характерна кінцівка-благопобажання. При зміні структури 

останнього речення відбувається втрата семантичного компонента благопобажання. Наприклад, 

еліптична кінцева конструкція української мови Їм сміх та рядно, а нам – сміх та добро у перекладі 

трансформується у компаративну And as they laughed over the joke as a good joke, we may laugh over it 

too, що призводить до зміни загального змісту речення. 

Другою особливістю, на яку слід звернути увагу, є художні засоби-тропи, специфічна 

фразеологія, гра слів тощо. Відтворення у мові перекладу таких елементів викликає скдаднощі через 

відсутність еквівалентів для передачі епітетів, ідіом, порівнянь, багатозначних виразів, образних 

висловлювань та архаїзмів. Спосіб перекладу конкретних елементів народного тексту залежить від 

специфіки народної чи фольклорної пам‘ятки.  

Якщо ж мова ведеться про окремі лексичні чи фразеологічні номінації, то найімовірнішим є 

підбір часткових відповідників, що концептуалізують схожий сегмент іншомовної реальності. У 

такий спосіб можна підібрати ідіоматичні кореляти, у яких форма та зміст майже ідентичні від мови 

до мови. Такий ефект можна прослідкувати, наприклад, у народно-розмовних порівняннях, які 

концептуалізують семантику дурості: англ. You're as ignorant as a cow (Буквально: такий же 

нерозумний, як корова). They are as ignorant as the kyloes ye used to drive to market (де kyloe, small 

Highland cattle); нім. Han dr full med Idrdomj som en Koo med Muskat. Er steckt voll Ktinstej als die Kuh 

voll Muschaten (Буквально: такий же наповнений навчанням, як корова мускатним горіхом) [7, c. 133]. 

Історичний факт, що папа Бенедикт XII був ненажерою та пияком, дав поштовх виникненню 

вислову Drunk as a pope. Вислів походить від латинського фразеологізму Pibamus papaliier. У сленговій 

англійській мові фразеологізм трансформується у Drunk as a polony (де polony – вид ковбаси зі 

свинини). У фламандській мові існує схожий вислів Drinken, zidpen gelijk en Polak [7, c. 201]. 

Наприклад, переклад епітетів відбувається різними способами залежно від того, яку семантику 

вони конкретизують. Метафори та порівняння, які ґрунтуються на невідомих представнику іншої 

мовної спільноти аналогіях, переважно передають звичними для мови перекладу засобами, але лише 

у тому випадку, коли калькування метафоричного виразу затемнює смисл і не може бути адекватно 

пояснене коментарями.  

Але, на нашу думку, найсуттєвішу проблему становлять так звані лінгвокультуреми, або 

лакунарна лексика, реконструкція, пошук еквівалента та переклад якої включає згадані особливості. 
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В одній з наших попередніх розвідок ми вже зупинялись на проблемі трансформації лінгвокультурем 

в іншомовному просторі. Нами було розроблено лінгвокультурологічну класифікацію лакунарної 

лексики фольклорного тексту, що ґрунтується на ідеографічному принципі, та продемонстровано 

способи перекладу таких номінацій. Особливу увагу зосереджено на складнощах підбору 

фольклорних відповідників та перекладацьких хибах [8]. 

Основними постулатами «теорії лакун» є твердження, що процес 

інтеркультурного / інтракультурного спілкування на міжособистісному та текстовому рівнях є 

конфліктним з огляду на розбіжності структурування особистісного та етнічного досвідів як 

вербальних так і невербальних [3, c. 3]. Відповідно, лакунами називають базові елементи 

національної специфіки лінгвокультурної спільноти, які існують в текстах і ускладнюють їх 

розуміння представниками іншої культури [4]. 

Лакуни поділяються на лінгвістичні та культурологічні. До лінгвістичних належать стилістичні, 

граматичні, лексичні лакуни. Окрім того, виділяються текстові лакуни – такі як алюзія та мовна гра [3]. 

До культурологічних лакун відносять етнографічні (відсутність реалій), асоціативні 

(наприклад, відсутність асоціацій на якусь власну назву); інтеркультурні (наприклад, різна символіка 

кольорів); діяльнісно-комунікативні (відбивають специфіку різних типів діяльності, характерних для 

того чи іншого етносу, наприклад, загадки, жести); лакуни культурного простору (ландшафту); 

емотивні (у тексті перекладу з‘являються знаки оклику, три крапки тощо для вираження емоцій, хоча 

вони відсутні у мові оригіналу).  

Ю. А Сорокін виокремлює два способи елімінування лакун у тексті:  

1) заповнення – процес розкриття смислу деякого поняття чи слова, яке належить до 

незнайомої реципієнту культури;  

2) компенсація – для полегшення розуміння фрагмента чужої культури, коли в текст вводиться 

специфічний компонент культури реципієнта, причому в тексті певної культури з‘являються елементи 

іншої культури – схожі чи близькі до елементів вихідної культури. Такі елементи зазвичай не збігаються з 

елементами культури оригіналу. Унаслідок компенсації розуміння тексту полегшується, але остання 

призводить до втрати національно-культурної специфіки вихідної культури [3].  

Використовуючи розроблену нами класифікацію, пропонуємо розглянути деякі способи 

передачі лакунарної лексики у фольклорному тексті. Нами виокремлено певні семантичні сфери, до 

яких належить лакунарна лексика української мови:  

- лексика, що стосується повсякденного життя (назви продуктів харчування та напоїв, періодів 
прийняття їжі);  

- формули етикету;  
- назви, що вказують на побутові умови (умови життя в місті та в сільській місцевості);  
- рівень життя (регіональні, соціальні та етнічні групи варіантів), господарські роботи;  
- етикет і ритуал поведінки;  
- абстрактні поняття, притаманні певній культурі; 
-  традиції, звичаї, забобони, реалізовані в міфології.  
Наприклад, в українській народній казці «Царенко Навішній», включеній у збірку «Народныя 

южнорусскія сказки», укладеній 1869 р. Іваном Рудченком, фіксуємо такі рядки: «Десь, у якомусь-то 

царстві, у якомусь государстві був жив собі такий-то царь; не мав од рода той цар до своїх старих 

літ дітей. Поїхав він на базар, – от як би и у нас у Корсуні; поторгував він, що йому треба було…» 

[2, с. 115], і тут фігурує топонім Корсунь. В англомовному перекладі цієї казки, здійсненому 1902 р. 

британським лінгвістом Робертом Нісбетом Бейном та включеним у його збірку «Cossack Fairy Tales 

and Folk Tales», номінація замінюється топонімом Kherson: «Once upon a time, in a certain kingdom, in 

a certain empire, there dwelt a certain Tsar who had never had a child. One day this Tsar went to the bazaar 

(such a bazaar as we have at Kherson) to buy food for his needs» [5, с. 47]. 

За даними Етимологічного словника топонімів України В. Лучика, Корсунь – давньоруська 

назва міста («градъ») на Гераклейському півострові Криму, сучасні руїни Херсонес у м. Севастополі. 

Автор словника зазначає, що майже одностайною є думка про Корсунь як давньоруську 

трансформацію давньогрецької номінації Χερσόνησος, яке зазнало зміни початкової літери Х- на 

природнішу для східнослов‘янських мов К- певною мірою під тюркським впливом [1, с. 282]. Херсон 

– місто Херсонської області; засноване 1778 р. на місці військового укріплення, перші згадки про 

Херсон належать до 1737 р. Ойконім виник унаслідок перенесення назви з давнього Херсонеса 

Таврійського в Криму за поширеною тоді модою на давньогрецькі топоніми [1, с. 492]. Очевидно, що 

перекладач уникає маловідомої в англомовному світі назви міста Корсунь, яка приведена в оригіналі, 

трансформуючи її у розповсюджену у ХІХ ст. номінацію Kherson.  
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В іншій перекладеній англійською мовою збірці казок «Russian Folk-Tales» Вільяма Ралстона 

Шедена-Ралстона, куди, зокрема, увійшла велика кількість українських народних творів, приведено 

транскрибовану номінацію pampushki: «The girls used to assemble in some cottage, bake pampushki and 

enjoy themselves for a whole week, or even longer» [9, с 11]. Для пояснення лексеми на позначення 

страви автор подає коментар «Cakes of unleavened flour flavoured with garlic». 

Той же перекладач використовує перекладацький прийом генералізації для передачі 

слов‘янського міфоніма чорт, замінюючи його родовим поняттям демон: «The demons have carried 

her off before our very eyes!» [9, с 21]. З метою збереження лінгвокультурного наповнення номінації 

В. Ралстоном подається коротка етнографічна типологія міфологічних істот: «In West-European stories 

the devil frequently carries off a witch‘s soul after death. Here the fiend enters the corpse, or rather its skin, 

probably intending to reappear as a vampire. I have generally rendered by‘ demon,‘ instead of‘ devil,‘ the 

word chart when it occurs in stories of this class, as the spirits to which they refer are manifestly akin to 

those of oriental demonology» [9, с 21]. 

Отже, як зрозуміло з вищенаведених прикладів, для заповнення так званих «білих плям» 

перекладачами часто використовується коментар, основними функціями якого є наступні: 

– представити культурний контекст пам‘ятки, продемонструвати зв‘язки з іншими пам‘ятками 

вихідної мови чи творами інших народів, дати характеристику образним засобам з точки зору 

традиції;  

– обґрунтування перекладу (надання переваги певному варіанту); 

– використовується для з‘сування образності, пояснює підтекст традиційних виразів та ідіоматику; 

– уточнення незрозумілих місць, «білих плям», пояснення допущених при перекладі відхилень 

від оригіналу; 

– пояснення специфічних слововживань, наприклад, коли лексема уживається з непритаманним 

їй значенням; 

– пояснення власних назв та специфічних реалій. 

Виокремлюють чотири типи коментаря:  

історико-етнографічний – стосується етнографічних особливостей життя народу, опису 

компонентів обряду, згаданих у тексті, історичних подій, історико-географічних довідок про місце 

проживання певного народу, елементів світогляду, вірувань, міфоуявлень. Наприклад: «The Russian 

phrases bail dyen, baili svait, «white day», «white world», are good examples of the old-time idea with which 

is connected, in all likelihood, the title Baili Tsar, «the White Tsar», still existent in Russia» [6, с 548]; «In their 

village it was customary to celebrate the feast of St. Andrew the First-Called (November 30)» [9, с 11]; 

2) філологічний коментар – включає в себе обґрунтування перекладу, пояснення відхилень від 

оригіналу, тлумачення місць у тексті перекладу, які передані буквально, пояснення перекладача щодо 

вибору певних мовних засобів (наприклад, стилістично маркованої лексики, особливих синтаксичних 

конструкцій) залежно від специфіки оригіналу. Ще одна його функція – пояснення філологічних 

зв‘язків, що недостатньо виражені або ж упущені в тексті. 

Наприклад, у казці «Лисиця і Кіт» ми спостерігаємо яскравий приклад поєднання 

звуконаслідування «мяу» кота, яке в українській мові завдяки грі слів трансформується у вигук 

Мало!: «От вони йдуть. Кіт задрав хвіст , да зараз до сала: «Мя-у, мя-у!..» А вони злякались кота, 

да поховались в кущі, дай думали, що він каже: Ма-ло, Ма-ло!» [3, c 26]. Для збереження згаданого 

ефекту в англомовному перекладі автор передає вигук: Ма-ло, Ма-ло! за допомогую транскрибування 

додаючи до нього коментар: «So the cat and the fox went to the banquet, and when the cat saw the bacon, 

he put up his back and stuck out his tail, and cried : «Mee-oo, mee-oo !» with all his might. But they thought 

he said: «Ma-lo, ma-lo!» (What a little ! what a little)» [5, c. 133]. 

Дуже часто філологічний коментар використовується для пояснення скорочених та пестливих 

антропонімів як-от: «In a certain country there lived an old Couple who had a daughter called Marusia 

(Mary)» [9, c. 11]. Те ж саме стосується міфонімів: So she went to the gathering; the Fiend was there 

already (The Fiend or The Nechistoi, or unclean (Chisty – clean, pure) [9, c. 12]; 

3) фольклористичний коментар – використовується для демонстрації специфічної образності, 

тлумачення алегорій та ідіоматичних висловів. Яскравим прикладом такого коментаря є тлумачення 

образу Святого Іллі, наведене Альбертом Вратіславом: The prophet Elijah (Ilya) is a very important and 

powerful personage in Russian folklore, and we find him accordingly in No. 27 holding a prominent position 

in the heavenly hierarchy, even before the creation of man! He seems to have taken the place of Perun, the 

god of thunder, among the heathen Slavonians. I must also draw attention to the extreme stupidity of the 

«devils» of Slavonic folklore. They are still less intelligent than their Teutonic brethren, and do not appear to 

have any connection with the Arch Enemy, but to be, as Mr. Ralston says (p. 370), rather «the lubber fiends 
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of heathen mythology, beings endowed with supernatural might, but scantily provided with mental power» 

No. 26 gives a specimen of their average intelligence [10, c. 142]; 

4) текстологічний коментар – виявляє та демонструє зв‘язки певного тексту з іншими текстами 

тієї чи іншої поетичної традиції. Це стосується коментування стійких формул, сюжетних типів казок, 

зіставлення різних варіантів тексту, пояснення незрозумілих варіантів у рукописах. 

Наприклад: The tales of Snake Husbands always appear to have an evil end, though the two that I have 

translated do not conclude so touchingly as the beautiful Great Russian story, «The Watersnake» [10, c. 156]. 

У контексті міжмовного порівняння фольклору можна навести текстологічний коментар, де 

проводиться паралель між демонічним коханцем дівчини Марусі та персонажами фольклору східних 

країн: Marusia's demon lover will be recognised as akin to Arabian Ghools, or the Rakshasas of Indian 

mythology. (See the story of Sidi Noman in the «Thousand and One Nights», also Lane's translation, Vol. I p. 

32 ; and the story of Asokadatta and Vijayadatta in the fifth book of the «Kathasaritsagara»,  Brockhaus's 

translation,1843) [9, c. 17]. 

Наводячи приказку, що описує жіночий розум, автор перекладу спирається на П. Чубинського та 

проводить паралель із татарським фольклором: «Sure enough the proverb doesn't say without reason: 

«Women have long hair and short wits». Chudinsky, No. 8. The proverb is dear to the Tartars also» [9, c. 38]. 

Отже, варто зазначити, що складність перекладу народно-фольклорних номінацій є 

безсумнівною, адже основним завданням перекладача фольклорних пам‘яток є не просто пошук 

конкретного відповідника а потреба у трансформації інформації, яка є невідомою читачу (а іноді 

становить проблему і для перекладача) та яка повинна відповідати культурному коду вихідної 

етномовної спільноти. Проблему становлять так звані лінгвокультуреми, або лакунарна лексика, яка є 

численною у народно-фольклорних текстах. Із метою реконструкції та пошуку еквівалента 

перекладачі часто залучають авторський коментар. Перспективним вважаємо дослідження спроб 

перекладу народних лакун з української мови польською та французькою.  
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Пальчевская А. С. К вопросу об особенностях поиска соответствия и перевода народно-

фольклорных лакун. 

Аннотация 
В статье рассмотрены особенности поиска соответствующих эквивалентов народной лексики и 

фразеологии. При переводе и интерпретации такого материала возникает необходимость в детальном 

культурно-историческом анализе номинаций и обращении к глубинным этнокультурных стратумам, анализе 

этнического сознания. Автор детализирует особенности поиска соответствий лингвокультурных лакун на 

разных языковых уровнях и подчеркивает важность переводческого комментария. 

Ключевые слова: народная лексика, перевод, лакуна, лингвокультурема. 

Palchevska O. S. To the question of searching for the proper equivalent and translation of the 

vernacular lacunae.  

Summary 
The article deals with the pequliarities of finding appropriate equivalent to the vernacular lexical and 

phraseological units. When translating and interpreting such material there is a need for the nominations detailed 
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linguistic and historical analysis as well as accessing the deep ethnic and cultural spheres, analysing ethnical 

consciousness. The problem of the relations and connections of the language, culture and ethnicity is an 

interdisciplinary one and the only possible way to resolve it lies in the attempt to join efforts of several sciences, 

including linguistics and translation. Cultural studies are now regarded not just as an allied sector of linguistics, but as 

a phenomenon without the analysis of which one can not comprehend the mystery of man as well as the mystery of the 

language and text. And that is why the problem of translating the folk texts (folklore texts) culturally marked lexicon 

arises as an indispensable phenomena for understanding the source culture. Lacunae (culturally marked lexical units) 

are considered as the main difficulty for rendering from one language into another. Under lacunae vocabulary we 

understand lexical units that have no verbal equivalent in one of the languages being compared, due to the absence or 

concepts in a certain lingvoculture or lexical unit expressing this concept. The definition implies that the main lacunae 

vocabulary complexity is its untranslatability, which results in a process of the semantic presentation of these lexical 

units. Thus, in order to demonstrate the meaning of gaps, translators need to think carefully on the semantization 

techniques. The material of the research are the translations of some Ukrainian folklore texts into English. The author 

gives the details of matching lingvocultural lacunae at different linguistic levels and stresses the importance of 

translator‘s commentary. 

Key words: vernacular vocabulary, translation, lacuna, lingvocultural unit. 
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РОЗВИТОК ПОЛЬСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ 
 
У статті представлено історіографію польської медичної термінології, зокрема описано періодизацію 

становлення та розвитку медичної термінології у Польщі. Досліджено праці провідних польських термінологів 

та виявлено особливості термінотворення медичних термінів на матеріалі польської мови. 

Ключові слова: медична термінологія, періодизація, номенклатура, польська мова. 

 

Учені по-різному розглядали періодизацію польської медичної термінології. Досліджуючи 

етапи розвитку медичної термінолексики, Я. Масловський [7, с. 11] вказує про початок зародження 

польської медичної термінології в ХVІ ст. Натомість Я. Ґілецький, A. Журада, Н. Осман [4, с. 88] 

пропонують періодизацію за історико-політичним чинником, указуючи ХІІІ ст. як початок 

зародження польської медичної термінології. 

Виокремлюючи періоди розвитку польської медичної термінології, ми маємо насамперед брати 

до уваги політичні умови її формування. Отже, за Я. Ґілецьким, A. Журада, Н. Осман, у розвитку 

польської медичної термінології наявні чотири основні етапи [4, с. 89] (див. Табл. 1).  

Таблиця 1 

Періодизація польської медичної термінології 
Етап Період 

Перший ХІІІ – ХVІ ст. 

Другий 1610 – 1838  рр. 

Третій 1838 – 1898 рр. 

Четвертий 1898 – і досі 

 

Польська медична термінологія, або, як її раніше називали, лікарська, початок якої сягає 

ХІІІ ст., була представлена у словниках, гербаріях та медичних порадниках. Лексика творилася на 

основі польської літературної та розмовної мови, діалектів, класичних мов науки – старогрецької та 

латинської. Також існували народні назви хвороб, які формувалися різними шляхами багатомовної 

держави Речі Посполитої, оскільки медичні терміни використовували не лише лікарі, але й перукарі, 

шарлатани та сільські бабусі [7, с. 11]. 

На думку польських мовознавців, найціннішою працею першого періоду є розвідка 

Ф. Мімеруса: «Dictionarium Trium linguarum Latine, Teutonice Polonice...», опублікована трьома 

мовами (польською, латинською й німецькою) [4, с. 89]. Відома праця того ж автора, яка, окрім 

фармацевтичних, вміщувала також і анатомічні поняття, – «Порадник для лікарів щодо медичного 

обслуговування». Ще однією важливою працею цього сторіччя був зіллярник Стефана Фаліміржа 
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(1534), присвячений травам та їх ефективності. Цю працю називають першою друкованою книгою 

польською мовою про трави та їхні цілющі властивості. Автори були мотивовані створювати 

польські еквіваленти через відсутність прямого медичного словника. Їхні доробки стали вагомим 

фактором для розвитку медичної фахової мови [8, с. 7].  

Другий етап розвитку польської медичної термінології – період виходу численних польських 

праць у сфері медицини (1610–1838 рр.). 1610 р. опубліковано перший польський медичний 

підручник Й. Нєзвецкого. Автор використовував численну кількість латинських та грецьких 

синонімів (‗відросток‘ – grasiformis, acuformis, jugularis) [4, с. 90]. 

Методичне впорядкування чи унормування медичної термінології польської мови розпочалося 

аж у XIX столітті, що дало початок третьому етапу (1838–1898 рр.) – становлення польської медичної 

термінології. Належить згадати таких дослідників медичної наукової мови, як І. Фіялковський, 

професор Варшавського університету, котрий упровадив до польської мови медичні терміни 

moczociąg (kateter – ‗катетер‘), ropień (abscessus – ‗абсцес‘, ‗відросток‘), tętno (arteria – ‗артерія‘). 

Оскільки в той час у польському науковому середовищі панували патріотичні та слов‘янофільські 

настрої, а також необхідно було описати нові поняття, звісно, це вплинуло на потребу формувати 

польські відповідники на противагу класичним латинським медичним назвам. Варто також додати, 

що друга половина XIX ст. ознаменована зміною політичного режиму та історичними подіями, що 

збільшили вплив та розвиток хімічних ліків. Причиною тому слугував розвиток марксистсько-

ленінських організацій, які своїм вченням пропагували застосування в медицині лише медичних 

препаратів із хімічним складом [4, с. 90]. 

Й. Маєр та Ф. Скобель були першими в Польщі, хто, зіставивши вже відомі медичні терміни, 

вибрали найзмістовніші, семантично і граматично правильні медичні терміни та сформували критерії 

унормування термінології, які використовують досі [3; 6–8; 10]. 

Вагомий внесок у дослідження польської наукової термінології внесли також Т. Бровіц, 

С. Ціхановський, С. Доманський, Л. Кринський. Зокрема, їхня спільна праця «Słownik lekarski polski» 

(1905) подає такі новоутворені слова: marnenie – atrofia ‗атрофія‘, kichawica – napad kichania ‗напад 

кашлю‘, ślinogorz – angina ‗ангіна‘, zarysowność skóry – dermografizm ‗дермографізм‘. На противагу 

науковцям, які створювали нові медичні терміни на основі польської мови, існували й ті, які 

пропонували використовувати міжнародну медичну термінологію, тобто терміни на основі 

латинської та старогрецької мови. Послідовниками цього руху були А. Раціборский, 

В. Дорошевський [7, с. 12]. 

Протягом наступних 150 років польська термінологія під впливом зовнішніх чинників, зокрема 

агресії з боку Німеччини та Росії, зазнавала утисків та корекції термінології. Незважаючи на це, 

польські дослідники не припиняли стандартизувати національну наукову термінологію, про що 

свідчить четвертий етап розвитку медичної термінології – стандартизації сучасної медичної 

термінології (з 1898 р.). Протягом 1889–1899 рр. К. Нойшевський уводить польські медичні терміни. 

Він був першим, хто запропонував термін термінологія (пол. mianownictwo), а не лексика (пол. 

słownictwo) [5, с. 12]. 

1895 р. під час з‘їзду фахівців медичної галузі в Базелі ратифікований анатомічний 

лексикон BNA (Basle Nomina Anatomica) – результат обговорення номенклатурної комісії та 

представників міжнародної спільноти. Саме в цьому році латинську мову визнали офіційною 

мовою медицини через те, що це була єдина мова, яку вважали основною мовою міжнародної 

комунікації [10, с. 94]. 

1998 р. Федеративний комітет анатомічної термінології (ФКАТ) опублікував остаточний 

варіант міжнародної AT, так звану Анатомічну номенклатуру. Варто зазначити, що ФКАТ підтвердив 

латинську мову як міжнародну мову медиків, тим не менше у першому виданні були опубліковані 

англійські еквіваленти. Це знову спричинило дебати щодо використання єдиної міжнародної 

медичної мови, яка могла би бути універсальною. І. Вітмор зазначає, що оскільки латинську мову 

розглядають як мертву мову, це дає їй переваги бути універсальною мовою, оскільки ця мова не 

належить жодній країні чи нації, тобто латинська мова є міжнародною та нейтральною, на відміну від 

національних мов [10, с. 52].  

Термінологічні комітети перебувають під великим тиском із боку редакторів міжнародних 

журналів, які мають на меті вилучити латинську мову. Зокрема, 1991 р. редактор британського 

медичного журналу (British Medical Journal) заявив, що латинські вислови не друкуватимуться в 

цьому періодичному виданні [10, с. 51]. 

Вплив культур англомовних країн та використання англійської мови в сучасній медичній 

термінології насправді може згодом замінити латинську мову, оскільки англомовні терміни швидко 
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інтегруються не лише в медичну термінологію, але й у термінології інших галузей наук, як суміжних 

із медициною (біологія, хімія), так і несуміжних (економіка, політологія, комп‘ютерні технології, 

архітектура, мистецтвознавство тощо). 

Однак у доробку провідних польських термінологів наявні фундаментальні праці на матеріалі 

медичної термінології, утвореної на матеріалі національної мови: «Słownik mian anatomicznych 

łacińsko-polsko-angielski» за редакцією Р. Александровича [2], «Podręczny słownik mianownictwa 

anatomicznego» [9], «Medyczny słownik kolokacji polsko-angielski, angielsko-polski» [3]. 

Отже, польська медична термінологія, незважаючи на політичні утиски з боку Німеччини та 

Росії, статус латинської мови як мови наукової термінології, вплив англійської мови на 

термінотворення в сучасній науці, формувалася на питомому ґрунті, що, своєю чергою, сприяло 

розвитку як медичної термінології, так і сучасної польської мови загалом. 
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Перхач Р.-Ю. Т. Развитие польской терминологии в области медицины. 

Аннотация 
В статье представлена историография польской медицинской терминологии, в частности 

периодизация становления и развития медицинской терминологии в Польше. Исследованы труды ведущих 

польских терминологов, изучены особенности терминообразования медицинских терминов на материале 

польского языка. 

Ключевые слова: медицинская терминология, периодизация, номенклатура, польский язык. 

Perkhach R.-Y. T. Progress in a Polish terminology in the medical field. 

Summary 
The article presents historiography of Polish medical terminology and information on periodization history and 

progress in Polish terminology. 

The history of the Polish Terminology is in details described. Four different time periods are presented: I (ХІІІ-

ХVІ), II (1610–1838), III (1838–1898) IV (1898 – today).  

It is important to note, that the Polish language was under the Russification and Germanization policy for 150 

years, but even in such difficult situation, Polish nation created professional unity, when the Poland has been 

geographically divided. Polish terminology researcher accepted nomenclature with the original Polish anatomical 

equivalents. 

Around the world researcher adopted Latin as the international language for medical terminology, in the 20 th 

century the English language also influenced scientific articles and medical terminology, but Poland wanted to have its 

own Polish nomenclature.  

Polish medical terminology is based on the Polish language; the terms of Greek or Latin origin are replaced 

with equivalents, which are formed on the basis of the national language. 

Subsequent comparative analysis of historiographies of Polish and Ukrainian medical terminology or another 

modern language will be in demand. 

Key words: medical terminology, periodization, nomenclature, Polish. 
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ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТУ ’ЗДОРОВ’Я’ В УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ 
 
У статті розглядаються особливості вербалізації концепту ‘здоров‘я‘ в паремійних одиницях 

української мови, визначаються різнорівневі репрезентанти мовної об‘єктивації концепту в аспекті 

культурноспецифічних характеристик, його образна та ціннісна складові. 

Ключові слова: українська фразеологія, паремії, концепт ‘здоров‘я‘, лінгвокультурологія, 

лінгвокогнітологія, лінгвальні засоби. 

 

У контексті антропоцентричної наукової парадигми фразеологізми розглядають як 

експлікатори культури певного етносу. Так, Н. Панченко підкреслює, що «у пареміях поруч із 

загальнолюдським виражається характерне і специфічне для певної лінгвокультурної спільноти, 

тобто те, що прийнято називати «душею народу», національним характером. Паремії – це культурний 

код, вбудований у мову, який виконує роль скарбниці та знаряддя передачі людського досвіду» [4, 

с. 26]. Уявлення про здоров‘я та хвороби людини належать до фундаментальних основ імпліцитної 

системи цінностей, яка окреслює етнос людського буття та світобачення. 

Мета цього дослідження – визначити специфіку мовної об‘єктивації концепту ‘здоров‘я‘ в 

українських пареміях. 

Об‘єктом дослідження стали лексичні одиниці вербалізації концепту ‘здоров‘я‘ в українській 

мові. Предметом дослідження є семантичні особливості вербальної репрезентації концепту ‘здоров‘я‘ 

в українському паремійному дискурсі. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в лінгвокогнітивному та лінгвокультурологічному 

аспекті досліджується змістове наповнення концепту ‘здоров‘я‘, об‘єктивоване лінгвальними 

засобами в українських пареміях. 

В ієрархії цінностей найвищий щабель займає життя людини, тому вічною проблемою 

людського існування є піклування про здоров‘я та його збереження, витоки яких найчастіше мають 

історичний характер і зумовлені історичними обставинами. 

Дослідження питань концептології висвітлено у працях Н. Д. Арутюнової, М. М. Болдирєва, 

С. Г. Воркачева, О. О. Залевської, В. І. Карасика, С. Є. Нікітіної, Г. Г. Слишкіна, Ю. С. Степанова; 

зокрема, окремі аспекти концепту ‘здоров‘я‘ аналізували О. В. Милик (концепт ‘здоров‘я‘ в 

латинських пареміях), Л. В. Туленінова (концепти ‘здоров‘я‘ і ‘хвороба‘ в англійській і російській 

лінгвокультурах), Г. М. Доброльожа (мотиви здоров‘я в тематиці польських порівнянь) тощо. 

Головним завданням у дослідженні концепту є розгорнутий та повний аналіз мовних одиниць, 

які вербалізують цей концепт [2, с. 47]. Номінативне поле концепту має розгалужену та неоднорідну 

структуру, оскільки містить як прямі номінації концепту, що утворюють ядро номінативного поля, 

так і номінації окремих когнітивних ознак концепту, які розкривають зміст концепту в різних 

комунікативних ситуаціях, утворюючи периферію номінативного поля [4, с. 66–67]. 

На нашу думку, у процесі дослідження нам варто обрати метод опису концепту, 

запропонований Р. М. Фрумкіною, який ґрунтується  на виокремленні ядра і периферії концепту [7, 

с. 58], де ядром виступають словникові значення лексеми, а периферією – прагматичні складники 

лексеми, конотації, асоціації та суб‘єктивний досвід. Варто підкреслити, що концепт у своїй основі 

має оцінні характеристики і формується відповідно до морально-ціннісної концептуалізації дійсності. 

Для розуміння семантики й мотивації ФО, що вербалізують концепт ‘здоров‘я‘, слід проаналізувати 

смислову структуру опорної назви. Смислова структура лексеми здоров‘я, за визначенням, поданим у 

«Короткому тлумачному словнику української мови», становить: «Здоров‘я – це стан фізичного, 

психічного, душевного і соціального благополуччя» [6, с. 98]. Тож поняття «здоров‘я» є комплексним та 

багатовимірним, воно характеризує загальний функціональний стан людини. 

В українському паремійному фонді можна виокремити тематичні групи, що окреслюють 

здоров‘я людини: 

1) «здоров’я – фізичні ознаки»: Здоровий, як вірьовка всемеро. Здоровий, як хрін. Глянь на 

вигляд і про здоров‘я не питай. Коли немає сил, той світ не милий. Здоровий, як циганова коняка: 

день біжить, а три лежить (у знач. «слабке здоров‘я»). У таких пареміях досить часто фізичний 
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стан здорової (міцної) людини порівнюється з фізичними рисами тварин, ознаками рослин і дерев, 

характеристиками неживих предметів. Вислів «У здоровому тілі – здоровий дух» змінив первісну 

евентуальну конотацію «Треба молити (богів), щоб дух був здоровий у тілі здоровому» (Х сатира 

Ювенала 60–127 рр. н. е.) і сьогодні вживається у значенні гармонійного фізичного і духовного 

розвитку організму людини; 

2) «здоров’я – найвища цінність / благо»: Здоров‘я – найдорожчий скарб. Здоров‘я більше 

варте, як багатство. Вартість здоров‘я знає лиш той, хто його втратив. Здоров‘я – головне 

життєве благо. У філософському вимірі благо інтерпретують як дещо позитивне для тілесного й 

духовного існування людини, а в етиці – це синонім щастя, добра й того, що є цінним. Як показує 

контекстний аналіз паремій, цінність і благо виступають основними аксіологічними категоріями, які 

позначать в уявленнях народу факти задоволення найважливіших і споконвічних потреб. 

Варто звернути увагу, що у формулах привітань та побажань на зразок: Бувай здорова, як риба, 

гожа, як вода, весела, як весна, робоча, як бджола, багата, як земля свята! Доброго здоров‘я! Хай 

живеться (Помагайбіг!), компонент «здоров‘я» виступає не тільки у значенні побажання фізичного 

здоров‘я, але й репрезентує категорії добра, щастя, блага, хорошого настрою;  

3) «здоров’я – емоції / душевний стан»: Веселий сміх – здоров‘я. Журба здоров‘я відбирає, до 

гробу попихає. Як здорове тіло, то й душі мило. Без здоров‘я нема щастя. Горе стихає, а здоров‘я 

зникає – і радість минає. Здоров‘я, як щастя, коли його не помічаєш, значить, воно є. Варто 

підкреслити, що психічний стан людини тісно пов‘язаний із душевним світом особистості, оскільки 

основу людської психіки становлять чуттєві та емоційні форми відображення дійсності. Саме тому ця 

група паремій характеризується такими емоційними станами та переживаннями, як страждання, 

хвилювання, гнів, страх, роздратування, смуток, полегшення, заспокоєння, радість, щастя, які прямо 

впливають на здоров‘я та загальний стан людини;  

4) «здоров’я – молодість / збереження здоров’я змолоду»: Бережи одежу знову, а здоров‘я 

змолоду. Молодого кров гріє. Проти віку нема ліку. Старому та слабому годи завше, як малому. 

Старість іде і хвороби веде. Так, у світобаченні українського народу здоров‘я – це скарб, який 

необхідно берегти змолоду, бути розважливим, правильно взаємодіяти з навколишнім середовищем і 

вміло використовувати його для свого зміцнення; 

5) «здоров’я – це важлива умова соціального добробуту»: Хто здоровий, той багатий, а хто 

недужий – бідний. Було б здоров‘я, а все інше наживем. Світ великий – було б здоров‘я. Здоровий 

злидар щасливіший від хворого багача. У цих пареміях простежується думка, що життя людини – 

швидкоплинне, і головне, що потрібно берегти змолоду, – це здоров‘я людини, яке виступає першою 

умовою для досягнення інших благ і загального добробуту. 

Таким чином, аналіз паремійного матеріалу дозволив зробити висновок, що концепт ‘здоров‘я‘ 

у світобаченні українців посідає важливе місце в концептосфері, має широку тематичну 

класифікацію, вирізняється складною і багаторівневою структурою, тісно взаємопов‘язаний з 

концептами ‘цінність‘ і ‘благо‘, які актуалізуються подібними лінгвальними засобами. 

Характеристики фізичного і душевного здоров‘я в контексті паремій є синкретичними, оскільки 

мають спільну вербалізацію. Досліджені паремії вирізняються великим рівнем словотвірної 

розробленості та репрезентують важливі життєві ситуації. 

Подальші дослідження з обраної проблематики вбачаємо в аналізі паремій на предмет зв‘язку 

їхніх лексичних, граматичних та стилістичних характеристик , а також їх вплив та використання в 

різних сферах життя. 
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Печеникова Л. Н. Вербализация концепта ’здоровье’ в украинских паремиях. 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности вербализации концепта ‘здоровье‘ в паремийных единицах 

украинского языка, определяются разноуровневые репрезентанты языковой объективации концепта в аспекте 

культурноспецифической характеристики, его образная и ценностная составляющие. 

Ключевые слова: украинская фразеология, паремии, концепт ‘здоровье‘, лингвокультурология, 

лингвокогнитология, лингвальные средства. 

Pechenikova L. N. Verbalization of the concept ’health’ in Ukrainian proverbs.  

Summary 
The article deals with the opinion that phraseological units are the explicator of the culture of a certain ethnos. 

Paremia is an embedded into a language cultural code that fulfills the role of treasury and the instrument of human 

experience transfer. The notion of human health and disease refer to the fundamental basis of an implicit value system 

that determines the human existence ethos and worldview. 

The purpose of the research is to determine the specificity of linguistic objectification of the concept ‘health‘ in 

Ukrainian proverbs and sayings. The object of the study are lexical units of the verbalization of the concept ‘health‘ in 

the Ukrainian language. The subject of the paper is to study the peculiarities of linguacultural aspects of the concept 

‘health‘ in Ukrainian proverbial discourse. 

The analysis of the paremiac material led to the conclusion that the ‘health‘ concept in the worldview of 

Ukrainians occupies an important place in the conceptual sphere. It has a broad thematic classification which is 

characterized by a complex and multilevel structure. The author highlights that the concept ‘health‘ is closely 

interrelated with the concepts ‘value‘ and ‘good‘ which are actualized by joint lingual means. The characteristics of 

physical and mental health in the context of paremia are syncretic as they have a common verbalization. The studied 

paremias are distinguished by a high level of derivational development and they represent important life situations. 

The author considers further research on the chosen problems in the analysis of paremias with the connection of 

lexical, grammatical and stylistic characteristics as well as their influence and usage in various spheres of life. 

Key words: ukrainian phraseology, paremias, concept ‘health‘, linguoculturology, linguo-cognitology, lingual 

means. 
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САКРАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ В ЕПІСТОЛЯРНІЙ ПОВЕДІНЦІ Т. ШЕВЧЕНКА 

 
У статті розглядаються особливості уживання українських сакральних мовноетикетних формул в 

епістолярії Т. Шевченка як вияву релігійності українського народу загалом і самого поета як релігійної мовної 

особистості зокрема. Показано, що активне використання в листах фразеологізованих, переважно вигукових, 

звернень до Божої сили певною мірою зумовлене тенденцією до писемного фіксування Кобзарем «живої» 

народної мови, прагненням максимально інтимізувати епістолярне спілкування. За їх допомогою поет не лише 

виявляє широку гаму почуттів, моделює різні мовленнєві жанри, а й виражає власне шанобливе ставлення до 

Бога як до найвищої сутності. 

Ключові слова: сакральні мовноетикетні формули, мовна особистість, фразеологізм, вигук, «жива» 

мова, епістолярій, інтимізація, мовленнєвий жанр. 
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В останні десятиліття україністика збагатилася низкою досліджень епістолярної спадщини тих 

українців, чиї постаті нині називаємо знаковими в розвитку вітчизняної науки, культури чи 

мистецтва. Це переважно праці літературознавчого характеру М. Коцюбинської, С. Кіраля, 

Ж. Ляхової, В. Пустовітта ін. 

Активно досліджують мову листів і мовознавці, що відображено, зокрема, у працях С. Богдан, 

Т. Космеди, М. Мозера, Н. Піддубної, Р. Трифонова та ін., які присвячені вивченню епістолярної 

поведінки Л. Боровиковського, Є. Гребінки, Т. Шевченка, Ю. Федьковича, В. Стефаника, І. Франка, 

П. Тичини, В. Стуса, К. Білокур, А. Шептицького, В. Сімовича, Лесі Українки, С. Руданського та ін. 

Така зацікавленість у дослідженні епістолярію цілком умотивована, адже, як влучно підкреслила 

М. Коцюбинська, листи – це «інтелектуальний продукт особливого роду», це «своєрідний синтез ratio 

й emotio. Явище межове – на зіткненні різних аспектів і «жанрів» людської поведінки, різних рівнів 

самоусвідомлення людини. Від здійснення суто житейських «приземлених» комунікативних функцій 

– до самоцінних виявів духу. <…> Сповнені неповторного аромату (епохи, середовища, людської 

індивідуальності), багатозначні, непередбачувані, як кожне поліфункціональне межове явище, що 

живиться від різних джерел і виборює своє – осібне – місце в царині людського духу» [4, с. 11–12]. 

Листи є неоціненним джерелом для низки лінгвістичних дисциплін, оскільки епістолярій дає 

безцінний матеріал для дослідження мовної поведінки тієї чи тієї людини, характеризує постать як 

мовну особистість, розкриває чинники її становлення, показує вплив на неї мовного колективу й, 

відповідно, певної мовної особистості на мовний колектив. Дослідники зазначають: «Для науковця 

особливим постає відношення мовна особистість ↔ мовний колектив, де перша завжди 

підпорядкована активному впливу останнього, хоча необхідно враховувати і зворотну дію, оскільки 

активна особистість з її мовним потенціалом істотно впливає на загальномовну стихію колективу. 

<…> Більше того, інколи мовні особистості встановлюють мовні пріоритети, мовні цінності не тільки 

в мовному колективі, а й загальнонародні ↔ загальнонаціональні. Підтвердженням цього є, 

наприклад, функційний статус мовних особистостей Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Івана 

Франка, Вука Караджича, Олександра Пушкіна, Юліуша Словацького та ін.» [2, с. 24]. 

Отже, мова листів Т. Шевченка хоч неодноразово й була у фокусі наукових досліджень, однак 

її вивчення досі залишається актуальним, оскільки містить інформацію про його мовну поведінку, 

про нього як про самобутню мовну особистість. Важко не погодитися із С. Єфремовим, який у 

передмові до «Листування Тараса Шевченка» влучно зазначив: «Історію свого життя власними 

словами розповідає він окремим людям і шматочками у своїх листах. Простота і щирість тону, ясний 

розум і надзвичайна глибина та благородство натури – ось справжній образ Шевченка, як він 

показується з цих документів. Легко, природно, сам того не помічаючи, несе він свою геніальність і 

осяває нею сотні людей, що мали щастя бути з ним у листових зносинах.<…> Геніальна простота 

його імпонує, скоряє людей, осяває їх своїм промінням, – і вони це почувають і немов сами до його 

підтягаються, коли до його пишуть. Шевченкове листування – така книга, що й досі захоплює і 

хвилює читача тим щиро-людським елементом, яким так густо ції сторінки оповито» [6, с. 43]. Одним 

із засобів створення таких «щиро-людських елементів» у листах є сакральні мовноетикетні формули, 

що їх поет увібрав з уст свого народу. 

Метою цієї розвідки є дослідження особливостей уживання українських сакральних 

мовноетикетних формул в епістолярії Т. Шевченка як вияву релігійності українського народу загалом 

і самого поета як релігійної особистості зокрема. 

При читанні епістолярію Кобзаря одразу впадає в око велика кількість ужитих лексичних 

одиниць, що належать до релігійної лексики, тобто лексики, що позначає релігійні поняття, 

стосується релігійних обрядів, свят, осіб, що проводять ці обряди, тощо. Безперечно, певна частина 

цього лексичного шару вжита Т. Шевченком у складі вигуків – традиційних мовленнєвих етикетних 

формул, що, за Д. Овсянико-Куликовським, часто мотивовані соціальними почуттями, зокрема 

почуттям релігійності [7, с. 43]. Такі вигуки передусім функціюють у релігійних актах мовлення 

(молитвах, заклинаннях, замовляннях тощо) і на противагу багатозначним первинним вигукам, як 

зазначає Т. Космеда, «виражають, як правило, позитивні емоції (вони вміщують компонент Боже! 

Господи!) або негативні (порівн. До біса! Чорта з два! Чорт забери! Що за чорт! Дідько! Дідько 

його знає! та інші)» [3, с. 86]. 

Хоча й вигуки, мотивовані релігійним почуттям, також можуть бути багатозначними і 

застосовуються в різних життєвих ситуаціях, напр.: Бог дасть (Дасть Бог) – уживається як: 

а) підбадьорення; б) відмова тому, хто просить що-небудь (у цьому значенні використовують також 

синонімічний вираз Бог заплатить); Бог з тобою (з вами) – уживається: а) на означення 

здивування, заперечення, докору тощо; б) як заспокоєння у значенні «не треба (гніватися, сердитись, 
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плакати, робити необдумані вчинки»); Борони (боронь) Боже!; Крий Боже!; Не дай Боже! (Не дай 

Бог!); Не приведи Боже!; Нехай (хай) Бог боронить (милує)! – слугують для вираження 

небажаності, заперечення чого-небудь; Слава Богові (Богу) – у значенні: а) присудка – добре, гаразд; 

б) вставних слів – нівроку, далебі, як видно [10]. 

Ім‘я Ісуса Христа порівняно нечасто трапляється у вигукових формулах як у мовленнєвому 

етикеті українців, так, відповідно, і в листах Т. Шевченка. Зокрема, уживається як початкова формула 

усталеного ситуативно обмеженого великоднього вітання: «Христос воскресе! Друже мій єдиний! 

Поки Христа дочекаються, то я тим часом допишу оцей нікчемний лист» [6, с. 119]. 

Однак інші найменування Всевишнього вживаються набагато частіше у складі усталених 

формул як наполегливе прохання зробити щось: «Не здивуйте, Бога ради, що на такому 

клаптикові пишу до вас, бо в цьому божому краї папір почтовий навдивовижу» [6, с. 32]; «Ще ось 

що: напишіть мені швиденько, в ім’я Боже, що робиться в самих воскресних школах?» [6, с. 249], що 

часто передують власне проханню (Бога для, Бога ради, ради Бога (ради самого Бога), ради самого 

Бога и всех святих его): <…>ради великого Бога, й високого неба, і широкого моря, не сердьтеся на 

мене» [6, с. 57]; «<…>та бога ради напишіть що-небудь про В. N.<…>» [6, с. 80]. 

Моделюючи мовленнєвий жанр вибачення, Тарас Шевченко включає в нього елементи 

комунікативного жанру прохання, поєднуючи при цьому «дві опорні лексеми» [1, с. 43]: «Во ім’я 

Господа, вибачайте мені за те, що я вам пишу тепер коротенько, бо ніколи» [6, с. 250]; «Подякуйте 

і ви за мене Ілію Івановича – за його благородную щедроту! А мені, Бога для, вибачайте!» [6, с. 99]; 

«Во имя господнє, вибачайте мені за те, що я вам пишу коротенько»[6, с. 250]. 

Більшість типових узуальних народнорозмовних побажань у листах Т. Шевченка створена на 

основі опорних лексем Бог або Господь (нехай Бог помагає, нехай Бог пошле, дай Бог (Боже), пошли 

Господи та ін.), оскільки «здійснення побажань на переконання Шевченка, є благодаттю і милістю 

Божою» [1, с. 45], що, як видається, підтверджує глибоку релігійність Т. Шевченка: «Нехай тобі Бог 

помагає на все добре» [6, с. 107]; «Нехай вам Бог пошле того, чого ви самі собі просите» [6, с. 107]; 

«Дай Бог ему всего того, чего он сам себе желает, а нам с тобою дай Боже еще раз увидеться в 

этой жизни» [6, с. 116]; «<…>пошли вам, Господи, силу и долголетие <…>» [6, с. 137] та ін. 

Подекуди побажання поєднується з інтенцією прохання, напр.: «Іноді побажальний вираз є частиною 

складнопідрядного речення, головна частина якого представлена формулою прохання» [1, с. 46], 

напр.: «Молюся богу, щоб послав здоров‘я Надії Дмитрівні і радість всьому дому вашому» [6, с. 87], 

порівн.: «… молю господа о ниспослании вам всех благ» [6, с. 92]; «молю господа милосердного 

послать тобі долголетие и здоров‘я, на славу нашої преславної України» [6, с. 191] чи подяки за 

прихильне ставлення до нього: «Нехай вас бог так не забуде, як ви не забули, не покинули мене, 

безталанного на чужині в неволі» [6, с. 167]. 

Частотними в листах Т. Шевченка є етикетні вирази Бог з ним, Бог їм звидить, Бог йому суддя, 

так Богу угодно, що вживаються як утішання, примирення, згода: «Как живописца я его не знаю, а 

как человек он дрянь, это я знаю; но Бог с ним» [6, с. 126]; «Зовуть мене ентузіастом, сіреч дурнем. 

Бог їм звидить. Нехай я буду і мужицький поет, аби тілько поет, то мені більшого й не треба» [6, 

с.63]; «Грешно так оскорблять бескорыстное непорочное искусство. Бог ему Судия» [6, с. 206]; 

«Что делать, так угодно Богу. Видно, я мало терпел в моей жизни» [6, с. 78]; «<…>и вообразите 

мою муку: хуже казарм, а эти люди (да простит им Бог) с большой претензией на образование и 

знание приличий, потому что некоторые из них из Западной России» [6, с. 107]. 

Як і прийнято у традиційній комунікації українців, присягаючись, намагаючись переконати 

свого адресата в тому, що все, сказане ним, правда, Т. Шевченко вживає вигуки-божіння їй-богу, єй 

же богу, що їх «мовці використовують, переважно для підтвердження власного вислову, особливо 

тоді, коли співрозмовник сумнівається в почутому. Це – мовленнєві фрази, які не потребують, щоб 

хтось на них відповідав, хоча звернені до конкретної особи» [18, с. 156], напр.: «Коли не зберу 

грошей, щоб поїхати за границю, то зберу так, щоб приїхати в Академію, бо, їй-богу, хочеться 

вчиться» [6, с. 78]; «Яка це тобі сорока-брехуха на хвості принесла, що я тут нічого не роблю, 

тільки бенкетую. Брехня, єй же богу, брехня» [6, с. 198]. 

На нашу думку, «активне використання в листах Т. Шевченка фразеологізованих, переважно 

вигукових, звернень до Божої сили певною мірою зумовлене тенденцією до писемного фіксування 

«живої» народної мови, прагненням максимально інтимізувати епістолярне спілкування» [8, с. 100] й 

одночасно вираженням глибокої пошани до Бога, сприйняття його як найвищої сили. 

Так, часто вживаними є вигуки Боже, Боже мій, Господи, що передають різні емоційні й, на 

відміну від релігійних мовленнєвих актів, переважно негативні стани, а саме: відчаю, емоційного 

страждання, розчарування, порівн.: «Но, Боже, как жалко я занимаюсь этим новым для меня 
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искусством: в казарме, где помещается полная рота солдат; а про модель и говорить нечего» [6, 

с. 111]; «<…> я страшно мучуся, бо мені запрещено писать і рисовать, а ночі, ночі! Господи, які 

страшні та довгі!... та ще й у казармах» [6, с. 80]; «Боже мій! Боже мій! Який тяжкий та довгий 

рік!» [6, с. 86]; «Перейшов я двічі всю Киргизкую степ аж до Оральського моря, плавав по йому два 

літа, Господи яке погане! Аж бридко згадувать!» та ін. Однак у листах Т. Шевченко вживає також і 

для вираження позитивних емоцій, захвату, порівн.: «<…> я с ним повел только вечер, т. е. 

несколько часов, самых прекрасных часов, каких я уже давно не знаю. Мы с ним говорили, говорили и, 

Боже мой, о чем мы с ним не переговорили!» [6, с. 108]. 

Подекуди ці вирази вживаються як риторичні звертання, апелювання до Всевишнього, порівн.: 

«<…>о Господи! Удесятери мои муки, но не отнимай надежды на часы и слезы, которые ты мне 

ниспослал чрез своего ангела!» [6, с. 66]. 

Для вираження небажаності, заперечення, застереження Т. Шевченко активно використовує 

традиційні божіння-побажання крий боже та божіння-застереження не допусти Господи, спаси 

Господи, порівн.: «<…>нікому в світі я тепер так не завидую, як малярам і Глафірі Івановні, а 

може, вона покинула, крий боже, малювать!» [6, с. 84]; «<…> с отходом моим в степь я должен 

буду опять прекратить переписку с вами и, может быть, на много лет – а может быть, и 

навсегда! Не допусти Господи» [6, с. 92]; «Можете ли вы что-нибудь написать, чтобы мне было не 

по сердцу? Спаси вас, Господи, от таких мыслей!» [6, с. 131] та ін. 

Як і прийнято в українській лінгвокультурі, з метою застереження Т. Шевченко використовує 

традиційні етикетні формули крий мати Божа, крий мати Господня, що є вербалізацією 

християнських уявлень про Богоматір як заступницю й покровительку, яка захищає християн, 

покриваючи їх своїм омофором, порівн.: «Чи не сердилися ви на мене часом? або, крий мати божа, 

чи не забули мене безталанного?» [6, с. 87]; «<…> давно ми не бачились, та не знаю, чи й побачимося 

швидко, а може, й ніколи. Крий мати Господня!» [6, с. 93]. 

Традиційним є й використання вигуку Бог (святий) (його, їх) знає, що є своєрідним маркером 

невпевненості у висловлюваному, припущення, порівн.: «А тим часом старіюсь, і постоянно болію, 

Бог его знает, от чего это? Должно быть, з нудьги та неволі» [6, с. 113]; «Я сам хотел писать ему, 

да боюсь: Бог его знает, может бать он еще и рассердился, что как, дескать, смел солдат себе 

позволить то и то… » [6, с. 102].; «Сам не писав нічого, бо мені було заказано писать. А тепер уже і 

Бог святий знає, чи напишу що-небудь путнє» [6, с. 164]. Однак вираз тільки Бог (святий) знає 

вживається для висловлення вищого рівня переживання певної емоції, напр.: «<…> то напишіть до 

мене хоч стрічечку, бо тілько бог святий знає, як я радію, коли дійде до мене хоч одно ваше слово з 

моєї бідної країни» [6, с. 87]. 

Для підбадьорення, омовлення надії на Божу допомогу в листах уживаються традиційні для 

української лінгвокультури вирази як дасть Господь (милосердний): «Як дасть Бог, дождуся з 

корпусного штабу отпуску, то думаю навпростець через Астрахань ушкварить на Чорноморію. 

<…> Як дасть Господь милосердний, приїду сам на Січ, то, може, ще який-небудь привезу тобі 

гостинець» [6, с. 163]; а вигукові формули дякувати Богу, слава Богу виражають схвалення, 

вербалізаціяю почуття втіхи, задоволення кимось або чимось: «У нас, благодарить Бога, снігу і 

не видно було» [6, с. 119]; «<…> ревматизм, цингу перетерпів, слава Богу, а тепер зуби і очі так 

болять, що не знаю, де дітись» [6, с. 83]. 

Складником українського мовленнєвого етикету можна вважати й мовленнєві формули на 

зразок: як (що) Бог навчить, як Бог на розум (на мисль) пошле (положе) – «як вийде, як хтось уважає 

за потрібне», що їх неодноразово використовує Т. Шевченко в листах, які містять прохання: «Мені 

самому здається, що лучче взять на посесію; а тим часом роби, як тебе Бог навчить, якщо треба 

буде грошей, то пиши» [6, с. 230]; «<…>а на папері тім пишіть вже ви, що знаєте і що вам Бог на 

розум пошле» [6, с. 222]; «Зробіть, як знаєте і як вам Бог на розум положе» [6, с. 228]; «Делайте 

как вам Бог на мисль положит» [6, с. 227], а також вирази як Бог дасть – «як буде, так і буде», 

напр.: «Деньжонок теперь уже накопилось столько, что безбідно можно прожить года три за 

границею, а там что Бог даст» [6, с. 201] та ін. 

Присудкове слово дастьбі є композитоїдом, що етимологічно пов‘язаний із виразом Бог дасть, 

і в українській мові вживається: 1) у значенні відмови в чому-небудь або 2) заперечення, відсутності 

чого-небудь [9, т. 2, с. 214]. Саме із значенням «заперечення, відсутність чого-небудь» використовує 

цей етикетний вираз Т. Шевченко: «Послав би вам грошей на все сіє, так дастьбі, до шеляга 

пропали» [6, с. 80]. Етимологічно пов‘язану зі словом Бог частку бодай Кобзар спорадично 

використовував для вираження сповненого іронії й виразної експресії «антипобажання», наприклад: 

«Гуляю! Бодай нікому не довелося так гуляти. А що маємо робить!» [6, с. 77]; «Бодай і ворогові 
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моєму лютому не довелося так каратись, як я тепер караюсь» [6, с. 80]. Однак, як підкреслює 

С. Богдан, «на противагу прокльонам, за формою до яких подібні такі вирази, їхнє змістове 

наповнення позитивне» [1, с. 47]. 

Традиційно пейоративну конотацію мають усталені вирази бодай вони переказилися, бодай він 

здох, бодай йому і в пеклі добра не було. Етимологічно пов‘язану зі словом Бог частку бодай Кобзар 

спорадично використовував для висловлення крайнього невдоволення чиєюсь поведінкою, порівн.: 

«<…> скрізь був і все плакав, сплюндрували нашу Україну, катової віри, німота з москалями; – бодай 

вони переказилися» [6, с. 70]. Вони поодиноко трапляються в епістолярії Т. Шевченка, зокрема, в 

листі до Я. Кухаренка, але стосуються невідомого чорноморця, що дав Т. Шевченкові неправдиву 

інформацію про смерть його друга-адресата. Як зазначила С. Богдан, «функціонування таких одиниць 

у листах Шевченка факультативне» [1, с. 47]. 

Значна кількість наведених вище вигукових формул-божінь засвідчує прадавнє антропологічне 

сприйняття українцями Бога, що має язичницьке коріння [5, с. 5]. 

Отже, у наведених мовноетикетних формулах відображено таку етноментальну особливість 

українців, як релігійність, що її з молоком матері всотував Кобзар. Активне використання в листах 

фразеологізованих, переважно вигукових, звернень до Божої сили певною мірою зумовлене 

тенденцією до писемного фіксування «живої» народної мови, прагненням максимально інтимізувати 

епістолярне спілкування. Перспективним видається дослідження інших сакралізмів у листах 

Т. Шевченка, більшість із яких він сприймає як прецедентні, позначені глибоким символізмом, 

відповідно, їхнє використання уможливлює передачу сокровенних особистих переживань. 
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Поддубная Н. В. Сакральный компонент в эпистолярном поведении Т Шевченко. 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности употребления украинских сакральних формул, характерных для 

речевого этикета, в эпистолярии Т. Шевченко как проявления религиозности украинского народа в целом и 

самого поэта в частности. Показано, что активное употребление в письмах фразеологизированных, 

преимущественно междометных, обращений к Божьей силе в определенной мере обусловлено тенденцией к 

письменной фиксации Кобзарем «живого» народного языка, стремлением максимально интимизировать 

эпистолярное общение. С их помощью поэт не только выражает широкую гамму чувств, моделирует различные 

речевые жанры, но и выражает собственное уважительное отношение к Богу как к высшей сущности. 

Ключевые слова: сакральные формулы языкового этикета, языковая личность, фразеологизм, 

междометие, «живой» язык, эпистолярий, интимизация, речевой жанр. 

Piddubna N. V. Sacral component  in T Shevchenko’s epistolary behavior. 

Summary 
The article aims to clarify the characteristics use of Ukrainian sacred linguistic etiquette formulas in 

Shevchenko‘s epistolary as manifestation of Ukrainian people religiosity in general and the poet as a religious 

personality in particular. 

The objective of the article was to describe and characterize the traditional language etiquette formulas of 

Ukrainians having religious origin or containing religious lexemes as their parts and find out their pragmatic use in 

T. Shevchenko‘s letters. 

http://old.dyvensvit.org/library/3545.html
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The subject of the research in the article - the religious vocabulary and phraseology in poet‘s epistolary. 

The object of the research - the traditional formulas of language etiquette with sacred component. 

Linguistic etiquette formulas reflect such ethno mental feature of Ukrainians as religiosity. Active use of 

phraseological, mainly exclamatory, appeals to the power of God in Shevchenko‘s letters to some extent is due to the 

tendency of written recording of "live" national language, the desire to make epistolary communication more intimate. 

But it is also an expression of his personal perception of God as the highest essence. With traditional linguistic etiquette 

formulas T. Shevchenko expresses a wide range of feelings, simulates different speech genres. 

Prospects for research is to clarify the specifics of using other sacral units in Shevchenko‘s letters, most of which 

he perceives as precedents indicated by deep symbolism. 

Key words: sacred linguistic etiquette formulas, linguistic identity, idiom, exclamation, «live» language, 

correspondence, intimate process. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНОЇ ПАРАДИГМИ ЗНАННЯ 

 
У статті висвітлено актуальні завдання когнітивно-дискурсивної парадигми в сучасній лінгвістиці. 

Висловлюється думка про те, що сучасний лінгвістичний аналіз повинен бути спрямований на отримання 

достовірних даних із усіх доступних джерел, починаючи з лексикографічних і закінчуючи дискурсивними. Саме 

таким чином може бути реалізована мета опису структур знання, думок і оцінок, які стоять за кожною 

мовною одиницею, формою й категорією в дискурсі. 

Ключові слова: когнітивно-дискурсивна парадигма, концептуалізація, категоризація, репрезентація, 

інтерпретація. 

 

Нинішній час характеризується радикальними змінами в засадах теоретичної лінгвістики, 

внаслідок чого простежується стрімкий розвиток наукових програм міждисциплінарних досліджень, 

спрямованих на подальше вивчення інтелекту людини під кутом зору її поглибленого знання світу. 

Відомості про мову все частіше розглядаються як невід‘ємний і органічний складник сприйняття, 

пам‘яті, уваги, мислення і т. ін. Проведення когнітивних досліджень спричиняються до появи нових 

уявлень про мову й мовні дані як про засоби доступу до роботи свідомості людини, а значною мірою 

– і до розуміння всієї природи й суті людини. 

Без розуміння того, що когнітивна наука – це нова галузь досліджень, яка об‘єднує всю 

інформацію про розум і мисленнєву здатність людини з багатьох наукових дисциплін: психології, 

лінгвістики, антропології, філософії та комп‘ютерної науки [3, с. 9], не можна адекватно оцінити 

радикальність змін, що відбулися у сфері теоретичної лінгвістики і дають змогу по-новому 

розглянути актуальні її завдання та точніше окреслити сфери застосування когнітивної лінгвістики як 

особливого напряму, що висуває свої власні наукові парадигми. Останні зосереджені на розв‘язанні 

проблем, пов‘язаних зі співвідношенням мовних структур зі структурами досвіду людини, знаннями 

й думками про навколишній світ. При цьому пропонуються нові методики й нові процедури аналізу, 

придатні для розв‘язання назрілих проблем, до яких належить і когнітивно-дискурсивна парадигма 

знання, що виникла в надрах класичного когнітивізму [1].  

Когнітивно-дискурсивна парадигма ставить перед собою такі завдання: 1) зрозуміти, як 

репрезентований світ у свідомості людини і які формати/структури знання можна виділити під час 

взаємодії людини з навколишнім середовищем; 2) як відбуваються в людині процеси впорядкування 

інформації, що надходять їй із різних каналів; 3) через які акти концептуалізації й категоризації світу 

відбувається таке впорядкування і яка різниця в цих актах; 4) як співвідносяться між собою в будь-

якому з перелічених актів мисленнєвої діяльності дані з різних галузей інших когнітивних наук з 

відомостями, що випливають безпосередньо з мови. 

Передумови і припущення у вітчизняній когнітивно-дискурсивній парадигмі, предметні царини 

її інтересів, підходи до проблем, що висуваються, і запропоновані способи їх розв‘язання явно 

відрізняються від зарубіжних парадигм знання, оскільки базуються на лінгвістичних даних, тобто на 

тому, що може вибрати лінгвіст під час аналізу мовних явищ, одиниць, категорій та різних мовних 
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форм. У такому разі повинні враховуватися не тільки традиції вітчизняного мовознавства, а й той 

теоретичний фундамент, на якому формувалася в нас система освіти й навчання філологічним 

наукам. До них, зокрема, належать: проблеми мови й мислення, мови й суспільства, номінативної 

діяльності в мові, словотворенні й неології, функціональна граматика, функціональні стилі мови 

(передвісники майбутніх дискурсивних досліджень) і теоретичної ономасіології як особливого 

відгалуження теоретичної семантики. 

Перелік зазначених вище дисциплін є вказівкою на те, які предметні галузі мовознавства 

викликають у нас підвищений інтерес як під час дослідження ролі фактора людини в мові, так і мови 

як особливої семіотичної системи – системи знаків, втіленої в мозку у вигляді унікальної 

матеріальної нейронної мережі, про яку ми ще мало знаємо. Для лінгвіста важливо знати унікальність 

для кожної окремо взятої мови сукупності таких матеріальних одиниць, як знаки з трьома вісями їх 

буття – синтактикою, семантикою й прагматикою. 

Межі того, що може в перспективі дати лінгвістика для розуміння свідомості, інтелекту й 

поведінки людини, можна висловити таким твердженням: мова як знакова система фіксує ті 

фрагменти інформації про світ, які вже пройшли в попередньому існуванні природної мови стадію її 

обробки у процесах концептуалізації й попередньої категоризації. У своїй взаємодії зі світом, що 

чуттєво сприймається, людина аж ніяк безпосередньо не «віддзеркалює» навколишнє середовище – 

вона розчленовує його відповідно до своєї власної інтерпретації, релевантності, помітності, 

важливості для здійснення нею постійно контактувань із середовищем, що відбувається на різних 

рівнях осмислення дійсності, спрямованих на досягнення кращого пристосування до неї і, врешті-

решт, удосконалення адаптивних механізмів. 

Кожен лінгвіст може вивчати репрезентацію тих чи інших категорій і концептів у свідомості 

(ментальності) людини виключно після того, як вона виявила їх у природному мовленні шляхом 

лінгвістичного аналізу представлених у ньому мовних формах. Лінгвістичний аналіз повинен 

здійснюватися на отриманні даних із усіх доступних джерел, починаючи з лексикографічних, 

зафіксованих у найкращих граматичних описах мов, а, головне – в текстах і дискурсивних джерелах, 

наявних у корпусній лінгвістиці. Метою лінгвістичного аналізу тоді стає виявлення і докладний опис 

структур знання, думок і оцінок, які стоять за кожною мовною одиницею, категорією і формою. В 

акцентуванні когнітивного складника цих явищ мова йде про їхні зміст і значення, а дискурсивного – 

про спосіб подавання й розподілу інформації по «поверхні» одиниць, що є предметом розгляду (від 

найменших до найбільших слів дискурсу). У цьому випадку не можна не погодитися із твердженням 

О. С. Кубрякової про те, що «… адекватне визначення будь-якого мовного явища обов‘язково 

вимагає його дослідження» на перетині когніції й комунікації», бо кожне мовне явище – це, по 

крайній мірі, дволикий Янус, а розподіл указаних сторін мовних явищ – умовне» [2, с. 30]. 

Більшій ефективності застосування когнітивно-дискурсивної парадигми в Україні все ще 

перешкоджає: 1) відсутність диференціації лексико-семантичних і когнітивних структур (знання, 

досвід, оцінки), а також концептуальних структур, які виділяються на різних рівнях абстракції із 

застосуванням різних методик їх установлення; 2) неможливість розрізнити мовні концепти, наявні у 

свідомості людини; 3) нечітке розмежування між концептами як гештальтами, самостійними 

(окремими) оперативними одиницями нашої свідомості та концептуальними структурами, які 

миттєво виникають і шукають у мові свого адекватного позначення (імена); 4) недостатня 

розробленість типології представлених у мові категорій та їхньої ієрархії, без чого не можна 

розглядати мовні картини світу й сукупність найзагальніших уявлень про будову та організацію 

навколишнього світу в тому вигляді, в якому він сприймається свідомістю кожного носія мови. 

Зі сказаного вище випливає, що мова як знакова система виступає у вигляді засобу, 

призначеного для доступу до роботи свідомості людини, з одного боку, та до інформації, породженої 

маніпулюванням концептами, вже вербалізованими в концептуальній системі людини, – з іншого. 

Отже, мова допомагає людині вийти за межі її актуального досвіду, отриманого як у ході когніції – 

отриманні інформації повсякденною свідомістю, так і у процесі наукового пізнання й осягнення 

розумом світу та завдяки можливості давати номінальні визначення деяким гіпотетичним 

(абстрактним, безденотатним, метафізичним та ін.) об‘єктам. Тож головним завданням когнітивної 

лінгвістики вважаємо визначення своєрідності, змістової структури, що виявляється лінгвістом у 

знакових (мовних) формах, які репрезентують різні концепти в дискурсі. 
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Полюжин М. М. Перспективы развития когнитивно-дискурсивной парадигмы знания. 

Аннотация 
В статье освещены актуальные задачи когнитивно-дискурсивной парадигмы в современной 

лингвистике. Высказывается мнение о том, что современный лингвистический анализ должен быть направлен 

на получение достоверных данных из всех доступных источников, начиная с лексикографических и заканчивая 

дискурсивными. Именно таким образом может быть реализована цель описания структур знания, мыслей и 

оценок, стоящих за каждой языковой единицей, формой и категорией в дискурсе. 

Ключевые слова: когнитивно-дискурсивная парадигма, концептуализация, категоризация, 

репрезентация, интерпретация. 

Poluzhyn M. M. The Development Perspectives of Cognitive-Discourse Knowledge Paradigm. 

Summary 
The object of the study is cognitive-discourse paradigm of knowledge. The background of the article is 

determined by the lack of clarity in correlation dealings of languages structures with those of human experience, 

knowledge and opinions about the world around. 

The aim of the article is to elucidate the peculiarities of the cognitive-discourse paradigm from the viewpoint of 

its formation and development. 

The tasks arising from the aim of the article are the following: 1) to ascertain how the world is represented in 

human consciousness and what formats/structures of knowledge may be singled out during the interaction of a human 

being with the environment; 2) how the processes of information arrangement occur, coming from different channels; 

3) through which acts of conceptualization and categorization his arrangement occurs and what difference between 

these acts is observed; 4) how the data from different branches of cognitive science correlate with the information, 

coming directly from language. 

Thus, language helps a human being to go beyond the limits of his or her current experience, obtained in the 

course of cognition as well as in the process of acquiring different kinds of scientific knowledge. The perspective of 

further research in this direction is defining specificity of content structure, revealed by a linguist in sign (speech) 

forms, representing different concepts in the discourse. 

Key words: cognitive-discourse paradigm, conceptualization, categorization, representation, interpretation. 
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У статті доводиться, що застосування лінгвопоетичного, лінгвокультурного та літературознавчого 

аспектів аналізу художнього концепту як інтегративного наукового підходу дозволяє відобразити концепт як 

багатовимірне мовно-когнітивне та мовно-естетичне утворення, сутність якого розкривається у взаємодії з 

усіма компонентами художнього тексту та позатекстуальним універсумом національної ментальності та 

культури. 

Ключові слова: концепт, художній концепт, дискурс, лінгвокультурологія, літературознавство, 

лінгвопоетика. 

 

Лінгвістика кінця ХХ – початку ХІХ століття, засвоївши та переосмисливши попередній досвід 

вивчення художнього дискурсу, за провідну лінію наукових рефлексій обирає розуміння дискурсу як 

комунікативного процесу, взаємоперетину свідомості комунікантів в межах «неповторного і 

виняткового художнього світу» [6, с. 101], де художній твір є результатом вербального втілення 

художньо-естетичних і смислових домінант авторського світогляду та відправною точкою мовно-

естетичних та когнітивно-креативних процесів рецепції та інтерпретації адресатом – читачем, 

аналітиком [5, с. 24–28; 15, с. 30–31].  
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Семантика художнього твору визначається ознакою багатоплановості, багатошаровості, 

відповідно, постає питання про сутність і природу смислових одиниць художнього дискурсу: 

«квантів» художнього мислення письменника /поета, оприявленого культурі в певному художньому 

дискурсі, мовно-когнітивних форм репрезентації поетичного, художнього світу в 

загальнокультурному плані та у плані виявлення своєрідності кожної творчої індивідуальності; 

поданих у концентрованій формі результатів проникнення у смисловий простір художнього тексту, 

когнітивного опрацювання й естетичного освоєння художнього тексту реципієнтом. 

В основі дискурсу лежать когнітивні структури – фіксовані форми ментального досвіду [19; 28; 

35; 36], серед яких у сучасних дискурсних студіях особливе місце відведено концепту [25, с. 38]. 

Концептуальна структура є основою семантико-когнітивного аспекту дискурсу [16], оскільки концепти 

як «згустки» смислу, що виникають в точках перетину асоціативно-смислових ліній, формують 

концептуальний простір дискурсу, певного типу дискурсу, жанру, стилю, ідіостилю, напрямку. 

Вітчизняна та зарубіжна лінгвістика накопичила унікальний та багатий досвід дослідження 

концептів, сформований у конкретну наукову галузь [1; 8; 9; 12–14; 18–20; 25; 26; 28], що інтегрує 

міждисциплінарні підходи до отримання результатів. Концептологічні студії проводяться в рамках 

лінгвокультурології, поетики, дискурсології, літературознавства, комунікативної лінгвістики, кожна з 

яких концентрує увагу на певних когнітивно-семантичних ознаках концепту, зумовлених сферою 

суспільної свідомості та формою його актуалізації. Концептологи наголошують на існуванні двох 

іпостасей концепту, означених О. П. Воробйовою як «конденсовано-матеріальна (що притаманно 

власне мовним або лінгвоконцептам) і енергіально-хвильова (що характерно, в першу чергу, для 

концептів художніх) [11, с. 5]. При цьому важливе значення для розрізнення сутності концептів має 

середовище їх проявлення – мовне та культурне, або художньо-естетичне [11, с. 5]. Однак динаміка 

взаємодії та взаємовпливу мовного, культурного та художньо-естетичного універсуму в діахронії та 

синхронії зумовлює неможливість чіткого відмежування лінгвоконцептів та художніх концептів, 

оскільки, з одного боку, національна художня система віддзеркалює ключові соціокультурні 

концепти певної епохи, з іншого – концепти включають в себе широкий спектр психологічних, 

емоційних, художньо-естетичних аспектів, можуть переживатися, безпосередньо осягатися і заново 

творитися у сфері літературно-художньої комунікації як прозріння, що виникає у свідомості автора 

завдяки «формуванню нових концептуальних вузлів художньої картини світу… своєрідних художніх 

передбачень» [11, с. 6]. 

У цій статті ми ставимо за мету довести можливість та дієвість інтегративного підходу до 

тлумачення та дослідження художніх концептів у площині лінгвопоетики, лінгвокультурології та 

літературознавства.  

Тексти художніх творів репрезентують концептуальну поетичну картину світу в її базових 

елементах, у складній єдності образів і форм національного та індивідуального мовомислення, які 

утворюють відповідну художню систему та у своїй сукупності відображають її динаміку [24]. 

Художні концепти утворюють систему, яка є результатом когнітивного й естетично осмисленого 

досвіду людини [3, с. 276]. 

Одним із принципово дискусійних моментів є питання сутності художнього концепту як 

одиниці індивідуально авторської чи національної свідомості, елемента національної художньої 

традиції, національної художньої картини світу [29]. Так, для робіт, виконаних в руслі 

лінгвостилістики та когнітивної поетики, характерне розуміння художнього концепту в якості 

одиниці свідомості поета, яка отримує свою репрезентацію в художньому творі або сукупності творів 

і виражає індивідуально-авторське осмислення сутності предметів та явищ. У широкому смислі, з 

точки зору когнітивної поетики, концепт постає як глибинний смисл, максимально згорнута смислова 

структура тексту, що втілює інтенції автора, виступає джерелом смислового розгортання тексту [7; 

16; 23, с. 174]. У вузькому смислі – ментальна основа структури художнього концепту, заснована на 

так званому втіленому чуттєвому досвіді / розумінні, структурованому за допомогою образів-схем, 

сформованих під впливом сенсорно-моторного досвіду людини [30; 31; 32; 34]. 

Інший підхід відображений в роботах лінгвістів, які визначають художній концепт як часткову, 

особливу реалізацію концепту культури. Так, Л. В.Міллер пропонує визначати художній концепт як 

ментальне утворення, яке належить не лише індивідуальній свідомості в ролі складника естетичного 

досвіду, але й психоментальній сфері певної лінгвокультурної спільноти. Художній концепт, таким 

чином, є формою фіксації універсального художнього досвіду національного колективу, елемента 

культурної пам‘яті, що здатен функціонувати в ролі будівельного матеріалу при формуванні нових 

художніх смислів [22, с. 39–40]. Проте концепти національної культури та однойменні художні 

концепти, хоча й перетинаються, не завжди збігаються за змістом та ціннісним компонентом, що 
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дозволяє говорити про дискурсивне варіювання культурних концептів. У художньому творі можлива 

актуалізація ознак, які не входять в ядро культурного концепту, а також можлива неузуальна 

аксіологічна інтерпретація ядерних ознак концепту [29, с. 743]. Спільність художнього концепту та 

концепту культури полягає у їхній ментальній сутності, культурній специфічності, динаміці. 

Своєрідність художнього концепту полягає у його психологічній складності, розмитості, 

асоціативності, символічності – це комплекс понять, уявлень, емоцій, вольових проявів, багатство і 

глибина яких залежить від культурного, пізнавального досвіду самого автора [21, с. 34–35], 

специфіки «виходу» на світоглядні настанови суспільства, особливості художньої системи, що 

склалася в межах певного історичного періоду. «Художній концепт виявляється інструментом, що 

дозволяє розглянути в єдності художній світ твору та національний світ культурно-етнічної 

спільноти» [23, с. 174]. Художній концепт – ментальне утворення «особливого виду, що не виключає 

можливості еволюції концептуального змісту від одного твору автора до іншого та від одного періоду 

його творчості до іншого» [23, с. 176], цілісна динамічна смислова структура, яка може бути по-

різному розшифрована залежно від культурно-історичного, ідеологічного контексту, художнього 

напрямку, типу літературної та авторської свідомості. «Профілізація» концепту у художньому 

дискурсі виявляє його багатогранність і потенційну невичерпність його духовних і ціннісних 

властивостей, постаючи постійним об‘єктом творчої рефлексії автора, читача, інтерпретатора, 

збагачується новими властивостями та ознаками.  

У працях літературознавців художній концепт мислиться як смисловий згусток, що містить 

загальну ідею про явища певного порядку в розумінні певної епохи й етимологічні моменти, які 

проливають світло на те, яким чином загальна ідея зачинається в безлічі конкретних, одиничних, 

образних, символічних проявів, втілення мотиву, який породжує текст [21]. Відповідно, наголос робиться 

на тому, що введення поняття «концепт» у літературознавстві відбиває переосмислення традиційних 

категорій образу, мотиву, сюжету. «Літературний концепт – такий образ, символ, мотив, який має «вихід» 

на геополітичні, історичні, етнопсихологічні моменти», що лежать поза художньою реальністю. 

Художній концепт виступає своєрідним «агентом» різноманітних рядів культури в художньому творі, і 

саме належність до асоціативної сітки культури робить художній образ концептом [14]. 

Розгляд художнього дискурсу як динамічної, відкритої, нестабільної, дисипативної 

комунікативної системи «автор – твір – читач» виводить розуміння терміну «художній концепт» на 

нові горизонти [14]. Звертаючись до широкого контексту гуманітарних знань, В. Г. Зусман порівнює 

художню літературу з «відкритими» суспільними системами, які розглядають у поняттях 

«креативного світу» з неповною інформацією і змінюваними цінностями. Цінності – це коди, здатні 

втримати систему на певній лінії розвитку, визначеній історією. Автор мислить літературу у вигляді 

системи цінностей, які складаються із художніх творів – художніх текстів і системи ціннісних кодів, 

єдиних для культурної традиції, які над ними існують. У культурній комунікації традиція, спільна для 

автора та читача, створює можливість розуміння смислу твору читачем і забезпечує його набором 

кодів-критеріїв, якими він може скористатися. В ролі такого коду може слугувати художній концепт. 

Постулюючи тісний взаємозв‘язок літературного та філософського дискурсу, Ф. Стамбовські 

наголошує, що художній концепт у сконцентрованій, максимально стиснутій формі репрезентує ту 

форму пізнання, яка «вислизає» з-під пера філософа [33], тоді як «поезія – є мудрість, охоплена 

словом» [21, с. 31]. Художній концепт є незрівнянним філософським медіумом (incommensurable 

philosophic medium) ціннісних, морально-етичних, естетичних категорій. Поетичні / художні тексти 

виражають особливий вид знання, який породжується як суб‘єктивне охоплення об‘єктивних 

процесів буття та їх закономірностей, а інтуїтивно-образні моделі світу художника слова «багатші і 

значно тонші, ніж наукові схеми [21, с. 25]. 

Художні концепти діалогічні, оскільки пов‘язані з множиною одночасно значимих точок зору – 

і створення, і сприйняття концептів є діалогічним комунікативним процесом. Вони пронизують всю 

структуру твору, виходять за її межі у простір культури, і, таким чином, створені митцем концепти, 

ростуть, розвиваються, відторгаються, спотворюються, створюючи більше закладеного в них смислу, 

реалізуючи потенційну «асоціативну позамежевість» (в термінах Аскольдова). «Ланцюги художніх 

концептів породжують образні комунікативні системи, які характеризуються відкритістю, 

динамічністю, потенційністю» і «визначають характер національної картини світу». Художній 

концепт стає інструментом, який дозволяє розглянути в єдності світ літературного твору і 

національний світ [2], відкриває можливість ввести одиниці образно-смислової тканини твору у 

загальнонаціональну асоціативно-вербальну мережу [13].  

Таким чином, художні концепти творяться у ході неперервного діалогу між автором та 

реципієнтом, що протікає у відповідних художньо-естетичних формах у межах певного культурного 
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та часового простору, бо художній твір, завершений для автора, «стає для його сучасників та нащадків 

началом і вираженням нової творчості» [16, с. 17]. Зміст художнього концепту розкривається у 

взаємодії з іншими компонентами художнього тексту, з урахуванням того, що «в поняттєвому вимірі 

концепти включають часом різноаспектні константи як показники архетипності, екзистенційності, 

трансцендентності, які передають сутність як загальнолюдських, так і національно орієнтованих 

цінностей» [17, с. 22]. Увага художника слова до тих чи інших художніх констант запрограмована 

впливом на нього фактору національної ментальності: як ідеології, так і «колективного несвідомого», 

яке засвідчує позаособистісні, автоматизовані, не завжди усвідомлювані установки свідомості, як 

відбиток власної історії та історії людства. Трактування художнього концепту зазнає впливу 

психологічних, філософських, міфологічних, етнічних та інших позамовних чинників, які відбивають 

його комплексний характер. Невипадково тому у переносному смислі художні концепти 

ідентифікуються через поняття «активні центри художнього твору», які існують в художньому творі і 

щоразу по-новому збуджуються до життя певною конкретною ситуацією, літературним середовищем 

історичної доби. Аналіз твору, таким чином, в кожну епоху передбачає виділення сукупності активних 

центрів як обов‘язкових художніх асоціацій, якими зустрічає кожна епоха геніальний твір. 

Художні концепти слід тлумачити як «багатовимірні утворення голографічної природи, що 

володіють потужним енергетичним потенціалом як джерелом емоційного резонансу в художньому 

сприйнятті» [10, с. 60]. Існуючи у певній ідіосфері, що є частиною художньої картини світу, 

зумовленій колом асоціацій митця, художні концепти виникають як натяк на можливі значення, як 

відгук на попередній мовний і культурний досвід людини, що виражає індивідуально-авторське 

осмислення предметів та явищ [23]. 

У дослідженні художнього концепту повинен переважати інтегративний підхід, що 

уможливлює його вивчення із залученням лінгвістичних, літературознавчих, культурологічних, 

психологічних, філософських знань, та, на думку Т. Радзієвської, є «виявом загальної 

антропологізації мовознавства, яке із поглибленням вимог до семантичного аналізу почало приділяти 

значну увагу до перцептивних, соціальних, етно- і культурно специфічних аспектів» мови [27], а 

також відображає прагнення сучасного мовознавства до побудови наукової теорії в певній галузі 

«культурної творчості, зберігши всю складність, повноту і своєрідність предмета» [4, с. 27]. 
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Романишин Н. И. Художественный концепт: лингвопоэтика, лингвокультурология, 

литературоведение. 

Аннотация 
В статье доказывается, что применение лингвопоэтического, лингвокультурного и 

литературоведческого аспектов анализа художественного концепта как интегративного научного подхода 

позволяет отобразить концепт как многомерное языково-когнитивноге и языково-эстетическое образование, 

суть которого раскрывается во взаимодействии со всеми компонентами художественного текста и 

внетекстовым универсумом национальной ментальности и культуры. 

Ключевые слова: концепт, художественный концепт, дискурс, лингвопоэтика, лингвокультурология, 

литературоведение. 

Romanyshyn N. I. Literary concept: cultural, poetic and literary studies.  

Summary  
The article focuses on the dominating in modern Ukrainian and foreign linguistic approaches to literary concept 

definition and interpretation, among which the leading position is occupied by scholars whose works reflect the 

comprehension of a literary discourse as a result of individual and national worldview representation. 
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The article aims to prove that the application of cultural, poetic and literary studies aspects to the literary 

concept analysis as an integrated scientific approach allows to represent a concept as a multidimensional cognitive and 

aesthetic unity which essence can be revealed in interrelation with all textual components as well as in integration with 

extratextual universe of national mentality and culture.  

The integrated approach stated in the article leads to the interpretation of literary concepts as dialogic in their 

nature, being connected with a set of simultaneously meaningful points of view created in a dialogic communicative 

process of literature. They penetrate the whole space of textual structure, steps over its boundaries into the space of 

culture. 

Literary concepts are created in the constant dialogue between the author and the reader, which manifests itself 

in the corresponding artistic and aesthetic forms inside of a definite space of cultural and time.  

The study of literary concept in this aspect has not been exhausted, has not lost its topicality and should be 

further developed in native linguistics. 

Key words: concept, literary concept, discourse, linguistic poetics, cultural studies, literary criticism. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ПОКІРНОСТІ  

В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 
 

У статті здійснено спробу визначити семантичну структуру лексичної одиниці obedient, а також 

встановити особливості функціонування поняття покірності за допомогою його концептуального аналізу. В 

семантичній структурі лексичної одиниці obedient виокремлено основні ознаки, які становлять ядро її 

семантичної структури. Аналіз сполучуваності прикметника obedient свідчить про стереотипне асоціювання 

покірності зі слугами, дітьми, жінками та тваринами. Шляхом застосування елементів концептуального 

аналізу виявлено базові й периферійні елементи фрейму ‗compliance‘, який активує лексична одиниця ‗obedient‘. 

Ключові слова: покірність, семантична ознака, ядро семантичної структури, базові елементи фрейму, 

периферійні елементи фрейму. 

 

Поняття obedience (слухняність, покірність) увійшло до сфери активного наукового пошуку в 

середині ХХ сторіччя, після Другої світової війни. Після активного долучення громадян Німеччини в 

роки нацистського панування до страти мільйонів невинних людей у концентраційних таборах, 

постало питання про деструктивний характер покірності: … it must not be thought all obedience entails 

acts of aggression against others. Obedience serves numerous productive functions. Indeed, the very life of 

society is predicated on its existence. Obedience may be ennobling and educative and refer to acts of charity 

and kindness as well as to destruction [1, с. 371]. 

Представники науки й мистецтва почали звертати увагу суспільства на те, як міцно покірність 

вбудована у вертикаль влади. Так, вчений і гуманіст Чарльз Персі Сноу, один із найвидатніших 

англійських письменників двадцятого століття, протиставляє покірність честі, богобоязкості й 

людяності: When you think of the long and gloomy history of man, you will find more hideous crimes have 

been committed in the name of obedience than have ever been committed in the name of rebellion. If you 

doubt that, read William Shirer‘s Rise and Fall of the Third Reich. The German Officer Corps were brought 

up in the most rigorous code of obedience. To themselves, no more honourable and God-fearing body of men 

could conceivably exist. Yet in the name of obedience they were party to, and assisted in, the most wicked 

large scale actions in the history of the world [4, с. 24]. 

Усе зазначене вище спонукало нас до здійснення спроби лінгвістичного аналізу поняття 

obedience. Вважаємо, що актуальність проведення детального аналізу цього поняття зумовлена 

відсутню його досліджень поза соціально-психологічним контекстом, зокрема повною відсутнюстю 

лінгвістичних розвідок у цьому напрямку. 

Метою статті є встановлення семантичних і концептуальних характеристик поняття obedience. 

До завдань, які покликана вирішити представлена стаття, відносимо аналіз семантичної структури 

поняття obedience, його сполучуваності, а також концептуальний аналіз цього поняття. 

Obedient: семантична структура. Для початку спробуємо встановити семантичну структуру 

лексичної одиниці obedient шляхом виокремлення й аналізу синонімічних їй прикметників. 
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За даними ресурсу WordNet, прикметник obedient має шість груп когнітивних синонімів, які 

представлені наступними лексичними одиницями: 1) compliant, 2) docile, 3) manageable, 4) submissive, 

5) tractable, manipulable і 6) good [6]. Аналіз вибірки з Корпусу американського варіанту сучасної 

англійської мови дозволяє виокремити ширшу низку синонімів прикметника obedient. Нижче подаємо 

їх у відповідності до частоти вживання: respectful, tame, compliant, meek, amenable, well-trained, docile, 

submissive, dutiful, subservient, deferential, unquestioning, tractable, biddable. 

Частота вживання, однак, не дає змогу встановити ступінь спорідненості зазначених лексичних 

одиниць із прикметником obedient. Для визначення ступеня їх спорідненості скористаємося 

тезаурусом Роже [3]. Згідно з даними цього ресурсу, найближчими за значенням до прикметника 

obedient є лексичні одиниці compliant (ступінь спорідненості 0,5), acquiescent (ступінь спорідненості 

0,5), submissive (ступінь спорідненості 0,25), tractable (ступінь спорідненості 0,25). Для встановлення 

ознак, які становлять ядро семантичної структури лексичної одиниці obedient, розглянемо словникові 

визначення виокремлених синонімів [5; 2]: 
 Visuwords Oxford Advanced Learner's Dictionary 

Compliant disposed or willing to comply willing to agree with other people or to obey rules 

Acquiescent willing to carry out the orders or wishes 

of another without protest 

willing to do what someone wants and to accept their 

opinions, even if you are not sure that they are right 

Submissive inclined or willing to submit to orders or 

wishes of others or showing such 

inclination 

too willing to accept someone else's authority and 

to obey them without questioning anything they 

want you to do 

Tractable easily managed (controlled or taught or 

molded) 

easy to deal with or control 

 

До ядра семантичної структури лексичної одиниці obedient відносимо ознаки, зареєстровані у 

прикметниках compliant і acquiescent, оскільки останні демонструють найвищий ступінь 

спорідненості з прикметником obedient: 

1) прийняття норм (правил, наказів, побажань, поглядів) – Accepting set norms (rules, orders, 

wishes, opinions); 

2) визначеність норм іншими людьми – Dealing with norms determined by other people; 

3) добровільне бажання дотримуватися норм – Willing to accept norms; 

4) усвідомлення можливої помилковості норм – Being aware of possible flaws in the norms. 

Ознаки, зареєстровані лише у прикметниках submissive і tractable, відносимо до периферії 

семантичної структури лексичної одиниці obedient, оскільки останні демонструють нижчий ступінь 

спорідненості з прикметником obedient: 

5) тиск авторитетного агента – Pressure exercised by an authority; 

6) легкість впливу – Being easy to manage. 

Obedient: сполучуваність. Зважаючи на викладені ознаки, особливо на ознаки 2, 5 і 6, можна 

припустити, що покірність асоціюється в носіїв мови зі слабкістю, нездатністю до відстоювання власних 

інтересів чи переконань. Для перевірки цієї гіпотези скористаємося Корпусом американського варіанту 

сучасної англійської мови. Згідно з отриманими даними, порівняльні структури as obedient as / 

obedient like найчастіше послуговуються іменниками dog, child, sheep, наприклад: 

She motioned for Nigel, and the big man returned to her side, as obedient as a hunting dog. 

Obedient as Ethiopian sheep, we file down the stairs and arrange ourselves along the side. 

He was being as sweetly obedient as a dog or child. 

Our generation was not capable of such independence, being more like obedient children. 

Аналогічні результати отримуємо при аналізі іменників, які демонструють найвищу частоту 

вживання із прикметником obedient. До таких іменників, за даними корпусу, належать:  

servant(s), child (children), dog, son, student, subject, wife, наприклад: 

…the Army has always been a kind of obedient servant to the country. 

Sofia and Katerina were not loving or obedient children, but they were the only ones I had. 

…her (Mother‘s – I.R.) notion [was] that she was the queen and we were her obedient subjects. 

As she goes through this training, she is an obedient student, awed by the seriousness of her study, 

pleased to be treated as such an important person. 

And for a woman, the one and only way to get to heaven's highest realm [is] to be the obedient wife of 

a righteous polygamous man.  

Obedient: концептуальний аналіз. На наступному етапі дослідження розглянемо особливості 

функціонування поняття покірності в англомовному дискурсі. Особливості функціонування поняття 
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покірності можна встановити за допомогою концептуального аналізу. Так, лексична одиниця 

‗obedient‘ активує фрейм ‗compliance‘. Цей фрейм імплікує ситуацію, в якій дійова особа (Protagonist) 

несе відповідальність за певні дії та стани (Acts and States of affairs), які демонструють або 

дотримання встановлених норм і правил (Norms), або їх порушення. Таким чином, до складу фрейму 

‗compliance‘ входять наступні базові елементи фрейму (core frame elements): 

 act – the act that is judged to be in or out of compliance with the norms, наприклад: Jo's violation of 

the no trespassing law came as a surprise – дія, яка порушує встановлені норми, виражена лексичною 

одиницею violation; 

 norm – the rules that ought to guide a person's behavior, наприклад: The extent to which her (Mary 

Stuart – І.Р.) attitude violated the traditions of her kingdom is therefore the critical question which underlies 

all the problems of her reign – встановлені норми, якими слід керуватися людині, виражені 

словосполученням the traditions of her kingdom; 

 protagonist – the person(s) whose behavior is in or out of compliance with norms, наприклад: Coca 

Cola continues to violate the workers‘ right of association – особи, чия поведінка демонструє порушення 

встановлених норм, виражені словосполученням Coca Cola; 

 state of affairs – the set of circumstances that may violate a law or rule, наприклад: Their pricing 

policy violated inter-governmental agreements association – практика, яка порушує встановлені норми, 

виражена словосполученням their pricing policy. 

Периферійні елементи фрейму (non-core frame elements) представлені такими одиницями, як 

ступінь, пояснення, суддя, спосіб, засіб, результат і час, наприклад: 

NEC will be fully compliant by June. 

Із базових елементів фрейму, реалізованих у наведеному прикладі, присутні такі елементи, як: 

 дійова особа – NEC (японська ІТ-корпорація); 

 дія, яка полягає у дотриманні встановлених норм – will be compliant. 

Серед периферійних елементів фрейму ‗compliance‘ виокремлюємо: 

 ступінь – fully (compliant) і 

 час – by June. 

В іншому прикладі: 

… Intel … has until January to answer EU charges that it violated antitrust rules by selling its chips 

below cost to strategic customers… 

реалізовано такі базові елементи фрейму, як: 

 дійова особа – Intel; 

 дія, яка полягає у порушенні встановлених норм – violated; 

 норми – antitrust rules. 

Крім того, наведений приклад ілюструє реалізацію таких периферійних елементів фрейму, як: 

 суддя – EU; 

 засіб – by selling its chips below cost to strategic customers. 

Перейдемо до розгляду зв‘язків фрейму ‗compliance‘ з іншими фреймами. За даними ресурсу Frame 

Net, він є дочірнім для двох фреймів: 1) social behavior evaluation і 2) satisfying. У межах батьківського 

фрейму social behavior evaluation мовець (чи інший суб‘єкт, який виступає в ролі судді) зіставляє 

поведінку особи з наявними соціальними стандартами. У межах батьківського фрейму satisfying певний 

живий чи неживий об‘єкт характеризується як такий, що відповідає чи не відповідає стандарту. 

Таким чином, основними смисловими елементами лексичної одиниці obedient є: прийняття 

норм, визначеність норм іншими людьми, добровільне бажання дотримуватися норм, усвідомлення 

можливої помилковості норм. Особливості семантичної структури лексичної одиниці obedient 

зумовлюють її специфічну сполучуваність. Так, аналіз сполучуваності прикметника obedient свідчить 

про стереотипне асоціювання покірності з носіями нижчого соціального статусу (слуга), дітьми 

(дитина, син), жінками (дружина) та тваринами (собака).  

Проведений концептуальний аналіз дозволяє виокремити базові елементи фрейму ‗compliance‘, 

який активує лексична одиниця ‗obedient‘. До них належать: 

 відповідальна дійова особа (Protagonist), 

 встановлені норми (Norms),  

 дії та практики, які демонструють дотримання встановлених норм (Acts and States of affairs). 
Проведене дослідження свідчить про багатоплановість семантичної структури й особливостей 

функціонування поняття покірності; детальний аналіз цього поняття вважаємо перспективою 

подальших досліджень. 
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Рудик И. Н. Функционально-семантические особенности вербализации покорности в 

современном английском языке. 

Аннотация 
В статье осуществляется попытка определить семантическую структуру лексической единицы 

obedient, а также установить особенности функционирования понятия покорности с помощью его 

концептуального анализа. В семантической структуре лексической единицы obedient выделены основные 

признаки, которые образовывают ядро еѐ семантической структуры. Анализ сочетаемости прилагательного 

obedient свидетельствует о стереотипном ассоциировании покорности со слугами, детьми, женщинами и 

животными. Путем использования элементов концептуального анализа установлены базовые и 

периферические элементы фрейма ‗compliance‘, который активирует лексическая единица obedient. 

Ключевые слова: покорность, семантический признак, ядро семантической структуры, базовые 

элементы фрейма, периферические элементы фрейма. 

Rudyk I. M. Functional and semantic peculiarities of verbalizing obedience in Modern English.  

Summary 
The objective of the paper is to determine the semantic and conceptual characteristics of the notion of obedience 

by means of carrying out the following tasks: to analyze the semantic structure of the lexical unit obedient, to register 

its collocations, as well as to outline functional peculiarities of the notion of obedience through its conceptual analysis. 

Thus, the object of the research is semantic and conceptual peculiarities of the lexical unit obedient. 

The semantic structure of the lexical unit obedient is found to contain features that constitute its nucleus and 

periphery. The analysis of nouns collocated with the adjective obedient suggests that obedience is routinely associated 

with servants, children, women and animals. 

At the next stage, the research takes a look at the functional peculiarities of the notion of obedience by 

performing its conceptual analysis. The lexical unit ‗obedient‘ is found to evoke the Compliance frame that contains 

core frame elements and non-core frame elements. Core frame elements include: protagonist, norms, acts and states of 

affairs. The Compliance frame, in its turn, has two parent frames – 1) Social behavior evaluation і 2) Satisfying frame. 

The perspectives of the research lie in the realm of cognitive studies and communication studies. 

Key words: obedience, semantic feature, semantic nucleus, core frame elements, non-core frame elements. 
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СЛОВОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕПОНІМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 
У статті розглянуто особливості словотвору оказіоналізмів та неологізмів у сучасній англійській мові, 

твірною основою для яких є епоніми, зокрема імена президентів США початку XXI ст. Проаналізовано їхню 

структуру та семантику. Встановлено, що словоскладання є найпродуктивнішим способом словотвору 

відепонімних лексичних одиниць.  

Ключові слова: неологізм, оказіоналізм, епонім, словотвір, сучасна англійська мова. 

 

Питання еволюції мови завжди були й досі залишаються актуальними у сучасному 

мовознавстві. Основним засобом збільшення словникового складу сучасної англійської мови 

вважають словотвір [5]. Оскільки англійська мова як мова міжнародного спілкування та мова, яка 

впливає на розвиток та зміну інших мов, зокрема української, на сучасному етапі розвивається 
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шаленими темпами, важливо і цікаво постійно відслідковувати тенденції її розвитку. Це, у свою 

чергу, вимагає накопичення нових знань і умінь, а також формування нових ідей та використання 

оновлених методик.  

Мета цього дослідження – з‘ясувати лінгвокультурні особливості утворення відепонімних 

оказіоналізмів та неологізмів у сучасній англійській мові, а також проаналізувати їхні структурні та 

семантичні характеристики. Об‘єктом дослідження є лексичні одиниці, твірною основою для яких є 

епоніми – імена президентів США початку XXI ст. Джорджа Вокера Буша, Барака Обами та 

новообраного президента Дональда Трампа. Предметом вивчення є структурні та семантичні 

особливості таких новотворів. Матеріалом дослідження обрано онлайн словники сленгу і неологізмів 

(Urban Dictionary, Wiktionary та The Rice University Neologisms Database), тематичний словник слів, 

похідних від епоніма Barack Obama, Slate‘s Dictionary of Obamaisms (Encyclopedia Baracktannica), а 

також традиційні онлайн словники, які містять лексику американського варіанту англійської мови 

(Merriam-Webster Dictionary and Thesaurus, Oxford Advanced American Dictionary і Collins English 

Dictionary).  

Багато відомих зарубіжних та вітчизняних лінгвістів присвятили свої праці вивченню питання 

неології загалом, а також її окремих аспектів (передусім J. Algeo, L. Bauer, М. Cohen, D. Crystal, 

P. Gilbert, К. Kuiper, W. Lee, Ю. Антюфеєва, Ю. Зацний, О. Земська, Ж. Колоїз, Н. Котелова, 

О. Фоменко та ін.  

Аналіз епонімних найменувань також займає важливе місце з-поміж багатьох проблем, які 

вивчає сучасне мовознавство. Згідно з визначенням Merriam-Webster Dictionary, епонім – це «той, на 

честь кого або чого щось було (ймовірно) названо», а також «назва, як-от лікарського засобу, чи 

захворювання), як базується на, чи утворена від епоніма» [11]. Отже, епонімом є як твірна, так і 

похідна лексична одиниця. Виходячи за межі онімного простору, власна назва набуває загального 

значення, нових властивостей і функцій ˂…˃. Власні імена, ужиті в значенні загальних, виступають 

не лише як самостійні лексеми ˂…˃, а й як твірні основи ˂…˃, складники словосполучень ˂…˃ і 

фразеологічних одиниць [3, с. 7]. Brendan McGuigan зауважує, що «епонім подібний до алюзії, 

оскільки він посилається на певну відому особу, щоб пов‘язати притаманні йому чи їй риси із кимось 

іншим» [10, с. 79]. Тому можна стверджувати, що лексичні одиниці, утворені від епонімів, наповнені 

алюзивним змістом. Наприклад, оказіоналізм Obamacaust («знищення уряду чи економіки» [15] ), 

натякаючи на можливі насідки, вводить читача / слухача у контекст соціально-економічної політики 

президента Барака Обами, вказуючи на її схожість із історичними подіями, а саме періодом масового 

переслідування і знищення євреїв і циган у Німеччині під час Другої світової війни.     

Процес утворення слів від імен президентів Сполучених Штатів Америки, хоча і не є новим 

явищем, набуває стрімкої популярності, а самі новотвори є віддзеркаленням словотвірних процесів у 

англійській мові загалом. Авторами є журналісти, оглядачі, блогери, пересічні користувачі 

соціальних мереж тощо. Наприклад, американський художник-гуморист та режисер Berkeley Breathed 

є автором оказіоналізму Stormtrumper на позначення прихильників Дональда Трампа [15]. Самі ж 

новотвори привертають увагу лінгвістів. Наприклад, дві статті О. Фоменко присвячені «Бренду Барак 

Обама» [7] та неологізмам, утвореним від його імені. 

У лінгвістичній теорії з метою розрізнення новостворених слів використовують терміни 

«потенційне слово», «оказіоналізм» та «неологізм». Левову частку проаналізованого лексичного 

матеріалу складають саме оказіоналізми. Ю. Антюфеєва характеризує це поняття як «нове слово, 

створене у мовленні індивіда для потреби випадку, за наявними словотвірними моделями (як 

продуктивними, так і ні), або запозичене, яке характеризується абсолютною новизною форми, 

одноразовістю, але дієздатністю від природи (в силу реально існуючої можливості проникнення 

оказіоналізму в мову за умови затребуваності суспільством), залежне від контексту та таке, яке 

привертає увагу незвичністю та експресивністю вираження думок» [1, c. 7]. Значна частина таких 

новотворів використовується лише в поодиноких випадках. Такі лексеми, як Bushism [9], [12], 

Obamacare [9], [12], Obamamania [9], Trumpism [9], Trumpery [11], увійшли до складу словників, 

зокрема перелічених вище, і таким чином стали неологізмами. 

Усього в ході дослідження проаналізовано 785 відепонімних новотворів. Здійснений аналіз вказує 

на те, що для творення лексичних інновацій використовується цілий спектр словотвірних засобів та 

моделей морфологічного, морфолого-синтаксичного та лексико-семантичного способів словотвору. 

У результаті кількісного аналізу виявлено, що найбільш продуктивним є словоскладання. Цим 

способом було утворено 333 лексичні одиниці, що становить 42 % від усіх новотворів, 297 з яких 

двокомпонентні. Встановлено, що 270 новотворів – це двокомпонентні сполуки, у яких перший елемент – 

прізвище (епонім), а другий – основа іншого слова, наприклад, Bush Depression – «вторгнення та 
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подальша окупація багатої покладами нафти країни завдяки суперсилі, у результаті вибіркових і 

помилкових розвідданих» [15], Obama Cookie – «(печиво) орео» [15] та Trump-talk – «розмовляти у стилі 

Дональда Трампа, який характеризується контрпродуктивністю, неправдоподібністю і ексцентричністю» 

[15]. Імена та похідні лексеми використовують значно рідше (21 випадок вживання).  

Виявлено також багатокомпонентні епонімні сполуки, утворені поєднанням епоніма (прізвища 

чи імені президента) та двох і більше компонентів (Obama Zombie Virus – «заразне розумове 

відхилення, спричинене представленням ліберальної /соціалістичнї доктрини» [15]).  

Основами слів, які сполучаються з епонімами, найчастіше є іменники. Такі сполуки 

трапляються у 281 випадку. Є також сполуки епонімів із прикметниками (Obama Colored – «коли 

колір твоєї шкіри не темний для афро-американців і не світлий для людей із світлим кольором шкіри» 

[15], Trump Stupid – «катастрофічна форма дурості» [15]),  дієсловами (trumpthink – «як і в романі 

Дж. Оруела 1984, від людей вимагається думати так, як це робить Старший Брат – Трамп, 

незважаючи на розбіжності із реальністю» [15]), займенниками (Obama it – «забрати без дозволу 

власника» [15]), прийменниками (Trump Out – «примусити когось чи щось покинути якесь місце» 

[15]), числівником (Trump Ten – «вага, набрана у результаті перемоги Дональда Трампа на виборах 

президента США» [15]) та вигуком (Obamalolz – «коли Барак Обама говорить щось смішне» [15]).  

Телескопізми складають наступну за чисельністю частину досліджуваних новотворів. Вона 

налічує 279 лексичних одиниць (35,5%), більше половини з яких (182) похідні від імені та прізвища 

Барака Обами. Використовуючи класифікацію телескопізмів відповідно до їх структурних 

особливостей, запропоновану Т. Р. Тимошенко [6, c. 65–68], виявлено телескопічні новотвори усіх 

трьох типів, зокрема повні телескопізми, часткові та гаплологи.  

До повних телескопізмів належать слова, утворені шляхом складання двох або більше усічених 

основ. Прикладами оказіоналізмів цього типу є Baraxit [15], (Bara(ck) + (e)xit), Nirbama [13] (nir(vana) 

+ (O)bama), Obamicon [15], (Obam(a) + (emot)icon), Obamover [15] (Obam(a) + (hung)over) тощо. 

До часткових телескопізмів належать лексеми, складником яких є одна повна і одна усічена 

основа, або такі, що утворені складним поєднанням елементів кількох слів та суфікса, чи суфіксоїда. 

У такий спосіб утворено, наприклад, Obamacide (Obama + (sui)cide) – «вибори чиновника, який є 

причиною соціального, морального, політичного та економічного занепаду чи колапсу суспільства, 

яке його обрало» [15]: Cuba committed Obamacide before there was an Obama! [15]. За аналогією 

утворено оказіоналізм Trumpicide (Trump + (su)icide) [15]. Однак у нього вкладено дещо інший зміст: 

«коли ти убиваєш себе для того, щоб зробити Америку знову великою» [15]. Іншими прикладами 

відепонімних часткових телескопізмів є Bushzarro [15] (Bush + (bi)zarro), Obamabola [15] (Obama + 

(e)bola), Obamapedia [13] (Obama + (encyclo)pedia), Trumpocabulary [15] (Trump + (v)ocabulary) тощо. 

Гаплоги – третя група телескопізмів, для яких характерна наявність спільного звуку (звуків) на 

стику компонентів [4, c. 102], наприклад: Barackberry [15] Barack + (Bl)ackberry, BYOBama [13] 

(BYOB + Obama), prObamedia [14] (Pro + Obam(a) + media), Trumpaganda [15] (Trump + (pro)paganda), 

Trumpacabra [15]  (Trump + (chu)pacabra). 

Особливу увагу привертають оказіоналізми, утворені за допомогою словоскладання чи 

телескопічним способом словотвору, шляхом поєднання імен президентів між собою чи їх поєднання 

з іменами інших відомих особистостей. Наприклад: Bushama [15] (Bush + Obama), Bushcroft [15] 

(Bush + Ashcroft), Bushitler [15] (Bush + Hitler), MaObama [15] (Mao (Zedong) + Obama), Donald 

Clinton (Donald (Trump) + (Hilary) Clinton) [15], тощо.  

Низка досліджуваних лексичних одиниць утворена поєднанням епонімів із запозиченими чи 

просто іншомовними словами, як-от: Bushenfreude [15] (Bush + -en + freude, що у перекладі з 

німецької мови означає «радість»), Obamaczar [15] (Obama + czar, запозичення з російської), 

Obombre [13] (Obama + hombre, у перекладі з іспанської – «друг») чи Obamanos [15] (Obama + 

vamanos, запозичення з іспанської мови зі значенням «ідемо»). 

Третю за чисельністю групу складають лексеми, утворені шляхом афіксації. Суфіксальний 

спосіб є найбільш продуктивним серед афіксальних способів словотвору. Суфіксальні оказіоналізми 

складають приблизно 17,5 % усіх досліджуваних одиниць. Для їх утворення використано такі 

суфікси: іменникові (-ac, -aholic, -ate, -athon,-ation, -crat, -esque, -eer, -fication -holic, -i, -ie, -ian, -ion,   

-ism, -ist, -ista, -ite, -itis, -kin, -le, -let, -mobile, -o, -oid, -osis, -phile, -phobic, -s, -ster, -tard, -ville, -y), 

прикметникові (-able, -al, -ed, -ian, -ing, -less, -oid, -y), дієслівні (-fy), прислівникові (-ly, -ward, -y).  

Іменникові суфікси є найбільш продуктивними. За їх допомогою утворено більшість 

суфіксальних оказіоналізмів.  

Суфікс -aholic в американському варіанті англійської мови має значення «той, хто демонструє 

надмірну потребу чи зацікавленість у чомусь» [9]. Наприклад, Bushaholic – «той, хто наполегливо 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Trump-talk
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=trumpthink
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Baraxit&defid=10474025
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продовжує вірити у те, що президент Америки у період з 2001 до 2009 року був для світу даром 

Божим» [15]. За аналогією утворено Obamaholic та trumpaholic, які мають однакову сему «надмірне 

захоплення» [15]. 

Іменниковий суфікс -ism має кілька значень. Наприклад, у слові Bushism – «смішне викривлене 

твердження авторства Джорджа Буша» [15] суфікс -ism використано для «творення іменника на 

позначення особливостей мови» [12]. Значення «манера поведінки, притаманна (певній) людині чи речі» 

[11] має суфікс у слові Obamaism – «надмірно критичне ставлення до недостойних аспектів політичного 

процесу, від яких сам не відрікся» [15]. Суфікс -ism у слові Trumpism, який означає «релігію, в основі якої 

лежить поклоніння Дональду Трампу» [15], має значення «доктрина, теорія, релігія» [11]. 

Суфікс -ite – дерогативний суфікс, який використовують для позначення прихильників певного 

руху, доктрини [12]. Оказіоналізми Bushite – «прихильник президента Джорджа Буша» [15] та 

Obamaite – «осліплений прихильник проповідника Обами» [15] утворені додаванням цього суфікса.  

Суфікс -ista, який «позначає прихильників чи послідовників когось або чогось» [9], містять 

новотвори Barackista [15] та Obamista [15]. 

За допомогою суфікса -itis, який має значення «захворювання або запалення» [11], за аналогією 

утворено оказіоналізми Barackitis [15], Obamaitis [15], Obamitis [15] та Trumpitis [15].  

Сленговий суфікс -tard вживають для утворення слів, які мають значення зневаги до чи сумнівів у 

чиїхось розумових здібностях [16], наприклад: Baracktard [15], Bushtard [15] та TrumpTard [15].  

Цікавим є використання латинського формотворчого суфікса -i, який вживають для утворення 

множини іменників, запозичених з латинської мови [12]. За його допомогою був утворений 

оказіоналізм Obamі (форма множини від Obama) на позначення «осліплених прихильників 

проповідника Обами»: Feeling betrayed by the President‘s hawkish move to increase troops levels in 

Afiganistan, the Obami are going ape [15].  

З-поміж досліджуваних суфіксальних новоутворень трапляються також прикметники. 

Наприклад, суфікс -ed, за допомогою якого утворюють дієприкметники [11]: bushed [15], Obamified 

[15]. Прикметниковий суфікс -y із значенням «сповнений чогось, який має властивість» [12] 

використаний при утворенні оказіоналізму bushy – «нерозумний, зроблений не будучи продуманим, 

як робить Джордж Буш»: Sticking your hand on that hot flame was just bushy [15]. За допомогою цього 

суфікса також утворено оказіоналізм Trumpy – «такий, що нагадує 45-го президента США фізично, 

емоційно та/чи психологічно»: Stephanie is like totally acting Trumpy today [15].  

Дієслівний суфікс -fy при додаванні до іменників позначає процес створення чи виготовлення 

чогось [12]. Trumpify – «збудувати стіну» [15] утворено додаванням цього суфікса: (Person 1) «That 

tornado really messed up that wall». – (Person 2) «Yeah, I need to trumpify it up» [15]. 

Прислівники в основному утворено за допомогою суфікса -ly – «у (певний) спосіб» [12] 

(Bushaianly [15], Obamanoically [15]). Для утворення оказіоналізмів цієї частини мови використано 

також суфікси -ward (Trumpward [14]) та -y (Trumpy [15]). 

Оказіоналізми, утворені префіксальним способом словотвору, трапляються рідко (anti-Bush 

[15], pro-Bush [15]). 

Встановлено, що 23 % афіксальних оказіоналізмів утворено шляхом поєднання епонімів із 

суфіксоїдом, як-от Trumpopolis – «нова реальність, раніше невідома людям» [15]. Із-поміж 

суфіксоїдів найбільш продуктивними є: -nomics, який в американському варіанті англійської мови 

використовується для творення складних слів на позначення (певного) виду економічної політики, 

або ж такої, що асоціюється із (певним) державним діячем [9], -phobia зі значенням «надмірний страх 

перед чимось», «непереносимість чи відраза до» [11] та -mania на позначення певного виду розумової 

аномалії чи одержимості, або ж надмірного ентузіазму чи поваги [12]. З їхньою допомогою утворено, 

зокрема, оказіоналізми Bushanomics – «здатність розвалити економіку за дуже короткий проміжок 

часу» [15], Trumpophobia – «страх перед Дональдом Трампом» [15] та Obamamania – «захоплення 

президентом Бараком Обамою та усім, що він уособлює, в цілому світі» [15]. Використовувалися 

також інші суфіксоїди, як-от: -(a)holi, -looking, -meter, -mobile, -ology/logy, -philia, -phobe, -polis,            

-saur(us), -sphere, -speak, -ster.  

У результаті дослідження виявлено також оказіоналізми, утворені за допомогою графічного 

скорочення (Bush #3 [15], Bush43 [15], Trump2016 [15], trumpdid9/11 [15], W [15]), конверсії (to bush 

[15], to georgebush [15] та to George W. Bush [15], to barack [15], to trump [15], to Donald Trump [15]), 

багатокомпонентного словоскладання (Barack-A-Wear [15], Obama-No-Drama [15]), додавання нових 

значень (наприклад, George W. Bush (480 значень), Barack Obama (163 значення), Barack Hussein 

Obama (8 значень), Donald J Trump (8 значень), Trump (262 значення) [15]), тощо. Низка 

досліджуваних лексем утворено поєднанням кількох способів словотвору, як-от the «DT» – «назва 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Trumpopolis
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стилю зачіски Дональда Трампа»: All the babe's are making a fuss over Noah and his new hair style... the 

«DT» [15]. Цей приклад є ілюстрацією поєднання словоскладання із лексичним скороченням та 

використанням графічних символів. 

Частка лексичних одиниць, утворених від епоніма Barack Obama (52 %), значно перевищує 

кількість новотворів, твірною основою яких стали епоніми George W. Bush (13%) чи Donald Trump 

(35 %). Їх відсоткове співвідношення подано нижче на мал. 1. 

 
Мал. 1. Оказіоналізми, твірною основою яких є епоніми George W. Bush, Barack Obama та Donald Trump 

 

Перш за все, результати дослідження засвідчують більшу популярність Барака Обами як 

особистості. Перші новотвори з його іменем почали з‘являтися, ще коли він був сенатором. Крім 

того, як стверджує Д. Гайданка «лінгвокреативність може рівною мірою залежати як від 

семантичних, так і фонетичних процесів, та ключовим фактором, що зумовлює лексикалізацію 

новотвору є евфонія» [2, с. 23]. Вагому роль також відіграє потенціал сполучуваності та римування. 

Саме тому ім‘я і прізвище Барака Обами є найбільш продуктивними основами для творення слів, 

тобто «neologism-friendly» [8]. Як стверджує автор статті «Baracktical Obamaspeak», «важчим 

завданням ˂…˃ буде знайти слова, які неможливо легко поєднати як із іменем Barack, так і з 

прізвищем Obama» [8]. У ролі твірної основи використовують як ціле ім‘я (Jabaracky [13]) та 

прізвище (BYOBama [13], Brobama [15]), так і усічення імені Barac- (Baractogenarian [15]), Bara- 

(Baraxit [15]), Bar- (Baroxysm [13]) чи прізвища Obam- (Obamunism [15]), Oba- (obaniac [15]), Ob- 

(Obortion [15]), O- (Omentum [13]), -bama (Nirbama [13]), -ama (Bushama [13]), що практично відсутнє 

у лексичних одиницях, утворених від імен Джорджа Вокера Буша чи Дональда Трампа. Останні в 

основному є похідними або лише від прізвища, або від цілого імені.  

Отже, результати дослідження свідчать про те, що словоскладання є найпродуктивнішим 

способом словотвору і має найсуттєвіший вплив на зміни у словниковому складі сучасної англійської 

мови. Простежується також тенденція суттєвого збільшення частки телескопійних новотворів, що 

вказує на трансформацію словотвірних процесів початку XXI століття. Подальше вивчення 

відепонімних новотворів дозволить встановити їхню функційну спрямованість та розширити 

розуміння словотвірних процесів у англійській мові.  
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Сабан О. В., Матковская О. Й. Словообразовательный потенциал эпонимов в 

современном английском языке.  

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности словообразования окказионализмов и неологизмов в 

современном английском языке, словообразовательной основой которых служат эпонимы, а именно – имена 

президентов США начала XXI века. Проанализировано их структуру и семантику. Установлено, что 

словосложение – самый продуктивный способ словообразования отэпонимных лексических единиц.  

Ключевые слова: неологизм, окказионализм, эпоним, словообразование, современный английский язык.  

Saban O. V., Matkovska O. Y. Word-formation potential of eponyms in modern English. 

Summary 
This article examines eponym-based lexemes in modern English. The background of the study is determined by the 

fact that it is important to monitor how the English language changes over time, which influences other languages all over 

the world. The main aim of this article is to outline linguistic and cultural features of eponym-based occasionalisms 

creation in modern English, as well as to analyze their structural and semantic characteristics. The object of the study is 

lexemes formed from eponyms, namely the ones that are the names of the USA presidents of the beginning of the 21
st
 

century (George W. Bush, Barack Obama and Donald Trump). Special attention is given to the structural and semantic 

characteristics of lexemes derived from such eponyms. The total number of the analysed words is 785. It was revealed that 

compounding is the most productive word-formation method. Blending is also often used and its growing word-formation 

potential signifies transformations in word-formation processes in modern English. Further analysis of eponyms and their 

derivatives will help outline their functions and better understand modern word-formation processes. 

Key words: neologism, occasionalism, eponym, word formation, modern English.  
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АКТУАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОГО СМИСЛУ «СТРАХ»  

В АНГЛОМОВНИХ Й УКРАЇНОМОВНИХ ТЕКСТАХ 

(на матеріалі оповідань про привидів) 

 
У статті представлено аналіз шляхів актуалізації комунікативного смислу «страх» на текстовому рівні в 

дискурсі жахів. Для аналізу обрано тексти оповідань про привидів англійською й українською мовами задля 

забезпечення об‘єктивності висновків. Доведено, що вираження смислу «страх» у текстах про привидів 

ґрунтується на загальноєвропейській традиції й актуалізується в атрибутах і предикатах, що потребують для 

розуміння спільного культурно-історичного тла; виділені варіації смислу «страх». 

Ключові слова: дискурс жахів, комунікативний смисл, страх, текст, оповідання про привидів, суб‘єкт-

джерело страху. 
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Проблема вивчення емотивного в дискурсі постала перед дослідниками, коли структуралістський 

підхід до аналізу мовних явищ перестав задовольняти потреби лінгвістичної науки. Розуміючи 

глобальний і універсальний характер страху, семіологи (А. Греймас і Ж. Фонтаній, К. Зільберберг, 

Н. Букс, Ф. Конт та інші) зацікавилися його креативними можливостями, реалізованими в культурі, 

політиці, літературі, соціології, і зосередилися на формулюванні парадигм і моделей страху в 

естетичних течіях і творчості окремих авторів, що можна вважати актуальним і для досліджень на 

мовознавчих теренах. Такий стан речей надихає на спробу застосування підходу до вивчення текстів як 

одиниць комунікації, що має за основу визнання комунікативного смислу цілого тексту і його 

належність до пристрасного дискурсу (за Греймасом і Фонтанієм). Цей підхід дозволить не зважати на 

літературознавчу традицію класифікації художніх текстів, він винятково антропоцентричний, чого 

вимагають сучасні гуманітарні науки, і комунікативно спрямований, що вкладається в поле 

лінгвістичної прагматики. Ф. С. Бацевич зауважує: «Важливо також зазначити, що прагматичні 

значення (комунікативні прагматичні смисли) стосуються, передовсім, внутрішнього світу учасників 

спілкування (почуттів, емоцій, психологічних і психічних станів, вірувань, волі, культурних чинників 

тощо); вони є надзвичайно складно формульованими, а тим більше дефінійованими, формалізованими 

і, як правило, сприймаються і «декодуються» іншими учасниками спілкування, виходячи із власних 

комунікативних навичок, власного світосприйняття» [3, с. 28]. Засадничий принцип дослідження 

базується на тому, що текст жахів – це не лише канал комунікації автора і читача, а й зразок широкого 

культурного явища «дискурс жахів», каналами комунікації в якому виступають фільми, мультфільми, 

картини, комікси, свята, індустрія, що матеріально їх забезпечує, музика тощо. Мультиканальність 

дискурсу жахів дає поштовх до залучення семіотики до аналізу текстів цього дискурсу з метою 

виокремлення суб‘єктів дискурсу жахів та їхніх властивостей; теорії референції – для розуміння 

механізмів уособлення страшного в текстах жахів; лінгвістики тексту – для розуміння логіки 

текстотворення і текстосприйняття з урахуванням перелічених вище чинників; функціональної 

лінгвістики – для аналізу мовних засобів реалізації інтенцій автора. 

Текст – це сфера комунікації автора й читача, тож остаточний смисл, коли текст стає зразком 

дискурсу жахів, з‘являється лише внаслідок співпраці комунікантів; основним критерієм віднесення 

текстів до «страшних» при цьому стає класифікація референта як джерела страху, що відображає 

набуття ним відповідного комунікативного смислу, на що впливають екстралінгвальні (авторська 

інтенція, психологічні засади сприйняття страшного, спільний культурний багаж тощо) та лінгвістичні 

(референція і номінація) чинники. Метою цього дослідження стало висвітлення актуалізації 

комунікативного смислу «страх» у процесі вербалізації суб‘єкта-джерела страху в текстах про привидів 

в англійській і українській лінгвокультурах. 

Популярність жанру літератури жахів в англомовній культурі сприяла розрізненню підстилів та 

їхньому змішуванню. Серед безкінечних варіацій текстів дискурсу жахів предметом гордості 

англомовної літератури стали оповідання про привидів, де суб‘єкт-джерело страху – привид. За 

твердженням Оуена Дейвіса, англійці самі себе називають a ghost-ridden nation [6], тобто нація, 

переслідувана привидами; автор пов‘язує це з релігійним, соціальним і культурним розвитком англійців 

за останні 500 років. Але важливо усвідомлювати, що хоча привиди і репрезентують потойбічний світ, 

вони не вважаються в західноєвропейській культурі помічниками диявола і не протиставляються Богу, 

хоча дехто з дослідників цю думку й не поділяє (наприклад, Т. Неш).  

Суб‘єкт-джерело страху привид не завжди номінований саме лексемою ghost. У процесі аналізу 

текстів оповідань про привидів спостерігаємо тенденцію номінування суб‘єктів, які ще не марковані як 

страхітливі, іменниками-назвами людей, як-то: an old woman, the hag, both men, three little girls, the 

passengers, this old man, this mahogany-faced person, a thin man, the original of my detested portrait тощо з 

розрізненням статі й віку або без цього; іменниками, що вказують на абрис людини (the figure, the figure 

of a little woman, this form, the shapes that ‗walked in their marble‘); власними іменами (Lewis Pyneweck, 

Allegra, Dingly Chuff, Phemie); іменниками-назвами об‘єктів зорового сприйняття (the reflections in the 

glass, apparition, an ocular delusion). Вказані іменники стають номінаціями привиду саме на договірних 

засадах, які поділяють обидва комуніканти (тобто здійснюють референцію до цього міфічного суб‘єкта 

вигаданого світу жахів) у поєднанні з предикатами й атрибутами, «закріпленими» за привидом в уяві 

носіїв англомовної культури, тобто адекватне розшифрування і сприйняття тексту як страхітливого 

стають можливими лише за умови спільного культурно-історичного тла. 

Важливим для дослідження засобів актуалізації комунікативного смислу «страх» вважаємо, у 

першу чергу, уявлення про матеріалізацію представників потойбічного світу за допомогою атрибутів 

референта з огляду на культурно-історичну традицію. До усвідомлення, що бачене – це привид, цей 

суб‘єкт не маркується як джерело страху і вербалізується нейтральними за забарвленням лексемами, 
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хоча суб‘єкт викликає подив через обставини своєї появи (Ere I could draw the curtain to see what the 

matter was, the figure of a little woman passed between the bed and the fire. The back of this form was turned 

to me, and I could observe <…> it was that of an old woman, whose dress was an old-fashioned gown <…> 

[8, c. 8]). На етапі первинного зіткнення із дивним явищем суб‘єкт-реципієнт ще не має достатніх 

підстав для віднесення його до страхітливих.  

В англійській культурі вважається, що привиди матеріалізуються як особливі субстанції, 

наприклад, дим, випаровування, які не мають чітко окресленої форми, а лише схожі або нагадують 

фігуру чи зовнішність людини (For about three seconds only I saw it plainly; then it grew indistinct; but, for 

a long time, there was something like a column of dark vapour where it had been standing, between me and 

the wall <…> [8, c. 116], мають голубувате забарвлення або випромінюють світло, також вони можуть 

залишати за собою запах сірки, тління тощо. Характерно, що будь-який референт привид після 

комунікації з реципієнтом страху зникає, це відображено предикатами типу vanish (like smoke), diappear 

тощо. Але більш поширеною стала ідентифікація за звуками, наприклад, кроків (There was a slow, heavy 

tread <…> the feet which produced it were perfectly bare, measuring the descent with something between a 

pound and a flop, very ugly to hear [8, c. 110]), гримання дверима, іншими неприємними звуками 

(Scratch, scratch, scratch, scratch, rattle, rattle, bang, bang, bang, rattle, scratch, scratch, scratch, at the 

door close to my head as if a thousand or ten thousand cats were scratching and tearing away furiously at one 

of the lower panels <…> [8, c. 274]). Контактувати із привидами проблематично через те, що вони не 

розмовляють (Fisher, is that you? No answer was returned <…> [8, c. 29]), за винятком випадків, коли 

вони утворюють звуки, схожі на зітхання, виття, шепіт або повторюють ім‘я людини; здебільшого 

привиди транслюють думки.  

У проаналізованих тестах також маємо приклади суб‘єкт-суб‘єктних відношень, коли привид 

невидимий, і людина почувається зле, відчуває або тривогу, або полегшення залежно від мети привиду 

(<…> I watched what the figure did. <…> it took no notice of me, or of my bed, which was that neatest to 

Mr. Harker‘s. It seemed to go out where the moonlight came in, through a high window, as by an aerial 

flight of stairs. <…> Next morning at breakfast, it appeared that everybody present had dreamed of the 

murdered man last night <…> [8, c. 99]). Також фізично це виявляється у появі відчуття присутності, яке 

характеризується зниженням температури окремого обсягу повітря і/або його неприємним запахом 

(The icy coldness of the night air had struck a chill to my very marrow, and the strange smell inside the 

coach was affecting me with an intolerable nausea [8, c. 159]). Поява суб‘єктів-джерел страху привидів 

дуже індивідуальна – вони ніколи не з‘являються широкому загалу, окрім поля бою або поховальної 

процесії (Both men threaded their way among the other passengers <…> and no single creature, that I could 

see, gave them place, touched them or looked after them [8, c. 95], тому можна говорити про високий 

ступінь інтимізації суб‘єкт-суб‘єктних відношень між джерелом і реципієнтом страху. І дійсно, якщо 

взяти до уваги основну мету відвідин привидом цього світу, то на текстовому рівні маємо дуже стислий 

у просторі (у межах споруди або навіть однієї кімнати) і короткий за часом (кілька секунд або 

найбільше хвилин) контакт двох суб‘єктів, але він потребує на текстовому рівні розкриття глибинних 

причин такого контакту, історії або передісторії, тобто маємо мікрокомпонент тексту із суб‘єкт-

суб‘єктним зіткненням у специфічному просторі й часі та макрокомпонент тексту із реальними 

спільними діями суб‘єктів, що призвели до розмежування суб‘єктів на реципієнта та джерело страху і 

до активних дій останнього.  

Тут доречно говорити про варіативну актуалізацію комунікативного смислу «страх» – «страх-

шок», що відрізняє його за темпоральними характеристиками, високим ступенем переживання цієї 

емоції та фізіологічною реакцією ступору, і «страх-марення/сон», адже кожного разу, коли 

короткочасний контакт суб‘єктів минає, суб‘єкт-реципієнт страху залишається розгубленим і вважає те 

все або сном, або власною хворобливою уявою.  

На відміну від слуг диявола, привиди можуть не виглядати потворами, зовнішність їх або 

відповідає стану на час смерті (I had no thought, no remembrance that she was dead. It was impossible to 

think so; for her smile was so sweet, so heavenly, even more beautific than I had ever seen it and her 

complexion was that of the pale rose [8, c. 268]) або старіша, як і вбрання, тобто вони впадають в око 

своєю несучасністю (The passengers were dressed so oddly too – large, broad-skirted, laced coats with great 

cuffs, and no collars; and wigs, gentlemen – great formal wigs and a tie behind [8, c. 85]). Дослідники історій 

про привидів (як літературного жанру або як хроніки) не пояснюють природи такого референта 

суб‘єкта-джерела страху як окремого органу без самого тіла. Наприклад, референтом привиду у тексті 

оповідання Джозефа Ш. Ле Фаню «Narrative of a Ghost of a Hand» є рука. Сприйняття референта як 

страшного і класифікація його як привиду умотивовані, відповідно, предикатами, атрибутами й 

обставинами, загальновизнаними як маркери привидів, зокрема часом появи після заходу сонця (in the 
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twilight, the same night, for a great many nights), місцем появи (haunted nursery), маніфестацією своєї 

присутності звуками, рівень шуму і загрозливість яких поступово збільшуються (hasty tapping; a thump; 

angry rapping; a sound as if the palm of a hand was placed it [the back door], and drawn slowly from side to side 

with a sort of soft, groping motion [8, c.124]; цілеспрямованістю референта (as if intending to climb up; as of 

somebody striving to force his way in; as if in search of a fastening which its owner destined to push aside; 

grew more impatient; presented towards the head of the child; extended towards her temple).  

Важливим аспектом розуміння соціокультурних причин виникнення уявлень про привидів 

О. Дейвіс вважає те, що за ними закріплена певна місія – нагадування живим про непохованих з 

якихось причин людей: чи то тих, хто залишився на полі бою, чи то тих, хто помер насильницькою 

смертю і так і не був знайдений – у цьому випадку жертви вбивць або жорстокості мають своєю місією 

виправити несправедливість і викрити свого кривдника за його життя (That is the picture of a wretched 

ancestress of mine, of whose crimes a black and fearful catalogue is recorded in a family history in my 

charter-chest [8, c. 12]. Не знаходять спокою також душі самовбивць і вбивць, які обтяжені своїми 

гріхами і не можуть назавжди перейти в інший світ, та інших порушників закону, наприклад, суддів 

(<…> this woman <…> remembered it when old Judge Horrocks (who, having earned the reputation of a 

particularly ‘hanging judge’, ended by hanging himself, as the coroner‘s jury found, under an impulse of 

‘temporary insanity’, with a child‘s skipping-rope, over the massive old banisters) resided there, entertaining 

good company, with fine vension and rare old port [8, c. 105]). І навпаки, привид близької, дружньої або 

коханої людини може допомагати живим запобігти біді. Ці дві категорії класифікуються (А. Ленг) як 

цілеспрямовані привиди (purposeful ghost), наприкінці ХІХ століття вони поступово перетворюються на 

безцільних привидів (purposeless creature), хто «з‘являється невідомо чому, не має ніякого 

повідомлення для передачі, ніякого таємного злочину для розкриття, ніякої призначеної зустрічі, 

ніякого скарбу, щоб знайти, ніяких доручень до виконання і майже ніколи не розмовляє, навіть якщо ти 

до нього звертаєшся» [6, c. 8]. У зв‘язку з цим безцільні привиди можуть не бути джерелами страху, 

тому й тексти не входять до дискурсу жахів, а апріорний комунікативний смисл, що актуалізується 

суб‘єктом-джерелом страху привидом у текстах з цілеспрямованими привидами, окреслюємо як такий, 

що може існувати у двох варіаціях: «страх-покарання» і «страх-підтримка/заспокоєння/сум» або 

«страх-нагадування», звичайно, що друга варіація може бути потрактована по-різному, адже вона 

поєднує протилежні за емотивним станом суб‘єкт-суб‘єктні відношення.  

Актуалізація смислу «страх» також здійснюється і предикацією цих референтів, що вмотивована 

характерними функціями привидів, якими, за О. Дейвісом, у першу чергу, є переслідування людини або 

місця (haunted apartment) через незавершену справу померлої людини чи несправедливе діяння іще 

живої, чого не роблять інші міфічні істоти. Місія цілеспрямованого привиду знаходить реалізацію у 

відповідних предикатах, як наприклад, у тексті оповідання Чарльза Діккенса «To Be Taken with a Grain 

of Salt»: In the opening speech for the defence, it was suggested that the diseased might have cut his own 

throat. At that very moment, the figure, with its throat in the dreadful condition referred to <…>, stood at the 

speaker’s elbow, motioning across and across its windpipe, now with the right hand, now with the left, 

vigorously suggesting to the speaker himself the impossibility of such a wound having been self-inflicted by 

either hand [8, c. 101]. Предикація референта цілеспрямованого привиду іще раз підтверджує, що 

суб‘єкт-джерело страху – це активний суб‘єкт, і лише коли місія здійснена, він зникає, що важливо для 

розрізнення темпоральної специфіки страху: тексти із суб‘єктами-джерелами страху привидами 

актуалізують комунікативний смисл «страх-марення».  

У текстах жахів спостерігаємо також референтів-привидів, які налаштовані вороже до людей, що 

відбито у відповідних предикатах і атрибутах: She turned slowly round, but, gracious heaven! my lord, 

what a countenance did she display to me! <…> Upon a face which wore the fixed features of a corpse were 

imprinted the traces of the vilest and most hideous passions which had animated her while she lived. The 

body of some atrocious criminal seemed to have been given up from the grave, and the soul restored from 

the penal fire, in order to form, for a space, a union with an ancient accomplice of its guilt. <…> The hag 

made, as it seemed, a single and swift stride to the bed where I lay, and squatted herself down upon it, <…> 

advancing her diabolical countenance within half a yard of mine, with a grin which seemed to intimate the 

malice and the derision of an incarnate fiend [8, c. 8]. Серед іншого бачимо, що привид в англомовній 

культурі назавжди приречений мати ознаки тих рис характеру, які вирізняли його за життя, що дає 

підстави вважати такі атрибути одним із механізмів актуалізації апріорного відтінку комунікативного 

смислу «страх-покарання». 

Важливим для нашого дослідження вважаємо аналіз «географії» зіткнення із привидами, адже вона, 

відповідно, впливає на вербалізацію просторових відношень суб‘єктів у текстах жахів. За 

спостереженнями фольклористів, узагальненими О. Дейвісом, привиди з‘являються в 
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«порогових /граничних» місцях (liminal spaces), тобто тих, де межує «свій – чужий» світ. У першу чергу, 

це місця явного або таємного поховання людей, місця їхньої смерті (The stranger’s death-room had, of 

course, been occasionally haunted from the time of his disease <…> [8, c. 17]), включаючи поля битв, а також 

старовинні і /або відлюдні будівлі (an untenanted house), роздоріжжя двох перехресть, водні простори, 

шахти тощо. Місця зустрічі з привидом теж відповідно марковані специфічними атрибутами, що готують 

читача до негативного розвитку подій, налаштовують на очікування страшного. Ці атрибути 

вербалізовані як в описах інтер‘єру й ландшафту, так і в передачі загального враження від об‘єкта. 

Ключові характеристики зовнішнього вигляду виражають лексеми зі значенням «старий» (most old 

mansion, antique,), «дивний» (something queer and bygone in the very walls and ceilings, queerly-placed 

melancholy windows,), «страшний» (a large ghostly closet, haunted, subjected to annoyances). Загальне 

враження від об‘єкта стає важливим не лише для занурення читача у світ жахів, а й для логічного 

розмежування суб‘єктів на джерело й реципієнта страху, адже саме у сприйнятті останнього ситуація 

оцінюється як страшна, тому предмети інтер‘єру й ландшафту, як і саме місце події, наділені такими 

характеристиками: a specially sinister and suggestive character [alcove], mysterious and saddened air, at once 

exciting and depressing [mansion], distant and solitary candle, repulsive [room], There was, I suppose, in its 

proportions and features, a latent discord – a certain mysterious and indescribable relation, which jarred 

indistinctly upon some secret sense of the fitting and the safe and raised indefinable suspicions and 

apprehension of the imagination [8, c. 106]. У «порогових» місцях відбувається перехід з одного світу в 

інший, змінюється стан існування із земного на потойбічний. Місцини, що їх відвідують привиди, можуть 

бути марковані доказами зловмисних дій, які неможливо знищити: The Glen, which the keeper‘s daughter 

was seen to enter, but never known to quit, still frowns darkly as of yore; while an ineradicable bloodstain on the 

oaken stair yet bids defiance to the united energies of soap and sand. But it is with one particular apartment 

that a deed of more especial atrocity is said to be connected [8, c. 15]. 

Що ж до часу появи привидів перед людиною, то думки різняться, і хронікери зазначають різний 

час, здебільшого прив‘язаний до релігійних свят, але більш переконливим О. Дейвіс вважає пояснення 

такої появи темною порою року або доби, хоча душі, що не знайшли спокою і, за християнською 

релігією, ще залишаються в чистилищі, не можна ототожнювати зі слугами диявола, такими як чорти, феї 

та інші злі духи, що чатують на людину лише вночі під захистом темних сил. Тексти оповідань про 

привидів не можуть ні підтвердити, ні спростувати ці думки, тому вважаємо доцільним констатувати, що 

часові межі суб‘єкт-суб‘єктних відношень у світі жахів включають як світлу частину дня, так і темну, зі 

значним переважанням останньої: At last – The cock he crew; away then flew the fiend who had enslaved 

me through the awful watches of the night; and, harassed and nervous, I rose to the duties of the day [8, 

c.107]; <…> I heard a step on the flight of stairs descending from the attic. It was two o’clock, and the streets 

were as silent as a churchyard – the sounds were, therefore, perfectly distinct [8, c.109]. 

Широка популярність оповідань про привидів сприяла їхньому поширенню Європою, тому в 

українському дискурсі жахів ці тексти побудовані передусім на загальноєвропейському (англійському) 

міфологічному тлі. Традиційно привид може бути впізнаний реципієнтом страху за відповідними 

атрибутами: випаровуваннями або рухом повітря (Але раптом мені здалося, ніби все в хаті покрилося 

синюватим серпанком або швидше парою, як то бува у лазні [1, c. 242]); звуками (І коли раз, у глупу 

ніч, в одноманітну музику знайомих звуків уплівся новий – він зразу піймав його і насторожився. Це був 

тихесенький, жалібний скрегочучий писк, ніби забуте кошеня безсилою лапкою мовчки шкрябало по 

шибці [2, c. 166]); зовнішністю, подібною до трупа або такою, що була на кінець життя (– Які ж вони з 

себе оті стрільці? – Такі, якими їх хоронили… В синьо-сірому, з пучечками червоної калини на 

кашкетах… Бліді й смутні з лиця, а тільки очі дуже глибоко позападали та зуби вишкірилися… [2, 

c. 311]); білим убранням (Хто ж се в білій одежі уносить в мраці над водою? [2, c. 42]) чи типовим за 

життя вбранням (Часом показується мені на мить у сутінках бічних, неосвітлених вуличок. З блідим, 

нерухомим обличчям, в острій уланській шапці, у військовім однострою, стоїть за вуглом якоїсь 

кам‘яниці і дивиться на мене [2, c. 348–349]); за якоюсь частиною тіла (І в ту ж мить почув, як 

заскреготіло тихенько скло і перед вікном щось мелькнуло, а просто перед ним промайнув струмок 

свіжого повітря <…>. А перед діркою сторожко став силует людської голови [2, c. 166]) та подібним. 

Аналіз засобів актуалізації комунікативного смислу «страх» засвідчив, що ці тексти можуть бути 

залежні від місії привиду (цілеспрямований або безцільний). Як і в англомовних текстах, 

передбачуваність дій цілеспрямованого привиду закладена в передісторії стосунків джерела і 

реципієнта страху, як-то: покарання вбивці (Розумом і душею Корнилія оволодів неописаний страх. 

<…> Раптом здалось йому, мовби хтось біля нього зітхнув. Вражений Корнилій хотів зірватися на 

ноги… однак у ту мить серед нічної темряви за вікном зблиснуло і при світлі блискавки Корнилій 

побачив білу безголову фігуру, що підходила до його ліжка… <…>А тим часом безголова фігура, 



Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – Випуск дванадцятий. – 2017 рік 

222 

 

піднявши грізно праву руку вгору, стала перед його ліжком. Якесь демонічне зеленаво-біле світло 

осявало її контури [1, c. 443]), покарання зрадливої жінки (Після цього десь так за тиждень лежу я 

вночі одна собі і гірко плачу, і чую, що хтось по хаті знадвору шкребе, а потім ніби у вікно стукає. Я 

схопилася до вікна, ніч була місячна, дивлюся у вікно – нікого не видно, а раптом чую, в двері хтось 

стукає. Я злякалася, стою та молюся. Коли зирк! Переді мною стоїть чоловік мій; двері хоч і не 

відчинялися, а він тут, хто його зна, як і увійшов! <…> З тії пори кожну таки ніч приходить до мене, 

навалиться і тисне, а як півень закричить, він і пропаде! [1, c. 235]), встановлення історичної 

справедливості (– Стрільці Січові ходять… – заговорив старий. – Ходять вони з того часу, як 

почалась революція і будуть ходити доти, доки не буде Україна, і ото вони так шукають її… Це 

вже трохи затихли, а раніш аж до самих вікон приходили та пукали… [2, c. 311]) та інші мотиви, що 

об‘єктивно актуалізують смисл «страх-покарання».  

На відміну від текстів, що актуалізують комунікативний смисл «страх» у зіткненні реципієнта і 

джерела страху за умови існування їхнього спільного конфліктного минулого, існують тексти, де 

актуалізація такого смислу можлива лише на умовах «дивного» конфліктного місця зіткнення, 

зокрема помешкання. Тобто суб‘єкт стає реципієнтом страху лише тому, що опинився вночі в 

особливому місці, а джерело страху сприймається як винятково зловмисне, адже його 

цілеспрямованість незрозуміла. Подібні модифікації текстів із привидами-джерелами страху існують 

і в англомовному (згадаймо про замки й маєтки, що навідують привиди), і в українському дискурсі 

жахів: <…> при світлі яскравого місяця, що освітлював кімнату, я абсолютно ясно побачив, як 

двері, які перед тим я замкнув, і які були якраз навпроти мого ліжка, поволі відчинилися, у дверях 

з’явилася фігура високого озброєного чоловіка, який зупинився на порозі і став з підозрою оглядати 

кімнату, мовби маючи намір обікрасти її. <…> І цього разу я пролежав не більш півгодини, як знову 

побачив, що до кімнати увійшла висока бліда фігура і, крадучись, зупинилася біля дверей, 

оглядаючи мене маленькими пронизливими очима. <…> У ту ж мить незнайомець зробив кілька 

скрадливих кошачих кроків і раптово стрибнув на мене з піднятим кинджалом.  <…> Бачите, 

кімната, яку я сам для вас виділив, перебуває на особливих умовах. З тих пір, як я придбав цей 

готель, жоден подорожній, що ночував у цій кімнаті, не покидав її, не переживши переляку. 

Останнім, хто ночував тут перед вами, був турист із Гарцу, якого вранці знайшли на підлозі 

мертвим. Його уразив апоплексичний удар [1, c. 588–589]. 

Безцільний привид – рідкісне явище в українських текстах жахів. З аналізу джерел виокремлено 

безцільний привид дитини (<…> одного разу, граючи з дітьми в саду, я показував ручкою на 

вишневий кущ і говорив, що звідти дивиться на мене білява дівчинка і вабить до себе. <…> Була 

світла зимова ніч. Я прокинувся. Лежачи в своєму дитячому ліжечку, я кинув погляд у вікно, 

освітлене повним місяцем, і побачив за склом личко білявої дівчинки [1, c. 247]) або жінки (Отак ми 

собі слухали історії ротмістра та слухали, коли раптом перед нашими очима з‘явився дивний 

привид. Стоїть висока жінка у білій, як сніг, сукні, з личком прегарним, як в ангела, на голові 

вінок зі свіжих троянд, а на руках тримає Дерев’яного Дідка. Ми остовпіли, а вона вмить зникла 

[1, c. 77]). Атрибути референтів таких привидів, як бачимо, не мають напівтонів і вирізняються 

позитивними рисами, тож не викликають страху (референт номінований лексичними одиницями у 

зменшувально-пестливій формі (дівчинка), має дуже привабливу зовнішність (личко; личко, як в 

ангела; на голові вінок зі свіжих троянд), асоціюється із чистотою, адже змальований у білій 

кольоровій гамі). Так само предикати таких референтів не несуть жодної загрози реципієнту, адже 

привид зникає і не виконує ніяких інших дій.  Безцільний привид може і не візуалізуватися, а бути 

сприйнятим лише на слух та ідентифікованим за конвенційною поведінкою – нав‘язливим шумом і 

повторюваністю дій, як, наприклад: В цьому будинку, на верхньому його поверсі давно вже поселився 

привид, що не дає спокою мешканцям. Він ходить ночами по кімнатах, без угаву рухає меблями, 

випиває воду, перекидає з місця на місце різні предмети [1, c. 348]. Такі тексти, на нашу думку, не 

можна відносити до дискурсу жахів, адже базовий комунікативний смисл «страх» поступається 

«містиці» або «диву», що не є предметом нашого дослідження. До текстів жахів також не слід 

відносити й такі, де у вигаданий світ буття вводиться суб‘єкт найбільшого ступеня інтимізації із 

суб‘єктом-реципієнтом – янгол-охоронець: Йду – але назад зривається гострий вітер, я затягаю 

плаща на голову, чую ще сильніший тупіт. Вояцька відвага починає вагатися. Ступаю далі. Раптом, 

може, о сто саженів перед собою помічаю на шляху чоловіка в плащі, що іде так само швидко, як і 

я. <…>Та що скоріше підбігаю до нього, то скоріше і він від мене віддаляється. Іду я помалу, то й 

він зпомалює. <…>Зближаємось до міста, він все на тій самій відстані іде перед мене. лише в 

одному місці спинився, озирнувся і показав рукою на стежку. <…>стежка вела понад велику 

рудню, задуту поверху снігом, і куди я б без сумніву зсунувся, якби мене не остеріг невідомий. 
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<…>Прибігаю я до шпиталя та питаю вояка, що стоїть на дверях, хто це ввійшов щойно. – Ніхто, 

– з певненістю відказав вояк [1, c. 324–326]. І дійсно, попри те, що, як і привиди, цей суб‘єкт 

невідомий, не ідентифікований, вступає в контакт лише з реципієнтом, мовчазний і зникає за умови 

виконання своїх функцій, такий суб‘єкт має абсолютно відмінну міфологічну «історію» і порушує 

конвенційність тексту жахів у базовому аспекті – місії привиду, а також він не має передісторії, що 

неодмінно супроводжує суб‘єкт-суб‘єктні відношення.  

Актуалізація комунікативного смислу «страх» у текстах оповідань про привидів двох 

лінгвокультур має спільне культурно-історичне тло, яке для українського дискурсу жахів вторинне. 

Спільними для текстів дискурсу жахів залишаються усі шляхи актуалізації цього смислу, передусім 

референція суб‘єкта-джерела страху, що повною мірою здійснюється не номінацією лексемами 

ghost/привид, а типовими атрибутами і предикатами, які впливають на побудову тексту жахів. Також 

важливою для комунікації автор-читач виявилася цілеспрямованість джерела страху, адже саме вона 

допомагає зрозуміти відтінки комунікативного смислу «страх» (покарання, шок, 

підтримка /заспокоєння /сум, нагадування, марення), а також відокремити нестрашні тексти, що не 

можуть входити до дискурсу жахів. 
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Сазонова Я. Ю. Актуализация коммуникативного смысла «страх» в англоязычных и 

украиноязычных текстах (на материале рассказов о привидениях). 

Аннотация 
В статье представлен анализ путей актуализации коммуникативного смысла «страх» на текстовом 

уровне в дискурсе ужасов. Для анализа выбраны тексты рассказов о привидениях на английском и украинском 

языках с целью обеспечения объективности выводов. Доказано, что выражение смысла «страх» основывается 

на общеевропейской традиции и актуализируется в атрибутах и предикатах, которые требуют общего 

культурно-исторического фона для понимания; выделены вариации смысла «страх». 

Ключевые слова: дискурс ужасов, коммуникативный смысл, страх, текст, рассказы о привидениях, 

субъект-источник страха. 

Sazonova Ya. Yu. Actualization of the Communicative Sense «Fear» in English and Ukrainian 

Texts (on the material of ghost stories). 

Summary 
The object of the study is the communicative sense «fear» in the texts of English and Ukrainian ghost stories. The 

topicality of the article is determined by the close attention of modern linguistics and bordering disciplines to people‘s 

communication and emotional influence in particular. 

The aim of the article is to enlighten the ways of actualizing the communicative sense «fear» in the process of 

verbalizing the subject-source of fear in texts about ghosts in English and Ukrainian lingual cultures.  

The attention is paid to the influence of characteristic attributes and predicates that sources of fear have on the 

realization of the sense «fear» in the author-reader communication; also attributive and predicative organization of 

reference of sources of fear helps distinguish minor variants of this communicative sense.  

As the result are as follows: the actualization of the communicative sense «fear» in two lingual cultures has 

common cultural-historical background that is secondary for Ukrainian texts; the reference of the subject-source of fear is 

fully expressed not by means of nominating the source by lexemes ghost/привид but by using typical attributes and 

predicates that influence the text creation. Also it is important for author-reader communication to emphasize the 

purposefulness of the ghost as far as it helps understand shades of the communicative sense «fear» and separate not 

fearful texts that can‘t be a part of horror discourse.  

Key words: horror discourse, communicative sense, fear, text, ghost story, subject-source of fear. 
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ОСВІТА, ОСВІТОЛОГІЯ ЧИ ЕДУКОЛОГІЯ:  

МОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ТЕНДЕНЦІЙ  

В УКРАЇНСЬКОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ 

 
Стаття присвячена проблемі становлення термінологічного апарату сфери освіти в українській мові. 

З‘ясовано зміст поняття «освіта» та інших понять, пов‘язаних з ним інтердисциплінарно; теоретично 

узагальнено й обґрунтовано відповідні процеси в мові. Виокремлено синонімічний ряд освітньої лексики на 

позначення нової міждисциплінарної науки, який потребує вивчення й уточнення. Зроблено висновки про 

перспективи подальшого розвитку лексико-термінологічного апарату української мови з огляду на процеси 

реформування вітчизняної освіти. 

Ключові слова:слово, термін, освіта, освітологія, едукологія, освітознавство, міждисциплінарна наука. 

 

В українському суспільстві останнім часом спостерігаються значні зміни в різних галузях, 

особливо це стосується сфери освіти, роль якої в розвитку сучасної цивілізації постійно зростає. 

Глобалізація, «яка спонукає до формування єдиного освітнього простору та вироблення універсалій 

освіти» [3, c. 18], перехід до масової освіти, інтелектуалізація економіки і всіх сфер суспільного 

життя, потреба в інтеграції зусиль різних наук у межах одного наукового напряму зумовлюють появу 

в освіті нових понять, а в мові – їхніх назв, у зв‘язку з чим постає проблема становлення 

термінологічного апарату освіти.  

Формування системи понять та відповідної термінології освіти (як власної, так і запозиченої) є 

фундаментальною проблемою розвитку галузі. Усе частіше в науковому дискурсі піднімають 

питання про необхідність її розв‘язання: «Хоча у педагогіці і в усій теорії освіти використовується, як 

правило, природна розмовна мова, тим не менше, застосування понятійно-термінологічного апарату у 

цих науках потребує визначеного упорядкування, досягнення певної єдности у використанні та 

розумінні термінів» [2, с. 109]. Брак власних системних теорій, на основі яких має формуватися 

система освітніх понять, з одного боку, та домінування емпіричних висновків, із другого, спричиняє 

відсутність зв‘язної системи взаємоузгоджених однозначних понять. На позначення одного й того 

самого явища в українській мові функціонує ціла низка слів різного походження: як правило, прямих 

запозичень з англійської мови або ж кальок – англійських чи російських. «Дослідники педагогіки 

ніби змагаються в авторських визначеннях основоположних педагогічних понять»,– зазначають 

фахівці [1, с. 134]. Це призводить до засмічення мови й ускладнює процеси вирішення вітчизняних 

освітніх проблем, бо якщо науковці та освітяни оперують різними словами, не можуть знайти згоди в 

номінаціях, то навряд чи вийде порозумітися в реалізації ідей на практиці. 

Вивченням окремих аспектів лексики сфери освіти займалися як вітчизняні, так і зарубіжні 

науковці: І. С. Макар (латинізми освітньої сфери в українській мові), Н. О. Комісаренко, М. О. Возна  

та Н. М. Антонюк  (питання перекладу та взаємовідповідності освітньої лексики в англійській та 

українській мовах). Деякі питання формування українського поняттєво-термінологічного апарату вже 

розглядалися автором цієї статті [див.: 7; 8]. Проте до цього часу не приділялася належна увага 

зв‘язку динамічних процесів лексичного рівня мови з відповідними освітніми процесами (зокрема у 

контексті нових тенденцій до міждисциплінарності). Ця ланка в мовознавстві є недослідженою. У 

зазначених умовах наша наукова розвідка набуває особливої актуальності. 

Нові тенденції до міждисциплінарності (інтердисциплінарності), що з‘явилися в українській 

освіті та представлені в сучасному науковому дискурсі, спричинили появу цілої низки термінів, 

синонімічних до слова освіта: освітологія, едукологія, освітознавство, – які функціонують 

паралельно. 

Мета статті – вивчити зміст поняття «освіта» та інших понять, пов‘язаних з ним 

інтердисциплінарно; теоретично узагальнити й обґрунтувати відповідні процеси в мові. 

Складність проблеми пов‘язана з розширенням смислових меж самого поняття «освіта». Слово 

освіта завжди було багатозначним. Сьогодні ж це не просто «сукупність знань, здобутих у процесі 
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навчання; процес засвоєння знань; загальний рівень знань (у суспільстві, державі і т. і.); система 

навчально-виховних заходів; система закладів і установ, через які здійснюються ці заходи», як 

визначає словник [10, с. 755]. Семантичні межі слова освіта значно розширилися. Ним позначають 

цілу низку понять: освіта – соціальне явище, що виступає атрибутом і незмінним супутником 

людства на всьому його поступальному шляху еволюційного розвитку; соціальна цінність для 

кожного індивіда і для соціуму в цілому; особлива функція суспільства та його важливого інституту – 

держави відносно своїх громадян (формування й розвиток соціально значущих якостей кожного 

індивіда як члена суспільства та громадянина держави), з одного боку, і водночас функція свідомого 

саморозвитку громадян, з іншого;процес і результат соціалізації членів суспільства, тобто 

включеності людей до складних, осмислених соціальних зв‘язків, без чого людина не може 

розглядатися як член суспільства; складна ієрархічна система, що включає різноманітні рівні освіти, 

змістовно, логічно й послідовно пов‘язані між собою; сектор нематеріальної галузі (точніше кажучи, 

невиробничої, у вузькому розумінні цього слова) життєдіяльності суспільства; органічно пов‘язаний з 

іншими «спорідненими» секторами – культурою, наукою, охороною здоров‘я, мистецтвом та ін.; 

особливого роду інтелектуальна, фізична та управлінська діяльність – педагогічна, основний зміст 

якої складає взаємодію педагогів і тих, хто є суб‘єктом освітнього впливу; процес засвоєння знань у 

цілому; результат освітньої діяльності (освіченість) [11, с. 165]. 

Наведені тлумачення переконують у тому, що слово освіта значно розширило свої семантичні 

межі, причому його значеннєве наповнення поступово змінювалося в часі: спочатку акцент робився 

на виховній складовій, потім – на навчальній, сьогодні це обов‘язково органічне поєднання обох 

складових із підсиленням ролі соціальної складової та особистісних рис людини. 

Враховуючи існування цілого комплексу наук про освіту, підкреслюємо необхідність чіткого 

визначення їхньої предметної галузі та назви, а також їх інтеграції в єдину предметну галузь. Серед 

фахівців є пропозиції назвати науку про освіту «педагогічні науки» (хоча предметна галузь останньої 

є ширшою), «теорія освіти», «освітологія», «едукологія», «освітознавство». Наявність такого переліку 

тотожних номінацій, що дублюють одна одну, є неприпустимою, тож варто визначитися із 

пріоритетом. 

В Україні новий науковий напрям інтегрованого пізнання освіти і його назва – освітологія був 

запропонований В. О. Огнев‘юком. Ця наукова дисципліна є спробою реалізації міждисциплінарного 

підходу до науки та навчання, поширеного в Європі.  

Освітологія – це «новий науковий напрям, головним завданням якого є розвиток сфери освіти 

як цілісного суспільного феномена, що сприяє духовному, культурному, соціально-економічному і 

науково-технологічному функціонуванню, відтворенню і розвитку суспільства» [3, с. 188]. До змісту 

освітологічної підготовки відносять: філософію освіти, історію освіти, соціологію освіти, 

культурологію освіти, освітнє право, освітню політику, управління освітою, економіку освіти. Термін 

освітологія використовується на позначення інтегрованої науки, що виникла на перетині кількох 

наук про освіту. Освіта (сфера освіти) є об‘єктом освітології; системи та підсистеми освіти – її 

предметом. Отже, суттєвою відмінністю об‘єкта дослідження освітології від інших гуманітарних 

наук, зокрема педагогіки, полягає в тому, що «освітологія є своєрідною освітньою синергетикою для 

дослідження сфери освіти» [9, с. 144].  

Відповідно до концепції В. О. Огнев‘юка, освітологія як науковий феномен найбільш повно 

відображає всі знання, що належать до освіти, а саме слово освітологія як термін науки ліквідує 

плутанину між власне освітою та знанням про освіту незалежно від того, за допомогою яких наук 

воно отримане; допомагає уникнути двозначності, викликаної використанням слова освіта на 

позначення і навчально-виховного процесу, і знань про нього. Тож різниця між двома термінами – 

освіта та похідним від нього освітологія – зрозуміла. Проте виникає питання: як диференціювати 

інші терміни-неологізми.  

Нове слово за порівняно короткий час встигло утворити цілий синонімічний ряд слів (що 

взагалі не властиво термінам і не можна назвати позитивним явищем), яким активно послуговуються 

наші сучасники: освітологія (В. О. Огнев‘юк, С. О. Сисоєва, А. В. Фурман, Л. Л. Хоружа), едукологія 

(Г. Бордовський, Б. А. Ізвозчіков, Н. П. Литвинова, В. І. Прокопцов, О. Т. Проказа), освітознавство 

(В. І. Луговий), рос. образованиеведение (О. І. Субетто). 

У науковому дискурсі паралельно використовуються всі згадані слова на позначення одного й 

того самого поняття – нового наукового напряму інтегрованого дослідження сфери освіти. Перевагу 

англомовному терміну едукологія (від education – «освіта»), як правило, надають іноземні автори та 

вітчизняні дослідники, які посилаються на англомовні видання (хоча в перекладі можна було би 

подавати й україномовний варіант слова). За нашими спостереженнями, росіянізм 



Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – Випуск дванадцятий. – 2017 рік 

226 

 

образованиеведение використовується в окремих українських текстах без перекладу, у лапках. 

Простеживши частотність використання кожного з актуальних термінів (за основу ми взяли тексти 

хрестоматії «Освітологія», підготовленої Київським університетом імені Бориса Грінченка [4], що 

становить собою збірник наукових праць, присвячених міждисциплінарним питанням розвитку 

освіти), відзначаємо кількісну перевагу в науковому дискурсі слів едукологія (50 %) та 

освітологія(40 %). Слова освітознавство та образованиеведение нараховують по 5 %. 

Аналізованих термінів ще немає у словниках та довідниках, їх знаходимо в окремих електронних 

енциклопедіях (наприклад, у Вікіпедії) та в науковій педагогічній літературі. На сайті кафедри 

філософії Київського університету ім. Б. Грінченка [12] представлена триєдина назва-концепція: 

освітологія – образованиеведение – едукологія, що становить собою структуру з відповідників трьома 

мовами (українською, російською та англійською). Усі вони мають право на існування, але кожне – у 

своїй мові. Нашу думку підтверджує ще один факт: на тому ж сайті в рубриці «Освітологічна 

бібліотека» (звернімо увагу – не едукологічна!) подано матеріали за розділами під такими назвами: 

«Освітологія. Основоположні статті українських науковців» і «Образованиеведение – Эдукология. 

Основоположні статті російських науковців»; «Освітологія. Першоджерела і підручники українською 

мовою» й «Образованиеведение – Эдукология. Першоджерела російською мовою» [13]. Тобто поділ 

наукових джерел здійснено за територіально-мовним принципом: в Україні і в українській мові – 

освітологія, за кордоном – едукологія й образованиеведение. 

За нашими спостереженнями, у вітчизняному науковому дискурсі найбільш активно проявляє 

себе термін освітологія. Він швидко увійшов у науковий обіг: функціонує і як загальна, і як власна 

назва, наприклад: працює НДЛ освітології, видається наукометодичний щорічник під назвою 

«Освітологія» (українсько-польське / польсько-українське видання, засноване з метою розвитку 

однойменного нового наукового напряму інтегрованого дослідження освіти). Назву «Освітологія» 

отримала також нова хрестоматія [4],створена з метою впровадження міждисциплінарного підходу в 

освітню підготовку майбутніх фахівців з вищою освітою. 

Наразі маємо також похідні утворення від нового терміна зі складовою одиницею-прикметником 

освітологічний: освітологічні сайти, освітологічні заклади та організації. Назву «Освітологічний 

дискурс» має наукове електронне видання, спрямоване  на поширення досліджень з освітології. Воно 

дозволяє читачам опрацьовувати наукові доробки з інтегрованого дослідження сфери освіти у 

відкритому доступі. Видання адресовано усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її 

впливом на соціально-економічний, духовний та культурний розвиток суспільства. 

У свою чергу, іноземна калька едукологія, яка ще не встигла усталитися в українському науковому 

й освітньому просторі, вже утворила більш складну назву – інфоноосферна едукологія, яка 

використовується вітчизняними вченими [див.: 5] на позначення науки про освіту в сучасному 

інформаційному суспільстві з цілеспрямованими та стихійними циркуляціями знань. Та постає логічне 

питання: якщо в мові вже є кілька слів на позначення глобальної, комплексної науки про освіту, то навіщо 

створювати ще одну, більш складну номінацію на позначення одного з аспектів того самого явища?  

Безперечно, інтернаціоналізація освіти – явище позитивне, проте відбуватися воно має з 

урахуванням національних потреб і традицій, зокрема і на мовному рівні. Не слід її перетворювати на 

українську вестернізацію (див. термін [6, c. 453]) – бездумну орієнтацію на західні зразки, 

негативним наслідком якої стає утворення небажаного синонімічного ряду слів сфери освіти, що 

дублюють один одного. 

Ми пропонуємо зробити вибір на користь слова освітологія, що аргументуємо таким чином: 

1) воно становить собою поєднання двох звичних для нас слів – українського освіта і лат. logos 

(останнє вживали у значенні «цілісного» й «органічного» знання, що характеризується рівновагою 

розуму й серця, аналізу й інтуїції, російські філософи-ідеалісти В. Н. Ерн, П. А. Флоренський); 

2) воно вже широко (порівняно з іншими) увійшло у вітчизняний освітній та науковий дискурси (саме 

ним переважно послуговується основна частина українських науковців і освітян). 

Таким чином, доходимо висновків, що поява нових слів на позначення освітніх понять в 

українській мові зумовлена переосмисленням феномену освіти в суспільстві, поширенням нового 

сприйняття ненових понять. Характерним явищем для сучасної вітчизняної освіти є утворення нових 

наукових дисциплін міждисциплінарного характеру з появою відповідних назв у мові, 

інтернаціоналізація освітніх термінів. З одного боку, це цілком природні процеси, пов‘язані з 

інтеграцією країни до світової спільноти, з другого – надмірний, недоречний прояв останнього може 

мати негативні наслідки: засмічення української мови незрозумілими словами, небажана синонімія 

термінів, підміна понять. Нинішній стан української освіти та української мови вимагає виваженого 

ставлення до лексичних запозичень, до створення нових термінів з обов‘язковим наданням переваги 
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усталеним способам словотвору української мови. Перспективою дослідження є вивчення інших 

лексичних одиниць сфери освіти, які потребують глибокого лінгвістичного аналізу. 
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Серебрянская И. Н. Образование, освитология или эдукология: языковая реализация 

междисциплинарных тенденций в украинском научном дискурсе. 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме становления терминологического аппарата сферы образования в 

украинском языке. Установлено содержание понятия «образование» и других понятий, связанных с ним 

интердисциплинарно; теоретически обобщены и обоснованы соответствующие процессы в языке. Выделен 

синонимический ряд образовательной лексики для обозначения новой междисциплинарной научной дисциплины, 

который требует изучения и уточнения значений. Сделаны выводы о перспективах дальнейшего развития 

лексико-терминологического аппарата украинского языка с учетом процессов реформирования 

отечественного образования. 

Ключевые слова: слово, термин, образование, освитология, эдукология, освитознавство, 

междисциплинарная дисциплина. 

Serebrianska I. M. Education, osvitolohiya or educolohiya: language implementation of 

interdisciplinary trends in Ukrainian scientific discourse. 

Summary 
The article deals with the formation of education terminology in the Ukrainian language. It determines a number 

of synonymous words on education (education, osvitilohiya, edukolohiya, osvitoznavstvo) 

todescribenewinterdisciplinaryscientificdisciplinewhichrequiresstudyingandclarifying the meaning. 

The purpose of the article is to examine the concept «education» and other concepts interdisciplinary related 

with it; to generalize and prove theoretically the relevant processes in the language. Active emergence of new words 

represented educational concepts in the Ukrainian language are caused by rethinking of education phenomenon in 

society. On the one hand, it is a quite natural process associated with integration of the country into the world 

community; on the other hand – sometimes its excessive and inappropriate character may have a negative impact: 

littering of the Ukrainian language with incomprehensible words, unwanted synonymous terms and substitution of 

notions. Current state of Ukrainian education and the Ukrainian language requires a balanced lexical borrowing, the 

creation of new terms, prevailing traditional Ukrainian methods of derivation. The prospect of our research may be 

studying of other lexical units on education, requiring deep linguistic analysis. 

Key words: word, term, education, osvitilohiya, edukolohiya, osvitoznavstvo, interdisciplinary discipline. 
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СТРУКТУРА ВІРТУАЛЬНОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ «СЛОВОТВІР» 

 
У статті представлено набір структурних елементів Віртуальної лексикографічної лабораторії 

«Словотвір», що надалі забезпечать побудову інтерфейсу відповідної системи. Віртуальну лексикографічну 

лабораторію розроблено на основі існуючої та запровадженої теорії лексикографічних систем з урахуванням 

процесів інтеграції з розробленими лексикографічними системами Українського мовно-інформаційного фонду 

НАН України. 

Ключові слова: лексикографічна система, віртуальна лексикографічна лабораторія,  словотвір. 

 

Реалізаціями лексикографічних систем у науці й техніці оперують досить довгий час: ними 

виступає велика кількість різноманітних інформаційних систем, баз даних та знань, до кола яких 

потрапляють і традиційні словники та комп‘ютерні словникові системи [4]. В Українському мовно-

інформаційному фонді НАН України в рамках Національної словникової бази України створено цілу 

низку електронних словникових об‘єктів, серед яких вирізняються своєю лексикографічною 

потужністю такі, як Інтегрована лексикографічна система «Словники України» [7] та віртуальна 

лексикографічна лабораторія «Словник української мови» [6] (далі ВЛЛ СУМ). Проте проблема 

повного лексикографічного опису мови, що інтегрує в єдиному концептуальному об‘єкті найширше 

коло мовних феноменів, досі залишається нерозв‘язаною. Отже, на перший план актуальності 

виступає завдання лексикографічного моделювання та втілення найбільш важливих аспектів мови, у 

першу чергу, на лексичному рівні. Серед них лексична деривація посідає дуже важливе місце, адже 

(за деякими підрахунками) дериваційними відношеннями охоплено переважну більшість (понад 

90 %) лексичних одиниць української мови. 

Оскільки серед наявних лексикографічних систем в Україні на сьогодні не існує 

інструментального програмного забезпечення для роботи зі словотвірними відношеннями та 

маніпулювання дериваційними одиницями, постало завдання створити електронний словотвірний 

словник (у формі віртуальної лексикографічної лабораторії), спроможний забезпечити доступ до 

відповідної інформації та можливість її ефективного і кваліфікованого лінгвістичного 

опрацювання. У результаті аналізу словотвірних праць [1; 2; 5] було вирішено побудувати 

комп‘ютерну систему на матеріалі «Українсько-російського словотворчого словника» 

(Сікорська З. С.) (далі УРСС) [5], оскільки цей словник: а) має найбільш повну кількість 

словотвірних моделей, структури яких є достатньо простими та несуперечливими (основний 

критерій); б) містить достатньо репрезентативний мовний матеріал (близько 42 тисяч слів); 

в) представляє лінгвістично-культурну цінність (є першим у слов‘янському мовознавстві 

перекладним словотвірним словником). 

Аналіз окреслених фактів визначає актуальність статті. 

Мета статті − на основі аналізу словникових статей УРСС, теорії лексикографічних систем, з 

урахуванням інтеграції з уже розробленими лексикографічними системами запропонувати структуру 

лексикографічної системи та Віртуальної лексикографічної лабораторії «Словотвір» (далі ВЛЛ 

«Словотвір»). 

Теорія інтегрованих лексикографічних систем була розроблена в роботах В. А. Широкова та 

О. Г. Рабульця [4; 8; 9 та ін.]. Практичними реалізаціями цієї теорії є вже згадані Інтегрована 

лексикографічна система «Словники України» (до її складу входить Електронний граматичний 

словник української мови, де реалізована словозмінна парадигма української мови  

(див. http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/) та ВЛЛ СУМ, а також ВЛЛ «Етимологічний словник української 

мови. В Українському мовно-інформаційному фонді створено й Електронний граматичний словник 

російської мови, де реалізована словозмінна парадигма цієї мови. Завдяки цьому стає можливим 

інтеграція ВЛЛ «Словотвір» в єдину Інтегровану віртуальну лексикографічну лабораторію з 

автоматизованим словотвірним аналізом [7, с. 65]. У такому випадку необхідно врахувати, що 

створювана нами програма має містити не тільки набір функцій для автоматизованого 

словотвірного аналізу, а й мати набір стандартних функцій та інтерфейс, що містять уже створені 

лексикографічні системи: ліва та права частини словникової статті, відображення загального 
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реєстру слів, головного вікна системи та вікна редагування. Таким чином, головне вікно ВЛЛ 

«Словотвір» формує стандартні для ВЛЛ операції маніпулювання лексикографічною базою: реєстр 

слів, пошук реєстрового слова, додати, вилучити, редагувати, зберегти, скопіювати, роздрукувати, 

повернутися. 

Структуру інтерфейсу редагування статті цієї системи розроблено на основі аналізу багатьох 

статей УРСС. Аналіз словникових статей  УРСС засвідчує, що базовими елементами словникової 

статті є словотвірна пара: твірне слово (або твірна група слів – для багатоосновних лексем та слів, 

словотворення яких подається описово) → похідне (вхідне) слово у початковій формі. 

Позначимо всю множину реєстрових лексем Х, а окремо взяту лексему – через : 

x = ρ (x) + ω (x), де ρ – префіксальна частина, w – словозмінна 

[х] – парадигми лексеми х 

[х] = ρ (х) * [ω (х)],  

[ω (х)] ={ ω 1 (х), ω 2 (х), … ω n (х),} 

Визначальним елементом словникової статті є cловотвірна модель – структурна частина 

словникової статті, що містить набір словотвірних параметрів, властивих похідному слову: 

х = P (x) О(x) I(x) S(x) F(x) Pf(x), де  

P(х)у  – префіксальна частина відповідної основи (y={1,2…n}): 

P = {
  

*   +           
 , де pk є {p1,…, pn} – множина всіх префіксів (префіксоїдів) української 

мови; 

О(х)у  – основи твірного слова (y={1,2…m}): 

O(х)y =              , де pk є {p1,…, pm} – множина усіх твірних основ української мови; 

I (х)y – інтерфікс (y={1,2…r}): І(х)y = {
  

*   +           
 , де ik є {i1,…, ir} ; 

S(х)у  – суфіксальні форманти (y={1,2…l}, пуста множина, позначена знаком [ø]: кул+е+мет+ø) 

: S = {
  

*   +           
 , де sk є {s1,…, sl} ; 

Pf(х)у  – постфікс (y={1,2…j}): 

Pf = {
  

*   +           
 , де pk є {p1,…, pj} – множина всіх префіксів (префіксоїдів) української 

мови; 

F(х)у  – словозмінна флексія або закінчення y={1,2…r}:  

F = {
  

*   +           
 де sk є {s1,…, sr} . 

До складу твірного слова входять твірна група слів та твірне слово з функцією додавання за 

необхідністю вищезазначених компонентів:  

T(x) = tg + tv, де tg – твірна група слів (для багатоосновних лексем (автомобіл+е+будів+н-ик, 

твірна група слів: автомобіль, будувати) та слів, словотворення яких подається описово), tv – твірне 

слово (для одноосновних лексем). 

Множина твірних слів одного похідного слова породжує множину словотвірних моделей: 

абсолют+истськ-ий ← абсолют/-изм, абсолютист+ськ-ий ← абсолют/ист; авантюр+истичн-ий ← 

авантюр/изм, авантюрист+ичн-ий ← авантюр/ист і т. п. У такому випадку номер словотвірної 

моделі відповідає номеру твірного слова. 

Для універсальності системи додатково пропонується: «Номер омоніма» похідного слова, 

можливість додавати значення твірного та похідного слів. 

Словотвірним типом є спосіб словотворення, Словотвірний клас (на мал. 1 (див. наст. стор.) 

позначено умовно 123…) – реєстр слів зі спільним набором елементів словотвірної моделі. Тип 

морфеми (елемент Структурної моделі) визначається автоматично на основі формул квазісемантики, 

визначених у ВЛЛ СУМ  (пор. клас префіксів зі значенням відсутності чого-небудь: а- (абіогене з, 

абіоге нний, алогі чний, аперіоди чний, аперіоди чно, аритмі чний, аритмі чно, аритмі я, асиметри чний, 

асиметри чно, асиметрі я, асимільо ваний, асимілюва ти, асимілюва тися, асиміля ція), дез- 

(дезактива ція, дезінтегрува ти, дезінфе кція, дезорієнто ваний); диз- (дизадапта ція, дизаритмі чний), 

дис- (дисбала нс, диспалаталіза ція)). 

Відповідно до вищезазначених параметрів словникової статті, а також враховуючи можливість 

інтеграції ВЛЛ «Словотвір» з іншими системами Українського мовно-інформаційного фонду НАН 

України, на мал. 1 пропонуємо інтерфейс редагування словникової статті:  

 Xx
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Мал. 1 – Інтерфейс редагування словникової статті ВЛЛ «Словотвір» 

 

Таким чином, розробка ВЛЛ «Словотвір» є актуальним завданням для багатьох галузей 

лінгвістики й забезпечує вирішення широкого кола питань з українського словотворення. 

Викладений набір структурних елементів ВЛЛ «СЛОВОТВІР» добре аргументований, він 

забезпечить побудову інтерфейсу та наступні розробки згаданої системи.  
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Старишко Ю. В. Структура Виртуальной лексикографической лаборатории 

«Словообразование». 

Аннотация 
В статье представлен набор структурных элементов Виртуальной лексикографической лаборатории 

«Словообразование», которая в дальнейшем обеспечит построение интерфейса соответствующей системы. 

Виртуальную лексикографическую лабораторию разработано на основе существующей и внедренной теории 

лексикографических систем с учетом процессов интеграции с разработанными лексикографическими 

системами Украинского мовно-информационного фонда НАН Украины. 
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словообразование. 

Staryshko Yu. V. Structure of Virtual Lexicographical Laboratories «Derivation». 

Summary 
Development of an electronic word-formative dictionary  in the form of virtual lexicographic laboratory (VLL) is 

an urgent task in many fields of linguistics. After analyzing the work of Ukrainian lexicographic derivation it was 

decided that Ukrainian-Russian Word-formative Dictionary (Z. Sikorska) will be the material for that VLL .   

The main aim of this article is to offer the lexicographical structure of Virtual Lexicographical Laboratory 

«Derivation» which will be the key tool for developing the interface of mentioned system.   

Integration of the mentioned above system with the United Integrated Virtual Lexicographic Laboratory with 

automated analysis of word-formation is possible because of already existing on-line lexicographical systems, 

developed by Ukrainian Lingua-Information Fund of NAS of Ukraine (Online Grammar Dictionary; System of Russian 

Inflection, based on dictionary edited by  Zalizniak A. A.; Virtual Lexicographical Laboratory «Dictionary of Ukrainian 

Language», etc.). Integration with the system of Dictionary of Ukrainian Language in 20 volumes is extremely 

important, because this makes it possible to extract quasisemantic classes of prefixes and prefixoids, suffixes and 

suffixoids. 

The VLL «Derivation» should include a set of features for automated analysis of word-formation 

and should  have a set of standard features and interfaces that have all the lexicographical systems developed in 

Ukrainian Lingua-Information Fund of NAS of Ukraine.  

The structure of VLL  «Derivation» is a well-reasoned, it will provide the tools for developing the interface of 

mentioned system. 

Key words: lexicographical system, virtual lexicographical laboratory, derivation. 
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МІКРОПРАГМАТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ МОВНИХ ОДИНИЦЬ  

У СТРУКТУРІ АНГЛІЙСЬКИХ З’ЯСУВАЛЬНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ 

 
Стаття присвячена дослідженню мікропрагматичних особливостей опорової ілокутивної 

предикативної одиниці висловлення в англійському з‘ясувальному мовленнєвому акті. Відстежено 

взаємозв‘язок сем з мікросмислами в межах комунікативно-інтенційного смислу цієї предикативної одиниці. 

Визначено її роль у формуванні прагматики цілого висловлення. Встановлено співвідношення опорової ілокутивної 

предикативної одиниці з конкретним комунікативно-прагматичним типом з‘ясувального мовленнєвого акту. 

Ключові слова: мікропрагматика, опорова ілокутивна предикативна одиниця, з‘ясувальний мовленнєвий 

акт, мікросмисл, комунікативно-інтенційний смисл, інтенція, комунікативно-прагматичний тип мовленнєвого 

акту. 

 

Сучасний етап розвитку лінгвістичної науки характеризується інтенсивним дослідженням 

комунікативно-прагматичної скерованості всіх одиниць модусів вияву мови – Мови, Мовлення і 

Комунікації. Це сприяє появі низки новітніх наукових праць, які приваблюють увагу лінгвофахівців. 

У фокусі їхньої уваги перебуває проблема розгляду організації мовних одиниць у 

мікропрагматичному вимірі. В цьому контексті детального аналізу потребують питання 

взаємозв‘язку одиниць мовного коду з актомовленнєвими одиницями. 

Теоретичним підґрунтям дослідження є напрацьовані українськими та зарубіжними лінгвістами 

положення про опис поняття та семіотичні витоки прагматики (Н. Арутюнова [1; 2], Ф. Бацевич [3], 

В. Богданов [5], Т. Булигіна [6], К. Бюлер [7], Р. Екард [35], Р. Карнап [11], Ф. Кіфер [13], С. Левінсон 

[39], Дж. Ліч [38], Й. Майбауер [40], Дж. Мей [41], Ч. Морріс [15; 16], П. Сгалл [22], Р. Столнейкер 

[26], І. Сусов [27]), про основи комунікативно-прагматичної теорії та її застосування (П. Вацлавік [8], 

П. Ґранді [37], В. Кашкін [12], Л. Мінкін [14], О. Селіванова [23], П. Сгалл [43], Ф. Шарков [29]), про 

таксономію мовленнєвих актів (К. Бах [32], В. Богданов [4], Д. Вундерліх [44], Дж. Ліч [38], 

Дж. Остін [18], Г. Почепцов [19], Дж. Серль [24]), про прагматику дискурсу (T. ван Дейк [34], 

С. Носкова [17], Г. Редекер [42], І. Шевченко [31]), про прагматику тексту (T. ван Дейк [9]), про 

прагматичний аспект питального речення (О. Почепцов [21], Ж. Фоконьє [36], І. Фролова [28], 
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І. Шевченко [30]). Мовознавчі розвідки демонструють шляхи вивчення речень у комунікативно-

прагматичному аспекті [20] і зосереджуються на виявленні прагматичних типів простих речень [10]. 

Утім, наявні наукові праці не аналізують одиниці мовного коду з позицій мікропрагматики та чітко 

не репрезентують зв‘язок між мовними та актомовленнєвими одиницями. З огляду на це, актуальним 

є дослідження мікросмислової організації опорової предикативної одиниці у структурі англійського 

з‘ясувального висловлення. Залучення у дослідження різнорівневих лінгвістичних одиниць – 

предикативної одиниці та мовленнєвого акту – порушує питання встановлення співвідношення між 

цими одиницями у межах усіх модусів існування мови. 

Метою цієї розвідки є дослідження комунікативно-прагматичної структури з‘ясувального 

висловлення шляхом аналізу мікросмислового складу його опорової предикативної одиниці як засобу 

вираження комунікативно-прагматичної категорії інтенціональності та встановлення зумовленості 

комунікативно-прагматичного типу аналізованих висловлень цими засобами в англійській мові. 

Досягнення мети зумовило вирішення низки завдань: детально описати прагмемну структуру 

опорової ілокутивної предикативної одиниці з‘ясувального висловлення; показати вплив 

мікросмислового складу опорової ілокутивної предикативної одиниці на формування прагматики 

цілого з‘ясувального висловлення в мовленнєвих актах; визначити комунікативно-прагматичні типи 

з‘ясувальних мовленнєвих актів; простежити взаємозв‘язок опорової ілокутивної предикативної 

одиниці з конкретним типом з‘ясувального мовленнєвого акту. Результати дослідження 

ілюструються прикладами з Британського національного корпусу [33]. 

Аналіз комунікативно-прагматичної структури з‘ясувального висловлення, граничного випадку 

з‘ясувального мовленнєвого акту засвідчив, що її центральним компонентом є опорова ілокутивна 

предикативна одиниця його головної частини. Тісний зв‘язок останньої з конкретним типом 

мовленнєвого акту простежується у ході ретельного аналізу мікропрагматичної організації провідної 

досліджуваної одиниці з урахуванням комунікативно-прагматичних особливостей формування 

прагматики цілого висловлення. Мікросмисли опорової ілокутивної предикативної одиниці 

формуються на основі її ядрових і периферійних сем. У мікросмисловому контексті породжується 

комунікативно-інтенційний смисл. Набір мікросмислів (прагмемна структура) опорової ілокутивної 

предикативної одиниці надає інформацію про комунікативно-прагматичну спрямованість з‘ясувального 

висловлення. Це засвідчує конкретний тип інтенції адресанта, яка втілюється у прагмемній структурі 

комунікативно-інтенційного смислу, вираженого на мовному рівні опоровою ілокутивною 

предикативною одиницею. Тип інтенції адресанта (інформувальна, зобов‘язувальна, змушувальна, 

декларувальна або емоційно-оцінювальна [25] ) та ситуація, за якої здійснюється її вербальна реалізація 

у з‘ясувальному висловленні, визначають комунікативно-прагматичний тип мовленнєвого акту. 

При дослідженні опорової ілокутивної предикативної одиниці у з‘ясувальних висловленнях 

виявилось, що адресант може обирати для реалізації певного типу інтенції один із п‘яти типів 

мовленнєвих актів – репрезентативи, комісиви, директиви, експресиви або декларативи. Для 

прикладу обрано шість предикативних одиниць know, guarantee, see, recommend, complain, claim, 

докладний аналіз яких дасть змогу увиразнити їхні мікропрагматичні характеристики та уніфікувати 

процес формування з‘ясувального мовленнєвого акту на основі цих одиниць. 

У формуванні комунікативно-прагматичної структури з‘ясувального висловлення бере участь 

опорова ілокутивна предикативна одиниця know. В її межах поєднуються мікросмисли її ядерних 

ілокутивних сем HAVING, INFORMATION і MIND, які формують комунікативно-інтенційний смисл 

знання. Він комплементується мікросмислом однієї з периферійних ілокутивних сем EXPERIENCE, 

LEARNING або TALK, який надає інформацію про спосіб набування знань адресантом. 

Мікросмисловий склад опорової ілокутивної предикативної одиниці know надає інформацію, що 

з‘ясувальне висловлення комунікативно-прагматично спрямовано на інформування адресата. У 

структурі комунікативно-інтенційного смислу знання аналізованої опорової ілокутивної 

предикативної одиниці відкладається вияв інформувальної інтенції адресанта. Отже, зараховуємо 

з‘ясувальне висловлення з комунікативно-інтенційним смислом знання до комунікативно-

прагматичного типу мовленнєвих актів – репрезентатив, напр.: We know that all of us will eventually 

die from disease, natural disaster, accidents or whatever. 

Друге смислове навантаження to realize, understand or be aware of something базової ілокутивної 

предикативної одиниці know охоплює мінімальні смислові компоненти REALIZATION, 

UNDERSTANDING і AWARENESS. Вони забезпечують чітке усвідомлення належності аналізованої 

прагмеми до комунікативно-прагматичного типу репрезентатив. До нього належать висловлення з 

комунікативно-інтенційними смислами усвідомлення, розуміння, поінформованості, обізнаності, 

напр.: I know that in some way I've offended you. 
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Мікросмисли FEELING і CERTAINTY виділяємо, аналізуючи смислове наповнення to feel 

certain about something пояснювальної ілокутивної предикативної одиниці know. У з‘ясувальних 

висловленнях-експресивах, у головній частині яких вона наявна, адресант виражає цілковите 

переконання у своїй правоті та істинності сказаного, напр.: I know that you will all play your part with 

calmness and courage. 

У з‘ясувальних висловленнях із провідною ілокутивною предикативною одиницею guarantee 

розвилася розгалужена система їхніх різносмислових типів. Перше смислове навантаження to promise 

to do something; to promise something will happen аналізованої предикативної одиниці описуємо 

прагматичними ознаками PROMISING, DOING, FUTURE і HAPPENING. Проаналізована їхня 

структурна організація зображує за допомогою мікросмислових компонентів комунікативно-

інтенційний смисл гарантувати. У ньому втілюється рушійна сила формування аналізованого 

висловлення — зобов‘язувальна інтенція мовця. На її основі активізується комунікативно-

прагматичний тип з‘ясувального мовленнєвого акту – комісив, напр.: I can not guarantee that there will 

be no more coup attempts. 

За умов своєї вмотивованості, доречності та досконалості другому смисловому наповненню to 

be certain that something will happen провідної ілокутивної предикативної одиниці guarantee властива 

впорядкованість та комунікативно-прагматична зорієнтованість. Перелічені мікросмисли 

CERTAINTY / FUTURE / HAPPENING реалізуються в комунікативно-інтенційному смислі запевняти. 

У ньому відтворюється зобов‘язувальна інтенція адресанта. Залежно від неї мовець формує 

з‘ясувальне висловлення-комісив, напр.: At the same time, I can guarantee that some of the unsolved 

questions are very important indeed. 

Третє смислове навантаження to agree to be legally responsible for something or for doing 

something провідної ілокутивної предикативної одиниці guarantee характеризується формальністю. 

Як роз‘яснювальний складник воно містить мікрокомпоненти AGREEING, LEGALITY, 

RESPONSIBILITY і DOING. Вони у складі аналізованої предикативної одиниці вирізняються 

комунікативно-інтенційним смислом бути порукою, який зорієнтований на актуалізацію 

зобов‘язувальної інтенції комуніканта. На підставі цієї інтенції він формує комунікативно-

прагматичний тип з‘ясувальних мовленнєвих актів – комісив, напр.: I personally guarantee that every 

man, woman and child in this gathering has fifty pounds at his or her disposal. 

Ще одна група з‘ясувальних висловлень містить у своїй головній частині опорову ілокутивну 

предикативну одиницю see у формі наказового способу. Ця своєрідність виражається безпосередньо у 

її смисловому навантаженні to make sure that you do something or that something is done. Його 

мікросмисли MAKING SURE і DOING органічно зливаються і при цьому формують комунікативно-

інтенційний смисл переконуватися, пересвідчуватися. Його основна мікросмислова сполука MAKING 

SURE беззаперечно доводить, що супровідною в аналізованих висловленнях є змушувальна інтенція 

адресанта. Саме структурне розміщення компонентів засвідчує, що комунікант формує 

комунікативно-прагматичний тип з‘ясувальних мовленнєвих актів – директив, напр.: Sее that your 

child has everything for ski school: lift pass, ski school tickets, boots, skis, poles and money for a hot drink. 

У системі з‘ясувальних висловлень значне місце займає група із ключовою ілокутивною 

предикативною одиницею recommend у стверджувальній формі. У її смисловому навантаженні to 

advise a particular course of action; to advise somebody to do something ядровим є мікросмисл 

ADVISING, а інші мікросмисли – периферійні PARTICULIARITY, COURSE, ACTION і DOING. Однак 

комунікативно-інтенційний смисл радити; надавати консультацію; рекомендувати охоплює всі 

його мінімальні складники. Добір учасником спілкування з‘ясувального висловлення з аналізованою 

предикативною одиницею recommend засвідчує, що воно є прагматично вмотивоване його 

змушувальною інтенцією. На комунікативно-прагматичному рівні її активізації належним є 

використання з‘ясувальних мовленнєвих актів – директивів, напр.: We recommend that you weigh 

yourself each day. 

Оригінальністю відзначаються з‘ясувальні висловлення з первинною ілокутивною предикативною 

одиницею complain. Вона передає емоційно-оцінювальний стан адресанта. Її смислове навантаження to say 

that you are annoyed, unhappy or not satisfied about somebody / something містить у собі мікросмисли 

SAYING, ANNOYANCE, UNHAPPINESS, DISSATISFACTION. Виділені мікросмислові компоненти 

узагальнюємо в комунікативно-інтенційному смислі скарги. Зважаючи на мікросмисловий склад 

початкової ілокутивної предикативної одиниці і стан адресанта, виділяємо з‘ясувальні висловлення-

експресиви, напр.: We complain that the government is getting its advice from the pesticide industry. 

Поширеним типом висловлень з‘ясувального типу є висловлення із провідною ілокутивною 

предикативною одиницею сlaim. Вона наповнює аналізовані висловлення смислом to say that 
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something is true although it has not been proved and other people may not believe it. Аналіз смислового 

наповнення провідної ілокутивної предикативної одиниці передбачає дослідження його мікросмислів 

SAYING, TRUTH, LACK OF EVIDENCE, PEOPLE, UNBELIEF. Шляхом поєднання набору виділених 

мікросмислів утворюється комунікативно-інтенційний смисл заявляння (стверджування). У ньому 

сконцентровано типовий вияв декларувальної інтенції адресанта. Отож, доцільно виділяти 

з‘ясувальні висловлення з характерною ознакою декларативності, напр.: We claim that it was the right 

thing to do at the time. 

Ґрунтовний аналіз опорових ілокутивних предикативних одиниць висловлень в структурі 

з‘ясувальних мовленнєвих актів посприяв  розробці схеми, яка відображає відношення сем та 

мікросмислів у структурі конкретного комунікативно-інтенційного смислу досліджуваної 

предикативної одиниці, котра є ключовою для встановлення комунікативно-прагматичного типу 

з‘ясувального висловлення у різних типах мовленнєвих актів (див. схему 1). 

 

 
Схема 1. Співвідношення опорової ілокутивної предикативної одиниці з типом мовленнєвого акту 

 

Отже, мікропрагматичний аналіз опорової ілокутивної предикативної одиниці висловлення в 

межах англійського з‘ясувального мовленнєвого акту засвідчив, що: 1) вона є ключовою при 

визначенні прагматики цілого висловлення; 2) мікросмисли її ядрових ілокутивних сем виформовують 

комунікативно-інтенційний смисл мовця; 3) її мікросмисловий склад надає інформацію про 

комунікативно-прагматичну скерованість висловлення; 4) у структурі її комунікативно-інтенційного 

смислу чітко простежується вияв інтенції мовця; 5) закладений у ній тип інтенції адресанта є 

визначальним при встановленні комунікативно-прагматичного типу мовленнєвого акту. 

Зроблені узагальнення та висновки створюють підґрунтя для дослідження інших типів висловлень, 

актуалізованих у мовленнєвих актах, а також відкривають перспективу подальшого поглибленого 

вивчення процесу прагматизації інших мовних одиниць в актомовленнєвому контексті. 
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Стасив М. В. Микропрагматическая организация языковых единиц в структуре 

английских изъяснительных речевых актов. 

Аннотация 
В статье исследуются микропрагматические особенности опорной иллокутивной предикативной 

единицы высказывания в английском изъяснительном речевом акте. Отслежена взаимосвязь сем с 

микросмыслами в рамках коммуникативно-интенционного смысла этой предикативной единицы. Определена 

еѐ роль в формировании прагматики целого высказывания. Установлено соотношение опорной иллокутивной 

предикативной единицы с конкретным коммуникативно-прагматическим типом изъяснительного речевого акта. 

Ключевые слова: микропрагматика, опорная иллокутивная предикативная единица, изъяснительный 

речевой акт, микросмысл, коммуникативно-интенционный смысл, интенция, коммуникативно-прагматический 

тип речевого акта. 

Stasiv M. V. Micropragmatic organisation of language units in English elucidative speech acts. 

Summary 
The article focuses on the study of the micropragmatic features of the key illocutionary predicative unit of utterance 

in the structure of elucidative speech act in English. The key illocutionary predicative units are considered as the means of 

expression of the communicative-and-pragmatic category of intentionality. These predicative units are structured at the 

micropragmatic level of its actualisation. The peculiarities of the pragmemic structure of the key communicative-and-

pragmatic component of the elucidative utterance have been revealed. The interdependence of semes and microsenses in 

the structure of communicative-and-intentional sense of the key illocutionary predicative unit has been traced. Its role in 

the formation of pragmatics of the whole utterance has been determined. On the basis of analysis of the key component the 

specificity of elucidative utterances formation has been described. The elucidative utterance with a certain communicative-

and-pragmatic sense has been related to the specific type of speech acts proceeding from the type of intention. A thorough 

study of the analysed units has contributed to the elaboration of a scheme reflecting the correlation of the key illocutionary 

predicative unit to the particular communicative-and-pragmatic type of elucidative speech act. The study based on other 

types of utterances actualised in the speech acts and the process of pragmatisation of other language units in the act-

speech context are the perspective of further micropragmatic research. 

Key words: micropragmatics, key illocutionary predicative unit, elucidative speech act, microsense, 

communicative-and-intentional sense, intention, communicative-and-pragmatic type of speech act. 
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ЗАСАДИ УКЛАДАННЯ СЛОВНИКА СПОЛУЧУВАНОСТІ ІМЕННИКІВ  

У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ВАСИЛЯ МИСИКА (на матеріалі збірки «Чорнотроп») 

 
У пропонованій статті дослідник здійснює спробу сформувати засади укладання словника 

сполучуваності іменників у поетичному мовленні Василя Мисика. Реєстр словника складають усі іменники, 

вжиті в поетичній збірці «Чорнотроп» (загальновживані й авторські новотвори), окрім тих, що входять до 

складу фразеологізмів, та власних назв. Усі слова розміщені в алфавітному порядку. До кожного з них наведені 

усі контексти використання у творах названої збірки, де визначені і графічно марковані варіанти їх 

можливого лексико-граматичного поєднання з іншими словами. 

Ключові слова: художньо-поетичне мовлення, авторська лексикографія, лексикографічний опис, словник 

сполучуваності, іменник. 

 

У вітчизняній лінгвістиці науковці дедалі активніше виявляють зацікавленість авторською 

лексикографією, яка тривалий час в українському мовознавстві перебувала на периферії наукових 

досліджень, а подеколи навіть не виокремлювалася як самостійна галузь словникарства. До проблеми 

створення словників мови письменників зверталися Г. Вокальчук [1], П. Гриценко [2], В. Калашник 

[5], М. Лесюк [7], Н. Сологуб [10], О. Тараненко [11], Т. Цимбалюк-Скопненко [12] та ін. Наявні в 

українській письменницькій лексикографії праці здебільшого належать до тлумачних («Словник 

мови Шевченка» (Київ, 1964), «Словник творів Г. Квітки-Основ‘яненка» (Харків, 1978–1979), 

«Словник поетичної мови Василя Стуса» (Київ, 2003) та ін.), частотних («Лексика «Енеїди» 

І. П. Котляревського: Покажчик слововживання» (Харків, 1955), «Словопокажчик драматичних 

творів Лесі Українки» (Київ, 1961), «Лексика мови Архипа Тесленка» (Харків, 1970) та ін.), 
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конкордансів («Конкорданс поетичних творів Тараса Шевченка» (Торонто, 2001), онлайн-конкорданс 

роману Івана Франка «Перехресні стежки», онлайн-конкорданс повного зібрання творів Григорія 

Сковороди) та ін. Безперечно, вивчення проблеми індивідуального слововживання є одним із 

основних завдань стилістики художнього мовлення, адже «своєрідність семантики слів – одна з 

типових відмінностей естетичного використання мови від усіх інших форм літературного вираження 

поетичної системи письменника на фоні систем інших художників слова» [6, с. 4]. 

Однак не менш важливим є питання сполучуваності слів у художньому тексті, зокрема у 

поетичному. Так, Л. Пустовіт пропонувала створити словник поетичної сполучуваності, який 

становитиме «систематизацію індивідуально-авторських художньо-мовних словосполучень» [9, 

с. 184]. Дослідниця передусім звертала увагу на ті варіанти можливого поєднання слів, які 

потенційно створювали образ. На нашу думку, більш інформативною для розкриття можливостей 

української мови буде така лексикографічна праця, яка міститиме всі варіанти сполучуваності того чи 

іншого слова, вжитого в поетичному творі певного автора. Спробу виділити й описати частиномовні 

моделі сполучуваності у творах Т. Шевченка здійснив авторський колектив, члени якого працювали 

над створенням «Електронного словника мови Тараса Шевченка». Укладачі цього видання 

відзначають, що «дослідження моделей сполучуваності дає відповідь на такі питання: 

– чи можливі випадки, коли словоформа певної частини мови у реченні не має залежних від неї 

елементів, або, навпаки, нічому не підпорядкована; 

– словами яких частин мови може керувати слово (частина мови); 

– до яких комплексів може входити і в якій ролі; 

– якими комплексами може керувати; 

– чи може дане слово утворювати предикативні сполуки, і якщо так, то з якими класами слів 

тощо» [3, с. 110]. Та це чи не єдиний приклад словників такого типу у вітчизняній авторській 

лексикографії. Тому вважаємо за доцільне й науково виправдане звернутися до створення словника, 

що ґрунтується на взаємодії лексики і граматики, на матеріалі поетичного доробку Василя Мисика. 

Актуальність порушеного питання зумовлюється тим, що творчість В. Мисика в лінгвістиці в цілому 

і в лексикографічному аспекті зокрема ще не піддавалася вивченню, і створення словника дасть 

можливість всебічно уявити вагомість поетичного слова митця. 

Мета нашої розвідки – визначити принципи створення словника сполучуваності іменників у 

поетичному мовленні Василя Мисика, укладеного на матеріалі збірки вибраних творів «Чорнотроп». 

Для досягнення окресленої мети необхідно виконати такі завдання: виробити структуру словникової 

статті й організації словника; сформувати систему коментарів; встановити принципи цитування; 

окреслити риси графічного оформлення словника; виявити можливі сфери використання 

розглядуваної лексикографічної праці. 

Об‘єктом дослідження є поетична мова Василя Мисика. Предмет вивчення – лексико-

граматичні можливості реалізації іменників у художньо-поетичному мовленні митця та їх 

лексикографічний опис. 

Іменники були дібрані з усіх віршових творів, уміщених у названій поетичній збірці, зокрема і з 

тих фрагментів поеми «Гетьманівна», де митець застосовував перехід від поетичного тексту до 

прозового і драматичного викладу. Це пояснюється тим, що прозові і драматичні фрагменти не є 

окремими текстами, а виступають невід‘ємним складником поетичного твору. 

Реєстр словника складають усі іменники, вжиті в поетичній збірці «Чорнотроп» (загальновживані 

й авторські новотвори), окрім тих, що входять до складу фразеологізмів, і власних назв. Загальна 

кількість ужитих іменників становить 2366 слів (6714 випадків уживання) при загальній довжині 

опрацьованого тексту – 26853 слова і словоформи. Усі реєстрові слова подано за алфавітом. 

Словникова стаття складається з таких елементів: 

Пояснювана частина – реєстрове слово у початковій формі – називному відмінку однини (а), 

для множинних іменників – називний відмінок множини (б). 

Зона пояснювальної частини: ілюстрації із творів поета, які засвідчують уживання цієї 

реєстрової одиниці із графічним маркуванням тих лексем, з якими заголовне слово утворює 

словосполучення в наведеному контексті. Усі мікроконтексти пронумеровані й подані в тій 

послідовності, в якій вони з‘являються у творах поетичної збірки. Після кожної ілюстрації в дужках 

зазначена сторінка – місце фіксації зразка. 

(а) Бджола. 1) Над шандрою бджоли дзвенять / на осонні [8, с. 10]. 2) Синяк терпкий, ˂…> і 

рідко де між ним / Півсонна вже бджола дзвенить крильцем ясним [8, с. 11]. 3) Крізь вишневі нетрі / 

З гудінням гнівним до мутного скла, / Неначе послана, летить бджола – / І не в вікно глухе, а просто 
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в серце / Старій ударилась [8, с. 94]. 4) О ні, не це тобі [стежці – О. Т.] дало початок! / Таку тебе / 

Не випише здобичництво сліпе, / Що забирає в бджіл щоденний взяток [8, с. 133]. 

(б) Віти. 1) Так і покраплять, наче самоцвіти, / У зарість росяну, у юні віти, / Що нетерпляче 

пнуться до гілок / Старих-старих [про літні грози – О. Т.] [8, с. 9]. 2) День по дневі / Чорніють, 

брякнуть віти яблуневі [8, с. 32]. 3) Там тільки кленів байдужі віти [8, с. 51]. 4) Обступило, мов 

якась облога, / ˂…> / Хмарою охмарило прозоро, / Простягає просто в душу віти [8, с. 60]. 5) Не 

тягнеться закохана земля / До нього [до сонця – О. Т.] вітами [8, с. 76]. 6) Уже різьбились нерухомо 

віти / Старих тополь [8, с. 96]. 7) Віти й ті / Випростуються, тягнуться, як руки, / Звільнившись 

від зимової принуки, / І робляться із срібних золоті [8, с. 140]. 8) Надгробків припорошені скрижалі, / 

Старої смерті нерухомий світ; / І поряд – шум життя і зелень віт [8, с. 202]. 9) Із далини дерев і віт 

/ Вони [солов᾿ї – О. Т.] душі вчуваються, / Із далини юнацьких літ, / Які не забуваються [8, с. 228]. 

Якщо іменник може функціонувати в мові і як такий, що має початкову форму однини (г), і 

такий, що в початковій формі виражається у множині (в), вони не зводяться в одну словникову 

статтю, а подаються як два окремі слова, як-от: 

(в) Сутінки. 1) А тим часом гетьман, / ˂…>/ Спускається з непевного помосту / У сутінки, 

додолу [8, с. 129]. 2) Йдуть сутінки [8, с. 152]. 3) Хто дав ці сутінки його очам, / Що дивляться з-

під брів, немовби з ям, / На легковажний світ? ˂…> / Який художник? [8, с. 203]. 4) Холодні сутінки 

старих будов, / Майстрів забутих витвори безмовні [8, с. 219]. 

(г) Сутінок. «Як вам подякувать?» / «За що?» / «За те, / Що йшли ви в сутінку нічному – / Та й 

посміхнулися самі до себе» [8, с. 142]. 

Можливі варіанти лексико-граматичного поєднання іменника з іншими словами наведеного 

контексту виокремлювалися на підставі того, що «кожен із компонентів цих конструкцій – носій 

морфологічних ознак із релятивною функцією, тобто властивістю приєднувати до себе словоформи і 

приєднуватися до них, утворюючи певний синтаксичний комплекс» [3, с. 109]. З огляду на це, до 

словосполучень зараховуємо сурядні, підрядні та предикативні сполуки. Словосполучення були 

виділені незалежно від того, яку роль – ядрову (головне слово) чи ад᾿юнктну (залежне слово) – у них 

відіграє заголовний іменник, оскільки завдання пропонованого словника – продемонструвати 

можливості сполучуваності іменників. 

Так, наведені контексти вживання слова бджола (а) засвідчують можливість функціонування 

таких сполук: 

а) іменник – головне слово: 

– підрядні: бджоли на осонні; півсонна бджола; бджола, неначе послана; 

– предикативні (заголовне слово виступає підметом): бджоли дзвенять; бджола дзвенить; 

летить бджола; бджола ударилась; 

б) іменник – залежне слово: забирає в бджіл. 

Іменник віти (б) може входити до складу таких словосполучень: 

а) у ролі головного слова: 

– підрядні: юні віти; віти яблуневі; байдужі віти; віти кленів; віти тополь; віти як руки;  

– предикативні: чорніють віти; брякнуть віти; різьбились віти; віти випростуються; віти 

тягнуться; віти робляться із срібних золоті; 

б) у ролі залежного слова: покраплять у віти; тільки віти; простягає віти; не тягнеться 

вітами; зелень віт; із далини віт. 

Окрім того, фіксувалися випадки іменниково-прийменникового поєднання як зразок 

елементарної неподільної синтаксичної одиниці: в бджіл (а), у віти (б), у сутінки (в), в сутінку (г) 

та ін., а також функціонування іменників як вільних синтаксем (термін Г. Золотової [4, с. 4]) у назвах, 

заголовках і на позначення дійових осіб: Аркушi – назва твору [8, с. 249]; Байдужiсть – назва твору 

[8, с. 217]; Вирок – заголовок всередині твору [8, с. 116]; Загадки – заголовок всередині твору [8, 

с. 114]; Шевчик – як позначення дійової особи [8, с. 184–185] та ін. Це пояснюється прагненням 

відтворити ситуацію вживання іменників у досліджуваному матеріалі якомога повніше. 

У розглядуваному словнику прийнята така система коментарів. 

У круглих дужках після заголовного слова подається його значення (при омонімії (а) ) або 

відтінок у значенні (при полісемії (б) ): 

(а) Град (= місто). Князі, що в лісах і полях отаманили, / А в матернім граді здобуте дуванили 

[8, с. 246]. 

Град (= атмосферні опади). Треба пройти півсвіту / принаймні, / ˂…> / Спати без пам‘яті на 

барачній койці, / І снити про сухарі, і заздрити маленькій скойці, / Що має захисток – свою 

шкорлупину, / Де град, сніг, дощ не б‘ють тебе в зігнуту спину, / Щоб отак радіти місцю, / Де ˂…> / 



Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – Випуск дванадцятий. – 2017 рік 

239 

 

Можна жити, радіючи доброю вістю, / Що в земному непевному крузі / Ще є в тебе добрі, хороші, 

перевірені бурями друзі [8, с. 232]. 

(б) Година (= одиниця виміру часу). Глухе падіння яблук, наче крок / Годин нічних [8, с. 37]. 

Година (= певна пора). Але ж слова – це не вода жива, / ˂…>/ Вони – як полум‘я в годину 

спраги [8, с. 202]. 

Година (= погода). Коли ще день така / Година вдержиться, то можна й починати [8, с. 42]. 

У круглих дужках після кожного контексту зазначається номер сторінки; якщо приклад 

повторюється (при використанні певних стилістичних фігур), у дужках подаються усі номери фіксації 

ілюстрації: Автомат. Всю ніч ˂…> / Затисши автомат, / В тривожні спалахи ракет / Вдивляється 

солдат (с. 49; 50) [8, с. 49–50]. Якщо слово в тій самій формі і в тому самому контексті вживається 

більше від двох разів, тоді біля кожного номера сторінки вказується кількість уживань, як -от: Винодар 

– як позначення дійової особи (2 – с. 193; 9 – с. 194; 5 – с. 195; 4 – 196; 6 – 197) [8, с. 193–197]. 

У квадратних дужках наводиться пояснення попереднього контексту, якщо він не зрозумілий із 

пропонованої ілюстрації: Ясно одно: Вийшли усі години / його недовгій державі! [йдеться про 

Німеччину в часи ІІ Світової війни – О. Т.] [8, с. 55]. 

Трикутними дужками позначається вилучення певного фрагмента поетичного тексту, якщо 

ілюстрація велика за обсягом: Ятаган. Він [шлях – О. Т.] пам‘ятає рип і тих возів, / Що ними їхали нові 

осадчі / В цілинний край, ˂…> / І де могили плавали в теплі, / Сухим, блискучим степовим туманом / 

Одрізані від чорної землі,– / Мов голови, великі і малі, / З покинутим під ними ятаганом [8, с. 69]. 

Засвідчення прикладів у назвах, заголовках, підзаголовках, ремарках і для позначення дійових осіб 

супроводжується відповідним текстовим коментарем: Вiлла – назва твору [8, с. 53]; Розмова з 

гетьманівною – заголовок всередині твору [8, с. 187]; Памірська легенда – підзаголовок до твору [8, с. 101]; 

Парубок (що виглядав у вікно) – в ремарках [8, с. 184]; Козак – як позначення дійової особи [8, с. 183–185]. 

Розглядуваний словник дасть важливий матеріал, який можна використовувати в науковій і 

навчальній діяльності, оскільки він водночас є і результатом здійсненого аналізу, і матеріалом для 

подальших мовознавчих досліджень і лінгводидактичних студій: 

а) у лексикології: узагальнення щодо функціонування іменників із тим чи іншим лексичним 

значенням, визначення частотності їх уживання, з‘ясування особливостей вияву синтагматичних 

властивостей названих лексем, а також характеру контексту їх реалізації; 

б) у граматиці: систематизація даних щодо граматичних моделей словосполучень, у побудові 

яких беруть участь іменники, а також виявлення й характеристика їхньої релятивної функції; 

в) у стилістиці: з‘ясування особливостей авторського слововживання як в усьому творчому 

доробку, так і в певні періоди (в аналізованій збірці на сторінках 9–78 уміщені твори періоду 1925–

1948 років (від ранніх до створених у часи ув‘язнення), а на сторінках 79–262 подані вірші 1956–

1980 років (після реабілітації і пізні)); виявлення випадків індивідуально-авторської й загальномовної 

сполучуваності, визначення їхньої співвіднесеності; 

г) у лінгводидактиці: при підготовці підручників, навчальних посібників, розробок лекційних, 

семінарських і практичних занять як для вітчизняних, так і для іноземних студентів із відповідних курсів. 

Викладене дозволяє зробити висновок про те, що словник сполучуваності іменників у поетичному 

мовленні Василя Мисика сприятиме глибшому розумінню мовотворчості митця, виробленню всебічної й 

різнопланової оцінки його поетичного доробку з позицій лінгвістики, визначенню вагомості внеску поета 

в розбудову лексичної, граматичної і стилістичної систем української мови. 

Окрім запропонованого словника сполучуваності іменників, вважаємо за можливе і необхідне 

створити словник сполучуваності дієслів, а також словник метафоризованих сполучень поетичної 

мови Василя Мисика й у цьому вбачаємо продовження розпочатого дослідження. 
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Тележкина О. А. Принципы составления словаря сочетаемости имен существительных в 

поэтической речи Василия Мысыка (на материале сборника «Чорнотроп»). 

Аннотация 
В предлагаемой статье исследователь предпринимает попытку сформировать принципы составления 

словаря сочетаемости имен существительных в поэтической речи Василия Мысыка. Реестр словаря 

составляют все имена существительные, употребленные в поэтическом сборнике «Чорнотроп» 

(общеупотребительные и авторские новообразования), кроме тех, которые входят в состав фразеологизмов, 

и имен собственных. Все слова размещены в алфавитном порядке. К каждому из них приведены все контексты 

употребления в произведениях названного сборника, где определены и графически маркированы варианты их 

возможного лексико-грамматического сочетания с другими словами. 

Ключевые слова: художественно-поэтическая речь, авторская лексикография, лексикографическое 

описание, словарь сочетаемости, имя существительное. 

Telezhkina О. О. Foundations of making the dictionary of nouns compatibility in Vasyl Mysyk’s 

poetic speech (the material of the collection of selected works «Chornotrop»). 

Summary 
The article deals with the attempt to form the foundations of making the dictionary of nouns compatibility in 

Vasyl Mysyk‘s poetic speech. The purpose of the investigation is to determine the principles of making a dictionary of 

nouns compatibility in the poetic speech of Vasyl Mysyk. It is concludedon the material of the collection of selected 

works «Chornotrop». To achieve the outlined goals we need to accomplish the following objectives: to develop the 

structure of the dictionary entry and the dictionary organization; form the comment system; establish citation 

principles; describe features of graphic design of the dictionary; identify possible areas of use of the studied 

lexicographical work. The object of the study is Vasyl Mysyk‘s poetic language. The subject of the investigation is 

lexical and grammatical possibilities of nouns realization in the writer‘s artistic and poetic speech and their 

lexicographical description. The author of the investigation concludes that the analyzed dictionary as an example of 

genre realization of the author‘s lexicography is both a result of the analysis done and material for further linguistic 

research. In addition to the dictionary of nouns compatibility, we consider the creation of verb compatibility to be both 

possible and necessary. The continuation of the initiatedresearchcan be performed in making a dictionary of 

metaphorized combinations in the writer‘s poetic speech. 

Key words: artistic and poetic speech, author‘s lexicography, lexicographic description, compatibility 

dictionary, noun. 
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ФРАЗЕОЛОГІЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ РЕМЕСЕЛ  

У ЗІСТАВНО-ТИПОЛОГІЧНОМУ І ЛІНГВОКУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ 

(на матеріалі англійської, польської, української та російської мов) 

 
У пропонованій розвідці здійснено реконструкцію фразеологічних одиниць, пов‘язаних із ткацьким 

ремеслом (сировина, матеріал, ткацький верстат, його частини, продукція і т. ін.) в англійській, польській, 

українській та російській мовних картинах світу за деякими сучасними методиками у сфері теорії фразеології 

та лінгвокультурології.  
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Особливу увагу звернуто на концептуалізацію зовнішніх і внутрішніх ознак людини, її психічного стану, 

розумових здібностей, рис характеру, уподобань, міжособистісних та соціальних стосунків, стереотипів 

поведінки і т. ін., висвітлено напрямки семантичної динаміки реалій ткацтва у складі фразем, з‘ясовано їхню 

специфіку у слов‘янській традиційній народній культурі з огляду на символіку ткацьких дій та предметів. 

Ключові слова: народні ремесла, культурно-семантична реконструкція, термінологія ткацтва, 

фразеотворення, колокація, фразео-тематична група, концептуалізація, символічна і магічна функція 

предметів, стереотипи поведінки  
 

Різноманітні галузі традиційно-побутової культури, як і зв‘язані з ними архаїчні пласти лексики 

і культурні смисли (наприклад, обробка за допомогою вогню предметів з глини, сакралізація професії 

гончара і предметний код – інструменти, знаряддя, предмети побуту), вивчення давніх видів ремесел 

і професій як цілісного феномену духовної культури є на часі.  

Як слушно зауважує дослідниця назв посуду в українських діалектах Г. Гримашевич, «розвиток 

людського суспільства, його матеріальної та духовної культури, народного господарства, 

модернізація промисловості є визначальними позамовними чинниками, наслідком яких є зникнення 

величезних пластів культури народу, що закономірно призводить до змін у сфері номінації та 

прискорює процес архаїзації лексичних одиниць тих тематичних груп лексики, які репрезентують 

матеріал давніх українських народних промислів, зокрема й ткацтва» [7, c. 45]. Календарно-обрядові 

табу фіксує Г. Гримашевич у своїй розвідці «Динаміка лексики ткацтва в середньополіських 

говірках», яка, між іншим, звертає увагу на таку заборону: не можна ткати в понеділок, бо в цей день 

«засно'ваўса св‘êт», не можна вивішувати основу на вулиці до Благовіщення, бо це гріх; не можна 

ткати у п‘ятницю, бо це святий день, у суботу та у свята; не можна нікому давати веретено та інші 

деталі верстата. Дослідники зупиняються на народних уявленнях, пов‘язаних із ткацькими роботами 

(снуванням, прядінням, часовими заборонами і регламентаціями, хрононімами, оберегами [5; 8]; 

І. О. Ніколаєнко, З. С. Сікорська обговорюють особливості походження ткацьких термінів, приміром, 

у «Словнику» Б. Грінченка, окремі українські мовознавці (А. Бодник, М. Безкишкіна, Н. Венжинович, 

А. Залеський, І. Ніколаєнко, Л. Терешко, І. Шумей та ін.) звертаються до ареальної характеристики 

номенів ткацтва в аспекті лінгвогеографії та діалектології в різних регіонах України.   

Залишаються «білою плямою» механізми первинної та вторинної номінації ремесел та 

артефактів в англійській, польській та українській мовних картинах світу у лінгвокультурологічному 

висвітленні (у фольклорних та етнографічних текстах та спеціальних двомовних словниках технічної 

термінології, діалектологічних записах і польових матеріалах). 

Вимагають переосмислення на тлі багатющого фактажу матеріальної культури давніх слов‘ян і 

германців номінація, символіка та оцінка традиційних ремесел та артефактів, зокрема термінологія і 

фразеологія ткацтва, в аспекті їх етимологічної та етнолінгвістичної реконструкції, семантичної 

динаміки та фольклорної категоризації й прагматики. 

З огляду на сказане, метою статті є з‘ясування культурної мотивації фразеологічних одиниць, 

прислів‘їв та приказок, пов‘язаних із ткацтвом та іншими суміжними ремеслами у 

лінгвокультурологічному висвітленні, що передбачає опис ключових фразео-тематичних груп одиниць в 

англійській, польській, українській мовах за деякими сучасними методиками у сфері теорії фразеології та 

лінгвокультурології. Відтак простежуються напрямки семантичної динаміки ткацької номенклатури, 

групування одиниць образної номінації у відповідні концептосфери матеріальної лінгвокультури. 

Як духовний комплекс, ткацтво (а цей термін використовується в широкому значенні слова та 

окреслює повне коло ткацьких робіт – від сівби до луб‘яних культур, їх первинної обробки, прядіння 

ниток, підготовки їх до ткання, власне ткання до зоління готового полотна) – в багатьох відношеннях 

є унікальним явищем традиційно-побутової культури. Це один з найдавніших технологічних 

процесів, і йому притаманна значна інформативність. Тому як окремий фрагмент народної культури 

воно може виступати одночасно суттєвим джерелом її вивчення та реконструкції. Адже ремісничий, 

обрядово-міфологічний бік народного ткацтва, символіка ткацьких дій та реалій містять безмежні 

ресурси етнокультурного моделювання навколишнього світу – того мікросередовища, в якому жив 

конкретний індивід [3, с. 9–10].  

Ціла низка праць, щоправда, значно менше, ніж ткацькій сфері, присвячено гончарству як 

одному із найдавніших ремесел. Передусім слід згадати дослідження українського етнографа 

І. Пошивайла та капітальну рефлексію символічного коду гончарів в українській етнокультурі, 

здійснену М. Пошивайло [15]. Українські етнографи наголошують на тому, що народні ремесла і 

промисли «позначені етнічною специфікою, і зокрема гончарство становить один із важливих 

компонентів міфопоетичної свідомості. Семіотичний розгляд гончарних виробів як специфічних 
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культурних знаків дозволяє реконструювати складні моделі архаїчного світогляду, де предмети 

гончарного виробництва органічно поєднані з утилітарно-прагматичною та ритуально-міфологічною 

функцією знаків номінації» [14].  

Слід згадати з цього приводу і деякі польські фольклорні розробки (Я. Бистронь та ін.), зокрема 

й фольклорні праці, де здійснюється аналіз символіки фольклору гончарів та зв‘язані з ними повір‘я і 

стереотипи, оцінка соціумом; антагонізм і магія професії (D. Czubała, Folklor garncarzy polskich, 

Katowice 1978). 

У свою чергу, польська дослідниця Й. Журавска-Хащевска звернулася до термінологічного 

оформлення виробів зі шкіри (rzemiosł skórzanych) у польській мові в їх історичному розвитку. 

Дослідниця, між іншим, зазначає, що «ремісничі артефакти вироблялися передусім селянами, а ця 

група утворювала особливий соціальний і професійний прошарок, датований у писемних свідченнях 

ще XII–XIII ст. Сюди належали гончарі, мулярі, шевці, ткачі, стельмахи, пекарі, кухарі, солодовники і 

т. ін., які згодом сформували досить розбудовану і організовану професійну групу» [29, с. 17]. Ця 

дослідниця розглянула лексико-семантичні поля лексики, пов‘язаної зі шкіряними ремеслами 

(słownictwo miechownicze, rękawiczne, kaletnicze, kuśnierskie, szewskie, rymarskie i siodlarskie, 

garbarskie, ogólnorzemieślnicze), в межах таких тематичних блоків, як назви осіб, виконавців, знарядь, 

матеріалів, дій, виробів, одиниць виміру, субстанцій, посуду, місць, споряджень, суспільні стосунки і 

звичаї [29, c. 17], і за цими матеріалами уклала термінологічний словник шкіряних ремесел [30]. 

Згадувана авторка звертає увагу на дискусійні моменти і складнощі при розмежуванні понять 

«ремісничий термін», «спеціальна термінологія» і «професіоналізм» та констатує, що між ними немає 

жорсткої межі. Так, Р. Пшибильська і Т. Курдиля вважають, що термінологія може бути спеціальною, 

офіційною, а неофіційна лексика і професійна фразеологія є сукупністю професіоналізмів, а не 

термінів. Т. Курдиля у статті «Czy słownictwo rzemieślnicze jest terminologią?» ототожнює ремісничу 

лексику із професіоналізмами і не включає її до термінів. Дехто, як, приміром, польський дослідник 

Й. Журавскі, оперує поняттям «szewska gwara jako odmiana środowiskowa polszczyzny, którą posługują 

się pracownicy warsztatów szewskich». У свою чергу, І. Байерова наголошує на впливі техніки на появу 

нових технічних термінів, які породжують нові слова певної галузі. Натомість Й. Ядацка зауважує, 

що «termin jest to jedno lub wielowyrazowy odpowiednik pojęcia z określonej dziedziny nauki i techniki, 

mający znaczenie wyraźne i używany przez specjalistów w tekstach fachowych» [29, с. 19–20]. 

При описі особливостей фразеологічної номінації і трансформації ткацьких термінів у складі 

стійких словосполучень та ідіом ми орієнтувалися на деякі нові методики [2, с. 32], які дають змогу 

окреслити «синтагматико-колокаційний спосіб» входження відповідної ключової ткацької (спорадично 

залучаємо і терміни, пов‘язані із шевською і кравецькою справою, бо виготовлення одягу, 

приготування відповідних матеріалів, їх обробка і пошиття становлять ментально-асоціативно спільний 

комплекс уявлень і знаків номінації) лексеми у стійкий комплекс, порівняння, фразему чи паремію. 

Відтак необхідно встановити, «як саме входить фразеотвірне слово (точніше, його лексико-

семантичний варіант) у склад і структуру образно-характеризуючих одиниць номінації: чи функціонує 

як синтаксично автономна (самостійна, ізольована) одиниця, чи як одиниця у складі певного сталого 

словосполучення чи його частини звороту» (Я. Бечко), алюзії на певну власну назву чи топонім.  

У ході такого аналізу варто відтворити ту модель метафоричного та метонімічного перенесення 

значення антропометричного ґатунку (антропоморфна символіка взаємозв‘язку із «людиною як центром 

всесвіту» і «мірилом всіх речей» (В.Топоров), яка стала основою вторинної деривації ткацької 

термінології та предметних реалій у межах відповідних тематичних блоків і концептуальних сфер. Після 

цього ми зосередимося на характері відображення семантики слів ключовими компонентами на 

позначення сировини, матеріалу ткацьких верстатів чи їх частин, готової продукції у складі відповідних 

ФТГ (паремійних груп); зрештою, не останню роль у цьому контексті відіграватиме факт фіксації 

ткацького фразеологізму в архаїчних, старожитніх і новіших лексикографічних джерелах, зокрема й 

перекладних. При аналізі мовного матеріалу в цьому аспекті нас передусім цікавитиме та роль, яку 

відіграють такі слова у вираженні цілісного значення відповідних фразеологічних одиниць або 

демотивованих ткацьких термінів, які значно розширили, переосмислили і трансформували вихідне, суто 

технічне значення, в цілому або в його окремому ЛСВ. 

Детальніше розглянемо, як окремі ткацько-прядильні і кравецькі терміни актуалізовані у складі 

образно-характерологічних одиниць англійської мови, тобто який ступінь продуктивної 

фразеодеривації їм властивий. Найбільше стійких контекстів виявлено з компонентами wool – «вовна, 

пряжа». Так, емоції гніву та роздратування за допомогою сталого вислову lose one's wool [10, с. 145] – 

досл. «втратити вовну». Окремі вислови із цим лексичним компонентом у складі інших 

фразеологічних варіантів (що формують одне лексико-семантичне поле денотатів) концептуалізують 
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негативні емоції людини, що також засвідчують деякі двомовні англо-польські фразеологічні 

словники: Keep your hair your shirt, wig, wool – букв. Тримай своє волосся, сорочку і перуку, вовну у 

своїх руках, при собі. Внутрішня форма цього вислову натякає на семіотику значимих тілорухів 

(невербально виражені жести руками й інші психосоматичні вияви людини в стані афекту, злості і 

т. ін. ‗nie wściekaj się, nie gorączkuj się‘ [24, с. 145]. Прекрасний стан, в якому знаходиться людина, 

або загалом будь-який об‘єкт найвищої якості, позначається в англійській мові сталим виразом all 

wool and a yard wide [28, c. 20]. Похідне значення «бездоганний, найвищого ґатунку» базується на 

переосмисленні прямого «з чистої вовни та шириною в ярд», слід зазначити, що вовна, речі з неї, в 

Англії традиційно вважались символом якісної продукції взагалі. Фізична ознака доброї якості, 

чистоти об‘єкта фразеологізована в одиниці all wool and no shoddy «стовідсоткова якість» [27, с. 12], 

де образ чистої вовни виступає у цьому разі еталоном-зразком якісної речі. І навпаки, погана якість 

об‘єкта, наприклад, зношений одяг або такий, що перебуває у поганому стані, в англійській мові 

передається за допомогою вислову worn to the thread [10], переносне значення якого базується на 

образі «витертий, стертий до нитки, зношений». Якщо ж об‘єкт доброї якості, перебуває в доброму 

стані, чистий, охайний, ця ідея виражається порівняльним зворотом clean as a pin [10], тобто «чистий 

як шпилька». Соціосфера «багатство-бідність» концептуалізується через другий член протиставлення 

у фраземі wool on the back ‗майно людини, гроші‘ [10], дослівно – ‗з вовною на спині‘. 

Ще одне метафоричне значення, пов‘язане із розвитком семантики лексеми wool, представлене 

у контекстах, де відбулась трансформація і демотивація лексеми wool у вислові, який буквально 

означає – ‗заcтрягти у пряжі, вовні‘ – ‗бути палким прибічником, прихильником когось або чогось, 

наприклад, уболівальником або прихильником політичної партії чи течії:‘A dyed-in-the-wool, який у 

англо-польскому словнику ідіом фіксується у такому контексті: socialist, republican, fan, 

etc.,‘zagorzały, zatwardziały socjalista, republikanin, kibic‘ (My friend is a dyed-in the-wool football fan and 

he would never miss a single match of his team) [24, с. 134].  

Прагматичне значення безрезультативності якихось дій (внаслідок яких людина не тільки нічого 

не отримує, а ще й втрачає) також маркується цією реалією, як це маємо у сталому вислові go for wool 

and come home shorn [10], із буквальним значенням «піти за вовною, а повернутись стриженим».  

Концептуалізація неправди, ОБМАНУ (коли одна людина обманює іншу) описується у 

фразеологічній одиниці pull the wool over someone‘s eyes [27, с. 525], яка базується на образі 

демонстрації справжньої вовни, за якою прихований якийсь інший матеріал, тобто людині показують 

одне, а отримує вона зовсім інше. Наступний вислів також можна співвіднести з концептом ОБМАН 

– ‗натягування комусь вовни, шерсті на очі‘, ‗окозамилювання‘, який є приблизним аналогом до 

фрази ‗напускати туману‘ і мотивований за ознакою білого кольору Pull draw the wool over sb‘s eyes 

fig, pot, що, власне, підтверджують двомовні фразеологічні джерела в польській мові: ‗mydlić komuś 

oczy‘ (A good journalist never lets a politican pull the wool over people‘s eyes and insists on straight 

answers to his questions‘) [24, с. 324]. Принагідно зауважимо, що вовна в англійській фразеології 

також вживається як складник стійкого порівняльного звороту разом з іншими еталонами білого 

кольору (сніг, папір, молоко, лілія): As white as chalk (the driven) snow, paper, milk, a lilly, wool ‗biały 

jak kreda, snieg, papier‘ [24, с. 447]. 

Основою переосмислення і, як результат, концептуалізації розумових та психологічних 

здібностей людини, її емоційно-психічного стану можуть слугувати і деякі технічні пристрої у галузі 

ткацтва, що, власне, об‘єктивується у вислові (розвиток значення у цьому разі йшов від фізичних, 

технічних ознак суб‘єкта до його абстрактно-символічних ознак): Loom large (in sb‘s mind) – букв. – 

крупний ткацький верстат в голові (у свідомості) – зі значенням, яке у двомовному англо-польському 

словнику ідіом передається як ‗budzić czyjś niepokój, spędzać komuś sen z powiek‘, тобто привести до 

тями, ‗пробудити когось зі сну‘. Цю номінативну одиницю з упевненістю можна віднести до тих, які 

трансформували вихідний ткацько-прядильний інструментарій на позначення фізичного і психічного 

стану людини [24, с. 267]. 

Первісне значення цього терміна в етимологічних словниках пов‘язується із пристроєм для 

ткання: Loom ‗Ткацький станок, пристрій для ткання‘, середньоангл. lome, ‗прилад‘, ‗інструмент‘; 

англо-саксонське and-loma ‗прилад‘, ‗приладдя‘, ‗пристрій‘; сучасне англійське ‗ткацький станок‘ 

має спільне значення із середньоанглійським weblome [19, с. 348]. 

Праця людини загалом, професійні відносини також відображені в мові із використанням 

родових термінів ткацтва. Так, зокрема, заклик Get weaving! [28, c. 17] із буквальним значенням 

«починай ткати» набуває більш загального значення «починай будь-яку роботу взагалі». Такий 

семантичний зсув можемо вважати проявом класичної метонімічної (партитивної) моделі «частина – 

ціле», де назва конкретного ремесла позначає роботу в цілому. Подібну ж семантику відзначаємо і в 
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іншому фразеологічному звороті, який пов‘язаний із процесом ткання: get into thе looms [28, c. 17], 

буквальне значення якого – «потрапити до ткацького верстата, стати до верстата». Останнє набуває 

більш широкого наповнення «приступити до роботи взагалі».  

Погана ситуація, відсутність альтернативи, вибору для її покращення позначається іншою 

номінативною одиницею сфери ткацтва: all inkle-weavers together [28, c. 17] «все йде погано, викликає 

проблеми та турботи». Складне становище, велика проблема, небезпека, загроза позначені ідіомою 

loom large (on the horizon) [27, c. 415]. Так само проблема може з‘явитися внаслідок чогось, 

виникнути як результат якихось дій. На позначення такого стану речей маємо вислів loom out of 

something [27, c. 416]. Прототипна домена «виготовлення петлі» і «підготовка ткацького верстата до 

роботи» стали образно-символічною основою фразеологізмів have a loop down somewhere [28, c. 19] 

та square his loom. Перший реалізує зв‘язане значення на основі переосмислення прямого – «петля 

впала», тобто порушений процес прядіння чи ткання. Другий, що має буквальне значення 

«налагодити ткацький верстат, поправити його», трансформується на позначення стосунків між 

людьми в суспільстві. Цей вираз набуває ще одного метафоричного значення «привести людину до 

порядку, покарати». Наголосимо, що фразеологічна динаміка цього терміна відбулася за такою 

метафоричною моделлю: людина прирівнюється до ткацького верстату, її негативна поведінка – до 

поламки верстата, а налагодження та ремонт – до зорієнтованості, спрямованості людини на 

правильний шлях або покарання. 

Отже, компонент loom – ‗ткацький станок, верстат‘ (охоплює таку сферу, як готовність до чогось в 

певній ситуації). Сам родовий термін weave уживається у складі ідіом на позначення безладного, 

хаотичного руху, руху без визначеного напрямку, складної роботи (в основі лежить внутрішня мотивація 

роботи човника у ткацькому верстаті), рух ускладнений, крізь натовп. Природно, що лексема cloth 

‗тканина‘ передусім концептуалізує ситуації покрою і шиття, якісної, неякісної тканини і одягу, два 

об‘єкти, що мають між собою багато спільного (однорідність /неоднорідність об‘єктів, за Г. Пермяковим, 

тобто викроєні, виготовлені по шаблону), незручності фізичного плану і в роботі (прототип потрапляння 

тканини в навой, у небажане місце, пор. рос. попасть впросак, хороша (дорога) тканина і погана (дешева) 

і відповідно якість виготовленого продукту, пошкоджена-непошкоджена тканина (об‘єктивні, фізичні і 

приписувані, оціночно-нормативні й образно-характеризуючі ознаки об‘єкта). Промовистим з цього 

приводу є образ молі, яка може завестися в найкращій тканині, переосмислене як дотримування 

нейтралітету, непоказність.  

Із компонентом bobbin – ‗котушка, веретено‘ виявлено лише кілька контекстів (завершення 

справи, потрапляння у складну ситуацію, слабкий фізичний стан, недуга). Можна спостерегти, що 

чимало ткацьких лексем поєднуються із відповідними атрибутивним кваліфікаторами, що 

пояснюється тим, що якісність, придатність, надійність ткацької продукції має важливе значення 

(антропоморфні ознаки відповідно переносяться на характер, звички, вчинки людини (пор. The best 

cloth may have a moth або He is a bad bobbin! – досл. Він погане веретено). Так, слабкість людини 

вербалізується і в іншій фразеологічній одиниці – bobbin-winding [28, c. 16], яка позначає слабкі 

зусилля, недужу людину, яка нездатна забезпечити виконання тієї чи іншої справи. Номінативна 

одиниця he's gotten no weft in him [28, c.16] – «людина, що не має енергії, впливу, сили характеру» 

використовує образ «в ньому немає тканини», де тканина позначає певну основу, опору, тілесну 

субстанцію, емоційну стійкість чи твердість характеру, якої людині бракує. Людина, яка нічого 

собою не представляє, мізерна, жалюгідна особа, в народній свідомості метафорично асоціюється із 

такою, що зіткана із поганого шматка пряжі, про що свідчить фразеологічна одиниця he is woven out 

of a poor piece [28, c. 17]. Емфатичність такої оцінки підсилюється внутрішньою формою, мотивацією 

функції веретена, його якісної оцінки. Окрім асоціації із поганою тканиною, нікчемність людини 

може бути вербалізована через порівняння із поганим веретеном, котушкою для ниток, про що й 

свідчить згадувана фразова номінація фраза He is a bad bobbin! [28, c. 17]. 

Аналіз засвідчив, що такі ткацькі терміни, як distaff – ‗кудель‘, lathe – ‗кросно‘, reel – 

‗мотовило‘, weft, woof – ‗уток‘, bay, span – ‗прясло‘, linen – ‗бердо‘ взагалі не представлені у складі 

ідіом, паремій, стійких порівнянь та інших образних одиниць в англійській мові. Лексема distaff 

реконструюється як ‗ручна прядка, жезл чи палиця, що тримає клубок льону, паклі чи вовни для 

прядіння‘ і походить від англосаксонського distoef, утвореного шляхом сполучення dis = 

нижньогерманське diesse – ‗клубок льону на палиці‘ та stoef, aнглійське staff [22, с. 133]. 

Перейдемо до розгляду окремих «ткацьких» фразем, пов‘язаних із ткацькими реаліями 

(назвами ткацьких пристроїв, верстатів та їх частин) у слов‘янському мовно-культурному і 

семіотичному просторі. В етнографічному довіднику «Українська минувшина» (К., 1993) 

наголошується, що в Україні застосовували два типи ткацького верстата: в е р т и к а л ь н и й  (кросна, 
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розбої) – для виробництва шорок, вуздечок, поясів, килимів; і г о р и з о н т а л ь н и й  (кросна, 

варстат). На відміну від вертикального, горизонтальний ткацький верстат мав пристрій для 

піднімання і опускання ниток основи – ремізки (нити, начиння, ничениці, нечільниці), прив‘язані до 

підніжок (поножів). Саме наявність ремізок давала змогу робити різноманітні види переплетень і 

виготовляти безліч різновидів ткацьких виробів. Рівномірне розміщення ниток основи по всій ширині 

верстата, рівномірне прибирання ниток піткання забезпечувалися особливим механізмом – лядом із 

бердом. Верстат також мав два навої: передній (для полотна) та задній (для навивання основи). Під 

час заправки верстата використовували ритки (регівницю) – спеціальну раму, подібну до берда; 

нитки піткання закладали між нитками основи за допомогою човника – пустотілої бузинової 

трубочки з цівкою [13, с. 64].  

Термін бердо (польськ. bardo) як деталь ткацького верстата фразеологізований в російській, 

чеській, словацькій мовах, проте ця реалія не входить у стійкі контексти не тільки в англійській, але і 

в польській мовах.  

В етимологічних словниках польської мови цей термін фіксується як спільнослов‘янський, пор. 

Bardo u tkaczy ‗przybijaczka‘, prasłowo: rus. biordo, болг., серб., словен. brdo, lużyc. Bardo, załab. 

Biordo ‗opałka‘; pobiordzie ‗przybijaczka‘. О. Брюкнер виводить походження від barć ‗ostrza, końca‘ – 

‗гостре‘, ‗кінець‘, німецьк. Bort ‗krawedź, borta u sukni‘ – край сукні, припускається зв‘язок з barte 

‗сокира‘ і давньоанглійським Bord ‗szczyt, deska, stół‘ [20, с. 16]. Отже, первісне значення лексеми 

пов‘язується з колючими, ріжучими, загостреними предметами, що надає йому, як продемонструємо 

далі, апотропеїчного значення у слов‘янській народній культурі.   

Термін bardo у польських спеціальних словниках ткацької термінології фіксується із трьома 

значеннями ‗płocha‘, ‗niecielnice‘ – нечільниці, ремізки, ‗сукупність нечільниць разом з гребенем, з‘єднані 

з кінцями основи зубчиками‘, ‗спеціальні сходинки для рівномірного накручування основи на навої‘. Цей 

термін поєднується також із прикметниками, уточнюючими конкретизаторами на позначення матеріалу, з 

якого вироблений цей предмет berdo trostowe, bardo trościnowe, bardo stalowe [23, с. 16].  

За інформацією Н. Толстого, М. Павлової, представленої у «Славянских древностях» (М., 1995), 

бердо – деталь ткацького верстата, яка служить для розділення ниток основи. Як і інші ткацькі 

знаряддя, цей предмет наділений магічною функцією: він оберігає від злих духів, є символом 

множинності, багатства, достатку, які символізують численні його зубці. Так, у західній Болгарії і 

Сербії на день Святого Георгія, зокрема при першому доїнні овець, бердо разом із ткацьким човником, 

гребенем і калачем клали у посудину для доїння. Якщо цівка молока протікала крізь ці предмети, це, за 

народними уявленнями, мало сприяти збільшенню молока і приплоду тварин. При цьому примовляли: 

«Нехай буде стільки овець, скільки в берді зубів». Під час продажу тварин додавали: «Скільки в берді 

зубів, стільки нехай буде у скотини покупців». В околицях Косова існувало вірування, згідно з яким 

бердо здатне відганяти вовків. Тому в день святого Георгія біля воріт овечої кошари бердо ставили із 

двох боків, а потім проганяли овець, щоб «вовк не займав кошари». У Сербії бердо використовувалось 

як засіб відганяння градової хмари (наявність зубів ставить його в один ряд з такими загостреними, 

колючими й ріжучими предметами, як граблі, гребінь, серп). Тримаючи бердо в руках і розмахуючи 

ним, жінки голосно кричали: «Бердом тобі махаю, йди в гори!». Заборонна символіка берда властива і 

білорусам. Так, у західній Білорусії не можна було везти бердо на кобилі, «бо тая кабыла было б уже 

ниплодна», або не можна було переносити «голага» берда, його треба було обгорнути оберемком льону. 

Це мало би сприяти тому, щоб льон був «голий – неволокнистий» [17, I, с. 155]. Гострі зуби берда 

зумовлюють його апотропеїчну семантику, наприклад, білоруси клали бердо під колиску, щоб уберегти 

дитину від пристріту [1, с. 46].  

Розглянемо цей термін і його фразеологічну сполучуваність детальніше на матеріалі окремих 

слов‘янських мов. В українській етнокультурі представлено кілька деталей ткацького верстата 

(човник, ляда, цівка, бердо), які загалом мотивують ткацьке ремесло, спосіб існування і заробітку 

ткача: Човник і ляда – ткачеви порада; Берди і цівки – ви хліб мій і сіль; Ситник (шильник) берднику 

не товариш (приказка) [9, с. 33], в польській етнокультурі ткацькі терміни представлені у загадці: 

Lelitko (z ptaszką) się snuje (o czołenku tkackim – ткацький човник). Натомість в російській мові термін 

бердо передусім представлений у народно-діалектній фразеології при позначенні спільних дій, 

‗робити щось разом, злагоджено‘: діалектне (пермське) одним бердом ткать – ‗действовать вместе, 

согласно‘ (Хорошо мы жись со стариком изжили, одним бердом ткачи, я ему не полслова, и он мне 

так же. Да еть сразу видно, что оне одним бердом ткали всѐ заодно делали) [16, с. 374]. Подібне 

значення простежується і в інших слов‘янських мовах, наприклад, чеській, словацькій, хорватській: v 

jedno brdo tkani (= na jedno kopyto), vsef su v jedno brdo tkani [Jan a Pawel], таке значення фіксується з 

XV ст. (1467); mate prately vsecky v jedno brdo tkane (1478), tkavali tri v jedno brdo, nebo jim nebylo tvrdo 
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(XVII) chorv. Vsi sun a jedno berdo tkani [21, I, с. 43–44]. Цей вислів фіксується також зі значенням 

‗переробити когось на свій лад, манер, підпорядкувати собі‘, яке можна вважати практично повним 

еквівалентом польського Przerobić kogoś na swoje kopyto – na sve brdo predelati, v jedno brdo jsou biti, 

vsecko to na jedno brdo, kdyby vsichni literati psali….. [21, I, с. 43–44]. Джерелом походження 

останнього вислову є давній ремісничий інвентар шевця, образно переосмислений і виражений у 

фразеологічних зворотах на позначення соціальної сфери, міжособистісних стосунків людей: 

Przerobić kogoś na swoje kopyto – ‗підпорядкувати когось власним інтересам, на свій лад, змінити 

чийсь характер‘, Robić, zrobić coś na jedno kopyto – ‘зробити щось однаково, за одним і тим самим 

зразком‘ [25, с. 169].  

Інтенсивність руху берда метафорично транспонується в російській мові, набуваючи 

узагальнено-абстрактного значення ‗досвідченості‘, ‗багато дізнатись, випробувати‘: Во все бѐрда 

ткать. Костром. ‗многое узнавать, переживать, испытывать в жизни‘. Громов 1992, 61 [12, с. 37]. В 

інших локальних традиціях розвиток значення цього терміна пішов в інший бік. Так, приміром, в 

лемківських говірках засвідчено вислів на нашум берді тканий – ‗рідний, близький‘ [18, с. 231], а в 

східнослобожанській фразеології Д. і В. Ужченками записано вислів на позначення зовнішніх, 

фізичних ознак людини Хоч у бердо тягни – ‗дуже худий‘ (Зовсім звівсячоловік. Хоч у бердо тягни. 

Штани на ньому спадають, *бердо – вид гребеня в рамці ткацького верстата, крізь зуби якого 

проходять нитки основи). Образна основа цього вислову ґрунтується на тому, що крізь щільно 

розташовані зуби берда можна протягнути тільки худу людину [4, с. 37]. Вартим уваги є і стійке 

порівняння, засвідчене В. М. Мокієнком на Псковщині дрожать как зуб в гребене (перед кем), яке 

позначає фізичний стан людини, яка сильно тремтить від холоду (де гребень – це деталь, бердо в 

ткацькому верстаті) [11, с. 227]. Лише по одному контексту виявлено в польській і в російській 

регіональній фразеології, де один і той самий предмет цівка співвіднесений з неідентичними 

референтами. В російській мові (на Псковщині) цей термін поєднується з позначенням опозиції 

«праця/ледарювання»: Цевки скати – руками не плескати), натомість в польській концептуалізує 

малий зріст людини, недосвідченість, життєву незрілість, недорослість: Rośnie do cywki, a nie do 

dziwky...[26, III, с. 70]. Цей же термін функціонує у стійкому порівнянні Deszcz jak z cewki, Leje jak z 

cywek [26, I, с. 421], і типологічно подібні паралелі виявлено у «Приповідках…» І. Франка:: Тече/ляє 

як з цівки – про рясний дощ [6, с. 265]. Термін cewka в словнику «Polskie słownictwo tkackie na tle 

słowiańskim» Б. Фалінської зафіксовано з такими значеннями: ‗комишова, trzcinowa або паперова 

трубочка з утком або без нього‘, ‗шпулька в прядці‘, ‗шпулька для закручування ниток основи‘, ‗вісь 

у прядці, через яку протягується нитка‘; цей термін має кілька похідних на позначення деталей 

ткацьких пристроїв cewnica – ‗стержень для шпулі з основою‘, cewnik – ‗шпулька для закручування, 

навивання основи‘ [23, с. 31–32]. 

Отже, у пропонованій розвідці розглянуто фразеологію ткацтва і деяких суміжних ремесел в 

межах таких фразео-тематичних груп, як зовнішні і внутрішні ознаки людини, її психічний стан, 

розумові здібності, риси характеру, уподобання, міжособистісні та соціальні стосунки, стереотипи 

поведінки, ставлення до праці тощо, простежуються напрямки семантичної трансформації реалій 

ткацтва у стійких зворотах різних мов, процеси входження полісемантичного слова у фразеологічні 

контексти і формування образно-смислової основи фразеологізму, особливості походження та 

сполучуваності цих термінів. Такий підхід дав змогу встановити належність одиниць образної 

номінації до відповідних фразео-семантичних рядів, з‘ясувати символіку ткацьких дій та реалій з 

огляду на їхню мотивацію та оцінку в традиційній народній культурі (вірування, стереотипи 

міфологічного мислення, народні прикмети тощо), життєвих та побутових ситуаціях. 
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Тищенко О. В. Фразеологическая концептуализация традиционных ремесел в 

сопоставительно-типологическом и культурологическом измерении (на материале 

английского, польского, украинского и русского языков). 
В предлагаемой статье осуществлена лингвокультурологическая реконструкция основных 

тематических групп фразеологических единиц, соотносимых с ткацким ремеслом (сырье, материал, фактура, 

ткацкий станок и его части, продукция) в английском, польском, украинском и русском языках сквозь призму 

некоторых современных методик в сфере фразеологии и лингвокультурологии. 

Особое внимание обращено на концептуализацию внешних и внутренних особенностей человека, его 

психического состояния, умственных способностей, черт характера, межличностных и социальных 

взаимоотношений, стереотипов поведения. Освещены факты трансформации реалий ткачества в составе 

фразем, выяснена их специфика в языке традиционной народной культуры, символические функции действий и 

предметов.  

Ключевые слова: народные ремесла, культурно-семантическая реконструкция, терминология 

ткачества, коллокация, фразео-тематическая группа, концептуализация, символическая функция предметов, 

стереотипы поведения.  

http://www.mysciencework.com/publication/show/2f611ad%203332%20a3be5e26
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Tyshchenko O. V. Phraseological conceptualization of traditional crafts in the comparative and 

lingvocultural aspects (based on the material of English, Polish, Ukrainian and Russian languages). 

Summary 
Figurative motivation of traditional crafts and artifacts of the ancient Slavs and Germans, in particular weaving 

terminology and phraseology in the aspect of primary and secondary motivation, ethno-linguistic and etymological 

reconstruction, semantic dynamics of terms are a kind of «white spot» in the linguistic and cultural and contrastive 

studies. This approach provides a description of key phraseological and thematic unit clusters associated with weaving 

(raw material, loom, its parts, products, etc.) in English, Polish, Ukrainian and Russian language world cultures based 

on some modern techniques in the sphere phraseological theory and linguistics. 

The proposed research deals with the weaving and certain related crafts phraseology within phraseological and 

thematic groups (person‘s internal and external features, mental state, mental abilities, features of character, 

preferences, interpersonal and social relations, behavioral patterns, etc.). Semantic trends of weaving realities‘ 

mechanisms transformation as well as the mechanisms of nomination grouping into the appropriate material culture 

conceptual spheres according to their specifics in the language of traditional folk culture, symbolism of weaving 

operations and realities, etc. are observed. 

Key words: crafts, cultural and semantic reconstruction, weaving terminology phraze formation, collocation, 

frazeo-semantic group, conceptualization, items‘ symbolic and magical function, behavioral patterns.  
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АКТУАЛІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В РЕКЛАМНИХ ДІАЛОГАХ 

 
У статті характеризується рекламний діалог, який, на відміну від інших типів діалогічного мовлення, 

репрезентує публіцистичний стиль, має вторинний характер, виконує апелятивну, фактичну, емотивну та 

інші функції, реалізує задум певної групи людей і відтворюється з допомогою візуалізації повідомлення. 

Ключові слова:чуже мовлення, діалог, текстова ситуація, рекламний дискурс, функції рекламного 

діалогу. 

 

Сучасне мовознавство не має єдиного концептуального підходу до синтаксису як науки, тому й 

характеризується різними напрямами в дослідженнях. Здебільшого розглядаються особливості 

поєднання слів у словосполучення й речення, типологія простих і складних речень, засоби 

ускладнення, складні синтаксичні конструкції тощо (С. П. Бевзенко, Н. Л. Іваницька, 

М. У. Каранська, О. С. Мельничук, А. К. Мойсієнко, К. Ф. Шульжук та ін.), водночас вивчається 

семантико-синтаксична структура речення (І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, Н. В. Гуйванюк, 

А. П. Загнітко, В. М. Русанівський, І. І. Слинько та ін.). Проте кінець ХХ – поч. ХХІ ст. 

ознаменувалися новими тенденціями в синтаксисі, коли звертається увага «на призначення мови, 

здатність формувати, виражати, передавати – від мовця (того, хто пише) до адресата (слухача, читача, 

співрозмовника) повідомлення (інформацію), чи то думку, почуття, стан, волю людини, чи то їхнє 

сполучення, синтез» [1, с. 19]. Тобто на перший план виходить комунікативний синтаксис, 

спрямований на репрезентацію та сприйняття чужого мовлення, яке може вербалізуватися в 

різноманітних формах, зокрема й у діалогічному мовленні.  

Вітчизняні мовознавці неодноразово звертали увагу на різні аспекти функціонування діалогів 

як у художніх, так і в драматичних текстах (Л. В. Бублейник, П. С. Дудик, І. В. Романюк, 

І. П. Святогор, Н. В. Шульжук, Н. П. Щербачук та ін. ), проте рекламний дискурс у цьому аспекті не 

ставав об‘єктом вивчення, що й зумовлює актуальність теми. 

Метою статті став аналіз рекламних текстів, побудованих за зразком діалогічного мовлення, 

прослуханих на каналах «1+1», «Україна» та «Інтер», визначення сутності поняття «рекламний 

діалог» та з‘ясування основних функцій досліджуваних текстів. 

Як стверджують науковці, повний діалог повинен мати зачин, ядро та завершення [3, с. 8], 

проте більшість діалогів у різностильових текстах є усіченими, що мотивується економією мовних 

зусиль. На сьогодні існує низка дефініцій щодо художнього, усного розмовного діалогів, встановлено 

їхні спільні ознаки та відмінності, означено функції. До прикладу, «1) усний розмовний діалог є 
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втіленням розмовного стилю, а художній діалог є реалізацією художнього стилю; 2) усні розмовні 

діалоги є первинними й найбільш природними виявами діалогічного мовлення, … а художні діалоги 

мають вторинний змодельований характер, … 3) усні розмовні діалоги є одномірними, тобто діалог 

будується вздовж лінії адресант – адресат, художні ж діалоги є багатомірними, тобто будуються за 

декількома лініями: персонаж – персонаж, автор – персонаж, автор – читач та ін.; 4) наявність 

естетичної функції для усних розмовних діалогів є другорядним чинником, проте для художніх 

діалогів – це обов‘язковий фактор; 5) художній діалог заздалегідь продумується автором твору, що не 

завжди характеризує спонтанне природне мовлення» [3, с. 8]. 

Дещо по-іншому трактується драматургічний діалог, який Н. М. Сафонова окреслює як 

«конфліктно напружений літературно організований діалог у драматургічних творах усіх жанрів, 

який функціонує завдяки симетричній (діалог-унісон) чи асиметричній (діалог-суперечка, діалог-

пояснення) послідовності реплік двох комунікантів і служить засобом розвитку сюжетно-

композиційної лінії п‘єси, провідними функціями якого виступають: «розкриття характерів, конфлікт, 

розвиток дії» » [4, с. 27]. 

Як зазначає Н. М. Сафонова, діалогічні репліки у драмах контамінують у собі когнітивні, 

комунікативні, прагматичні, стилістичні, контекстні чинники, що потім може виявлятися формально 

у дискурсі засобами реченнєвого рівня: модальними частками, вставними конструкціями, обірваними 

реченнями, релятивами та вокативами тощо [4, с. 78]. 

Виходячи з вищеозначеного, з‘ясуємо особливості рекламного діалогу, який теж і будовою, і 

функціями відрізняється від інших різновидів такого мовлення: 1) репрезентує публіцистичний стиль, 

використовуючись у ЗМІ; 2) має вторинний характер, оскільки створюється спеціальними людьми з 

певною метою; 3) виконує низку функцій, основними з яких є апелятивна, фатична, емотивна, 

когнітивна, експресивна та номінативна; 4) реалізує задум групи людей; 5) послуговується 

візуалізацією, що відображається в авторських ремарках, аудіо- та відеосупроводі. 

Необхідність повідомити певну інформацію, привернути увагу адресата, пояснити правильність 

вибору саме запропонованого рекламою продукту впливає на те, що людина, яка створює рекламні 

слогани, обирає специфічні засоби і способи текстової ситуації. За А. П. Загнітком, «текстова 

ситуація окреслюється: 1) комунікативними функціями; 2) комунікативною настановою на художнє 

зображення, полеміку, узагальнення, аналіз тощо; 3) формами і способами викладу; мовним 

матеріалом» [1, с. 40]. 

Таким чином, щоб спонукати реципієнта до певних дій (тут – купити товар), слід актуалізувати 

мову в мовлення [див.: 6, с. 1], тобто дібрати найбільш оптимальні лінгвістичні засоби, які б 

якнайповніше передавали імпліцитно-експліцитну інформацію. 

Проведений нами аналіз рекламних діалогів (зазначимо, що до уваги бралися ті конструкції, де 

є лише два мовці) дозволяє зробити певні висновки. 

Найменшу кількість (9,7 %) становлять діалоги, побудовані за принципом, «коли мовець і 

слухач перебувають у безпосередньому словесному контакті, а комунікативний процес становить 

активну мовленнєву взаємодію: висловлення (репліки) одного змінюються висловленнями 

(репліками) другого, мовець і слухач весь час міняються ролями» [5, с. 151]. Причому такі 

конструкції стосовно кількості висловлених почергово речень можуть бути як двокомпонентними: 

Ремарка. Засновано на реальних подіях (дубльовано українською). 

– Ваша величносте, парламент відмовив Вам у праві одружитися на жінці некоролівської 

крові! 

– Я відрікаюсь від престолу! Я обираю любов! 

Голос за кадром: Вони одружилися і жили в любові до кінця своїх днів. Королівський чай 

«Richard» («1+1»), 

так і багатокомпонентними: 

– «Олів’є» – моя улюблена ковбаска. 

– Ні, моя! 

– Моя! Я люблю її більше, ніж подарунок дружини. 

– Тоді я – більше за свої вуса. 

– А я – більше, ніж гітару. 

– Тоді я – більше за рибалку. 

– Мотоцикл! 

– Машину! 

– Зарплату! 

– Відпустку! 
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– Дачу! 

Голос за кадром: Ковбаса «Олів‘є» від Бащинського – моя улюблена! 

– Ні, моя! («1+1»). 

Якщо в першому випадку нам запропоновано дві репліки, побудовані за законами художнього 

мовлення, то в другому – це вже більше усне мовлення, де повні речення поступово 

трансформуються в еліптичні, а далі – в ситуативні неповні одиниці. 

Водночас фіксуємо і ланцюжкове мовлення – своєрідне продовження другим співрозмовником 

(тут – чоловіком) початого першим (жінкою) речення: 

– Ми завжди були разом. 

– І в горі… 

– І в радості… 

– Пережили безліч стресів… 

– І нічого, якось функціонуємо… 

– Але іноді здається, що ти про мене забуваєш. Просто камінь на душі з‘являється… 

– Так, не треба нам каменів! 

Голос за кадром: «Галстена» – ефективний препарат, що не просто відновлює та захищає 

печінку, але й нормалізує роботу жовчного міхура та запобігає утворенню каменю. «Галстена» – 

гармонійно працює вся система («1+1»). 

Решта досліджених рекламних текстів називати діалогом можна лише умовно, оскільки за 

наявності двох мовців безпосереднього спілкування між ним не відбувається. Переважно один із них 

(переважно перший) може окреслити проблему, що здебільшого доповнюється візуалізацією, а 

другий просто називає і характеризує засіб / товар / продукт, який має стати у пригоді: 

1. – Як вигідно! (жінка). 

– Тільки в «Епіцентрі» стілець лише за 540 гривень Та обідній стіл за 1296 гривень! 

«Епіцентр» – завжди вигідно!» (чоловік) («1+1»). 

2. – Якщо у жовчному неполадки, то страждає і печінка (чоловік 1). 

– «Гепабене» – комбінований препарат рослинного походження. Нормалізує виділення жовчі, 

захищає та сприяє відновленню печінки. «Гепабене» для здорового тандему печінки та жовчного 

(чоловік 2) («Інтер»). 

Часто ми бачимо тільки одного мовця, а другий лише експлікує інформацію стосовно 

рекламованого товару: 

1. – Так! Треба заспокоїтись!!! Треба заспокоїтись!!! Треба заспокоїтись!!!(жінка). 

Голос за кадром: «Фітосед» миттєво заспокоїть («Інтер»). 

2. – Сон не йде. Не сплю, не сплю… А-а. Вип‘ю «Сондекс» – вмить засну! (жінка) 

Голос за кадром: «Сондекс» – надійне снодійне» («Інтер»). 

Якщо в першому випадку препарат пропонується так званим співрозмовником, то у другому – 

«голос за кадром» уточнює, конкретизує інформацію, отриману раніше. 

Отже, як стверджувала Н. П. Щербачук, діалогічні структури «містять лише те головне, про що 

необхідно запитати або відповісти в кожному окремому випадку, уникаючи вживання зайвих у 

смисловому відношенні слів. У такому разі попередній контекст або ситуація зумовлюють імплікацію 

опущеного предикатного компонента» [6, с. 8]. 

Якщо художні, усні розмовні, драматичні діалоги можуть містити завуальовану інформацію з 

різними суб‘єктивно-модальними смислами, які розширюються у процесі спілкування, часто 

відображають негативні емоції, сарказм, зневагу тощо, то рекламний дискурс характеризується 

повною, подекуди навіть перебільшено неправдивою, інформацією. 

Відрізняється у різностилістичних діалогах також функція слів автора. Так, у художньому тексті 

ця конструкція є полісемантичною, оскільки може містити вказівку на адресата чи адресанта, 

інформацію про його зовнішність, внутрішній стан, вчинки тощо. У драматургічних текстах авторські 

ремарки, як стверджує Н. М. Сафонова, не входять у власне діалогічне мовлення, проте передають 

додаткову інформацію про дії персонажа і кваліфікуються як паратекстова інформація [4, с. 174]. 

У рекламних діалогах слова автора в енциклопедичному розумінні (як одиниці, що вводять 

пряму мову, містять лексико-семантичну групу слів на означення процесу мовлення, думки, відчуття, 

слуху, бажання, волевиявлення тощо…, передають її характер, особливості, називають дії, які її 

супроводжують, … а також міміку, жести мовця, його почуття [5, с. 538] ) теж не використовуються. 

Умовно цю функцію можна приписати так званому «голосу за кадром», який узагальнює або ж 

деталізує інформацію. 
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Погоджуємося з думкою Н. Л. Коваленко, що «сучасна реклама будується не стільки на 

інформації про товар, скільки на показі самої сфери майбутнього споживача, на показі тих переваг, 

які покупець одержує, купуючи товар» [2, с. 4]. А діалогічне мовлення, яке в такому випадку 

сприймається як комунікативний акт, лише підсилює ілокутивність отриманої інформації, оскільки 

створюється враження обговорення певної проблеми, у процесі якого «виявляється істина», 

переконаність у правильності вибору певної продукції. 

Актуалізації мовленнєвої інформації сприяють і застосування різноманітних стилістичних 

фігур, із-поміж яких: 

1) анафора – фігура мови, що утворюється повторенням певних звуків, слів чи синтаксичних 

конструкцій на початку суміжних мовних одиниць [5, с. 25]: 

– У нас є «Мілістан» мультисимптомний? (чоловік 1). 

– «Мілістан» мультисимптомний – поєднання чотирьох діючих компонентів, що 

допомагають швидко та надовго позбавитись симптомів застуди, головного болю, кашлю, болю в 

горлі та поганого самопочуття. «Мілістан» – аптечка від застуди» (чоловік 2); 

2) епіфора – фігура мови, що утворюється повтором певних мовних елементів у закінченнях 

суміжних віршових рядків, строф, речень, абзаців, розділів твору [5, с. 175]: 

Дитина пчихає. 

– Вася – ніс забитий, Галя – мабуть, нежить (хлопчик). 

Дитина пчихає. 

– І в мене вчора теж ніс не дихав, а потім мама закапала мені «Реназолін». «Реназолін» – і 

носик дихає! (хлопчик). 

– «Реназолін» – і носик знову дихає!!! (всі діти разом). 

– «Реназолін» – і носик дихає! (хлопчик) («1+1»); 

3) поєднання анафори й епіфори:  

– Dave запросив жінок, щоб протестувати їхні гелі для душу. Цей тестер реагує, як шкіра: 

якщо звичайні гелі так пошкоджують його, то що вони можуть зробити зі шкірою?! Dave – 

особлива і революційна формула доглядає вашу шкіру. Це турбота. Це Dave (жінка). 

– Dave вітає жінок зі святом весни і вірить, що найкращий подарунок – це турбота. Даруйте 

турботу разом з Dave. Красиві ідеї до свята весни на авcom.ua (чоловік) («Інтер»); 

4) гра слів – використання звукової, лексичної, граматичної форм мовних одиниць для 

створення певних фонетико- та семантико-стилістичних явищ, що ґрунтується на зіставленні й 

переосмисленні, обіграванні різних значень чи вживань (смислів) та синтаксичних функцій 

близькозвучних або однозвучних одиниць [5, с. 107]: 

На дачу нашу доню може заманити тільки «Чудо». Ніжний сирок «Чудо» з ягодами дикої 

полуниці дає відчути любов близьких, навіть коли їх немає поруч(жінка). 

– Сюрприз! (дівчинка). 

– Ухти! Моє улюблене «Чудо»! (жінка) («Україна»). 

Крім того, усвідомленню запропонованої інформації та певній реакції на почуте сприяє 

використання питально-спонукальних, питально-риторичних, питально-окличних та спонукально-

окличних простих речень, що допомагає мінімальним текстом охопити максимум інформації. 

Отже, із-поміж досліджених рекламних текстів найбільшу частку становлять діалогічні, 

побудовані за моделями «мовець + мовець (або іноді слухач) + голос за кадром» та «мовець + голос 

за кадром». В обох випадках ці мікротексти діалогами можна назвати умовно, оскільки 

комунікативна функція мови перетворюється з основної на факультативну, а на перший план 

виходять апелятивна, фатична, емотивна. Близько 10 % становлять класичні діалоги, у процесі яких 

співрозмовники дійсно обмінюються інформацією. Проте усім рекламним дискурсам притаманне 

використання неповних еліптичних, контекстуальних та ситуативних речень, які спрямовані на 

економію мовних зусиль. 

У перспективі плануємо схарактеризувати специфіку цитування у текстах XVII – XVIII ст. 
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Торчинская Н. Н. Актуализация речевой информации в рекламных диалогах. 

Анотация 
В статье характеризируется рекламный диалог как элемент коммуникативного акта, который 

отличается от художественного, устного разговорного и драматургического способом репрезентации и 

функциями. Определено, что именно диалогическая вербализация рекламного текста и способствует 

реализации цели продать тот или иной товар. 

Ключевые слова: чужая речь, диалог, текстовая ситуация, рекламный дискурс, функции рекламного 

диалога. 

Torchynska N. М. Actualization of verbal information in advertising dialogues. 

Summary 
The article characterizes the advertising dialogue, which unlike other types of dialogical speech representing 

journalistic style, is a secondary character, performs appellative, fatico, emotional function implements the idea of a 

certain group of people and is reproduced with the help of messages visualization. 

Among the studied advertising texts have the greatest proportion dialogues, built on the models of «talking + 

talking (or sometimes listener) + voice-over» and «talking + voice-over». About 10 % are classic dialogues, in which 

interlocutors do share information. 

However, all advertising discourse inherent in the use of incomplete elliptic, contextual and situational 

sentences of different stylistic figures. 

Key words: anotherʼs speech, dialogue, textsituation, advertisingdiscourse,the advertisingfunctionof dialogue. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ОНОМАСТИКОНУ: 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 
У статті характеризується ономастична терміносистема української мови, зокрема історія її 

становлення, критерії творення та перспективи розвитку. Основна увага звертається на позначення у новому 

«Словнику української ономастичної лексики» груп власних назв, виокремлених за характером іменованих 

денотатів.  

Ключові слова: термін, ономастичний словник, онімний простір, структура, власна назва. 

 

Розмаїття власних назв української мови за характером іменованих об‘єктів, різноплановість 

критеріїв їхнього аналізу, активізація протягом останніх десятиліть ономастичних студій є підставою 

для перегляду термінологічної системи теорії номінації, незважаючи на те, що вітчизняна і 

європейська ономастика має низку вагомих наукових праць, присвячених цьому питанню. Серед них 

– один із перших проектів української ономастичної термінології В. В. Німчука [див.: 3] і доповнення 

до нього цього ж автора [див.: 2] та І. І. Ковалика [див.: 1], визначальна для розвитку ономастики у 

свій час монографія О. В. Суперанської [див.: 7], загальнослов‘янське зібрання ономастичних 

термінів [див.: 4], «Словник російської ономастичної термінології» Н. В. Подольської [див.: 5] і не 

менш науково достовірний «Словник української ономастичної термінології» Д. Г. Бучка і 

Н. В. Ткачової [див.: 6]. Активно працюють над укладенням «Словника лінгвістичних термінів: 

Ономастика» в Інституті української мови НАН України. Значну роботу для усунення певної 

неузгодженості між потребами ономастичних студій і можливостями відповідної терміносистеми їх 

задовольнити виконано і у Хмельницькому національному університеті, де після завершення 

держбюджетної наукової теми «Структура онімного простору української мови» було видано дві 

монографії [див.: 9; 10] із досить розширеним ономастичним термінологічним апаратом. Нами також 

ще 2008 року пропонувалася структура нового «Словника української ономастичної термінології» 
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[див.: 8], і можна сказати, що в електронному вигляді він може бути завершеним протягом декількох 

місяців. 

Укладений словник ґрунтується на оновлених підходах до структурування онімного простору 

української мови, висвітлення яких і є метою нашого дослідження. 

Безумовно, уникнути наступності в будь-яких дослідженнях практично неможливо, тому важко 

переоцінити праці названих вище авторів, присвячених упорядкуванню ономастичної 

терміносистеми. 

Це, зокрема, перший словник української ономастичної термінології В. В. Німчука [див.: 3], 

який у 300 словникових статтях описав загальні особливості онімів, денотатно-номінативні, 

словотвірні і мотиваційні типи власних назв. Ще 15 нових ономастичних термінів було 

запропоновано дослідником у «Змінах і доповненнях в списку ономастичних термінів» [див.: 2].  

У монографії О. В. Суперанської «Загальна теорія власних назв» [див.: 7] розроблено засади 

комплексного групування власних назв на основі різноаспектних критеріїв, описано чимало груп і 

підгруп різних розрядів пропріальної лексики, а також детально проаналізовано більшість виконаних 

раніше класифікацій.  

Завдяки працям І. І. Ковалика, передусім його статті «До упорядкування системи українських 

ономастичних термінів» [див.: 1], кодифікованим стало розмежування визначальних для ономастики 

понять, зокрема таких, як топонімний, топонімічний і топонімійний.  

Незважаючи на досить обмежену кількість схарактеризованих термінів (лише 199) і на 

відсутність джерел запозичення термінів та ілюстрацій (приклади наведені лише у 128 словникових 

статтях), «Система понять і термінологія слов‘янської ономастики» [див.: 4] посідає чільне місце 

серед праць, основоположних для становлення ономастичної термінології. 

Такими також є два словники власне ономастичних термінів. Зокрема, «Словник російської 

ономастичної термінології» Н. В. Подольської [див.: 5] містить 764 словникові статті та 6 схем, які 

ґрунтуються на різних підходах до градації власних назв. Безперечно, таке структурування може бути 

основою для створення ономастичної термінології української мови, що підтверджуєтакий приклад: 

«АНТРОПÓНІМ – Розряд онімів. Будь-яка власна назва, яку може мати людина (чи група 

людей), в т. ч. особове ім‘я, ім‘я по батькові, прізвище, прізвисько, псевдонім, криптонім, кличка, 

андронім, гінеконім, патронім» [5, с. 31]. 

Укладений Д. Г. Бучком і Н. В. Ткачовою «Словник української ономастичної термінології» 

[див.: 6] містить понад 2000 реєстрових слів, є найбільш повним у вітчизняному мовознавстві, має 

зручну для використання побудову словникових статей, на зразок: 

«АНТРОПÓНІМ (від гр. ánthrōpos ―людина‖ + онім; англ. Anthroponym, нім. Anthroponym / 

Personenname, англ. personal name) – вид оніма, будь-яка власна назва людини (чи групи людей), в 

т. ч. ім‘я, ім‘я по батькові, прізвище, прізвисько, псевдонім, криптонім, кличка, андронім, гінеконім, 

патронім» [6, с. 40]. 

Погоджуємося, що «лінгвістичні термінологічні словники дуже скупо репрезентують 

ономастичну термінологію і до того ж часто надто систематично» [6, с. 17]. Слушним також є 

зауваження, що «жоден термінологічний словник не може реєструвати всіх тих пропозицій, які 

пропонують ті чи інші дослідники як у минулому, так і тепер» [6, с. 18]. 

Свого часу ми вже пропонували в декілька разів збільшити кількість різновидів власних назв за 

характером іменованих денотатів – «всього 1045 структурних компонентів» [9, с. 505]. Вважаємо 

справедливим зауваження, що наша терміносистема «є надто детальною і настільки індивідуальною, 

що вона не вписується в існуючу сьогодні слов‘янську систему ономастичних термінів» [6, с. 16]. 

Водночас потрібно зазначити, що запропоновані нами терміносполучення успішно використовуються 

у низці дисертаційних досліджень (насамперед в Одеській ономастичній школі), за такими зразками 

створюються нові ономастичні терміни, які сприяють об‘єктивній систематизації онімних одиниць і 

значно спрощують виклад основних положень досліджень у певній галузі ономастики.  

Відмовляючись від деталізації у словнику онімного простору в цілому, ми, однак, не 

погоджуємося із наявним сьогодні членуванням його на складники, яке, на нашу думку, є науково не 

виправданим. 

Пропонується онімний простір сучасної української мови за характером іменованих денотатів 

поділити нашість полів, які є найбільшими частинами онімного простору. Це вітоніми, топоніми, 

космоніми, прагматоніми, ідеоніми й ергоніми як номінації відповідно об‘єктів живої природи, 

географічних та космічних, матеріальних та нематеріальних, а також колективів людей. 

Поля поділяються на підполя, сектори і підсектори, сегменти і підсегменти, елементи та 

піделементи [див.: 9., с. 127–128]. «Суттєвими відмінностями від попередніх типологій є 
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однозначність критеріїв, системність груп та послідовність класифікування, внаслідок чого нова 

структура суттєво відрізняється від аналогічних систематизацій інших авторів» [9, с. 500]. 

Як уже зазначалося, кількість дрібних складників онімного простору в словнику має бути 

зменшена, проте загальновідомі термінопозначення, а також ті, які кваліфікують поширені об‘єкти, 

повинні бути залишені. 

На нашу думку, серед вітонімів слід виокремити антропоніми (зокрема імена, прізвища, 

прізвиська, імена по батькові, псевдоніми, а також прецептороніми як назви керівних посад та 

етноніми і катойконіми як проміжні між апелятивами й онімами класи слів), фітоніми (власні назви 

рослин), зооніми (зокрема пеконіми та фероніми як клички свійських і диких тварин) і міфоніми 

(фабулосоніми та релігіоніми як номінації казково-фантастичних і релігійних об‘єктів). 

Топоніми поділяються на тероніми та гідроніми як найменування об‘єктів суші та води. До 

складу перших входять хороніми, ойконіми, ороніми та батіоніми, а других – екстра- й 

інтрагідроніми як власні назви зовнішніх і внутрішніх водойм. Спелеоніми можуть належати до обох 

підсекторів. 

Кількісно невеликою є терміносистема космоніміки, яка включає об‘єкти, належні до 

космоорбітонімів та космотопонімів як позначень денотатів, що рухаються певними орбітами або 

фіксуються на планетах та їхніх супутниках. 

До складу прагматонімів належать архітектуроніми, хрематоніми, порейоніми і товароніми як 

позначення споруд, окремих предметів, транспортних засобів і товарів. 

Однією із найбільших за кількістю компонентів, структурною різноплановістю і можливостями 

продовжити розшарування онімного простору на інші групи і підгрупи є ідеонімія, у складі якої 

нараховується 6 підполів (артіоніми, бібліоніми, гемероніми, хрононіми, поетоніми і 

артіфрагментоніми, тобто власні назви творів мистецтва, книг, засобів масової інформації, часових 

проміжків, а також онімів, зафіксованих у художніх творах та інших видах мистецтва). 

Як ергоніми кваліфікуються колективоніми, конфедераціоніми і пресулатоніми, тобто власні 

найменування відповідно колективів, зайнятих у сфері виробництва та сервісу, об‘єднань людей, 

держав та інших об‘єктів за політичними, ідеологічними та іншими ознаками, а також керівних 

структур різних рівнів. 

Таке структурування за характером іменованих об‘єктів має бути відбитим у словникових 

статтях, які стосуються такої систематизації, наприклад: 

АНТРОПÓНІМ (від грец. anthrōpos– ’людина’ + онім), або власна особова назва, особова 

назва (ОН), – різновид вітонімів. Будь-який онім, який іменує людину (або групу людей): 

Андрійович, Віктор, Голова Верховної Ради України, Кривий, Лавриненко, Леся Українка, чех, 

ялтинець, зокрема батьківство (ім’я по батькові), особове ім’я, прецепторонім, прізвисько, 

прізвище, псевдонім, а також (умовно) етнонім і катойконім. 

Як бачимо, тут наявні і його дефініція, і належність його до вищого класу, і складники, і 

приклади, тобто вся інформація, яка дозволяє з‘ясувати місце цієї пропріальної одиниці в онімному 

просторі. Таким чином ми плануємо забезпечити мету ономастичного словника – «насамперед 

тлумачення поданих у ньому термінів, а разом з тим і здійснення помірної їх систематизації та 

уніфікації» [6, с. 12]. 

Отже, кожна словникова стаття повинна складатися з таких компонентів, як: 

1) реєстрова частина – заголовне слово (або словосполучення), подане великими літерами 

напівжирним шрифтом з наголосом. Якщо термін вживається у складі дво- чи багатоелементної 

форми, додаткові компоненти подаються у квадратних дужках малими літерами напівжирним 

шрифтом з наголосом (ВАРІÁНТ [нáзви] ); 

2) етимологічна частина – коментар, який включає: а) мову, з якої запозичений термін; 

б) слово (або групу слів), яке мотивувало термін (переважно у латинській транслітерації); в) основні 

значення цього слова. Вся інформація подається звичайним шрифтом у круглих дужках (на кшталт: 

від лат. insula – ‘острів‘ + онім); 

3) аналогійна частина – перелік синонімічних терміносполук, які як реєстрові слова теж 

фіксуються у словнику (на наявність відповідних словникових статей вказує виділення жирним 

шрифтом терміна) і приєднуються до заголовного слова за допомогою сполучника або (ТОПÓНІМ, 

або власна географічна назва); 

4) пояснювальна частина, яка, звичайно, у словнику є основною. Для більшості термінів 

першою подається інформація про належність певного типу власних назв до ономастичної структури 

вищого порядку (наприклад, елемента – до сегмента або сектора – до поля). Власне дефініція терміна 

повинна бути максимально стислою, однак досить повною для того, щоб зрозуміти його сутність (за 
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наявності в терміна двох або більше значень наводяться всі дефініції у порядку спадної градації: 

основна семантика – першою, другорядна – наступною). Завершує визначення терміна перелік 

ономастичних структур нижчого порядку. Вся пояснювальна частина подається через тире звичайним 

шрифтом, різні дефініції терміна нумеруються (ГІДРÓНІМ... – вид геотопоніма. Власна назва будь-

якого водного об‘єкта, зокрема екстрагідронім, інтрагідронім); 

5) прикладна частина – це невелика (1 – 3) кількість прикладів, які проілюструють певний 

термін; наводитимуться вони курсивом через двокрапку (ГІПÓНІМ... – кличка коня: Буланий, 

Гнідко);  

6) додаткова частина – це передусім примітки, які доповнюють подану раніше інформацію, 

допомагаючи користувачам краще зорієнтуватися у структурі ономастичної терміносистеми; 

подаються вони після прикладів звичайним шрифтом (ДРОМÓНІМ... Північний морський шлях. 

Назви вулиць, майданів і подібних об‘єктів, які знаходяться у межах поселень, належать до 

пагонімів або урбанонімів) [див.: 8, с. 244–245]. 

Окремо слід виокремити критерії, на основі яких будується словник. Розробляючи їх, ми 

намагалися дотримуватися трьох положень, сформульованих Н. В. Подольською стосовно ономастики: 

1) надання переваги однослівному (одно-, дво і навіть трьохосновному) терміну; 2) його інтернаціональне 

розуміння, що досягається включенням до його складу грецьких та латинських терміноелементів; 

3) творення термінології за певними моделями з урахуванням системності її структури [5, с. 11–12].  

Автори «Словника української ономастичної термінології» теж зазначали, що «у термінології (в 

тому числі й ономастичній) української, російської, польської та інших мов вагоме місце займають 

лексеми іншомовного походження, етимонами яких є слова грецької, рідше латинської мов» [6, с. 16]. 

Якщо розглянути етимологію наявних у нашій монографії 90 термінів, то серед тих, що здавна 

активно побутують у середовищі ономастів, зафіксовано 61 грецизм, 21 латинізм, 2 греко-латинські 

конструкції і 6 вітчизняних термінопозначень. 

Новоутворені прості терміни теж в основному запозичені з античних мов: грецької (207) та 

латинської (281), а також із французької (65), англійської (22), німецької (15), італійської (11) та 

інших (15) мов. Складні терміносполуки переважно утворені з лексем, які походять із грецької і 

латинської мов (186 номінацій) [9, с. 505–506]. 

Наявність багатьох терміноелементів не грецького походження зумовлена як відсутністю у цій 

мові багатьох лексем, що позначають сучасні реалії нашого життя, так і намаганням максимально 

використати інтернаціоналізми, що уможливить розуміння багатьох термінів людьми, які фахово не 

займаються ономастикою. 

Планується, що новий «Словник української ономастичної термінології» складатиметься із 

шести частин. 

У Передмові планується коротко висвітлити історію створення вітчизняних і зарубіжних 

словників ономастичної термінології, визначити основні принципи їх укладання, інформувати 

користувачів про структуру як усього видання, так і окремих словникових статей, подати 

інформацію, яка допоможе швидко знайти у словнику потрібні відомості. 

У «Списку умовних скорочень» буде наведено як загальноприйняті, так і спеціальні 

скорочення слів, які використовуються у словнику.  

Власне Словник складатиметься орієнтовно із трьох тисяч словникових статей, які будуть 

подані в алфавітному порядку (як і додаткові елементи: підвиди, приклади тощо). Відмова від 

підстатей, у яких терміни, що позначають видові поняття, описуються як підгрупи термінів на 

позначення родових понять, не означає цілковитого ігнорування гніздового принципу. Так, 

словникові статті з дефініціями термінів «антропонім», «антропоніміка», «антропоніміст», 

«антропонімічний», «антропонімія», «антропонім ний» і подібними, безумовно, будуть розташовані у 

словнику поруч, оскільки всі складні терміни увійдуть до нього з прямим порядком слів (для 

найбільш поширеного типу терміносполуки це означає таку модель: «прикметник + іменник»). 

Водночас окремі терміносполуки можуть бути розділені (наприклад, дівоче прізвище, подвійне 

прізвище, рідкісне прізвище). На нашу думку, інтеграційного характеру таким термінам нададуть 

словникові статті, у яких будуть аналізуватися терміни вищого порядку, оскільки їхня пояснювальна 

частина буде завершуватися переліком термінів, об‘єднаних відповідною ознакою (наприклад: 

ОСОБÓВЕ ІМ’Я ..., зокрема: 1) жіноче ім’я (або фемінонім), подвійне ім’я (або мас-фемінонім), 

чоловіче ім’я (або масонім); 2) календарне (або агіографічне, хресне) ім’я, некалендарне (або 

дохристиянське, нове, прізвиськове, язичницьке) ім’я тощо). 

Своєрідним додатком до основної частини словника можна вважати два покажчики: 

термінологічний, у якому в алфавітному порядку буде названо всі проаналізовані терміни і вказано 



Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – Випуск дванадцятий. – 2017 рік 

256 

 

порядкові номери словникових статей, їм присвячених, і предметно-термінологічний, у якому в 

алфавітному порядку будуть встановлені відповідники до пойменованих об‘єктів. 

Завершить словник Список використаної літератури [див.: 8, с. 245–246]. 

Звичайно, найбільш об‘ємною буде сукупність терміноелементів, які вказуватимуть на 

характер іменованого об‘єкта, тобто це класи онімів, виділені на основі денотатно-номінативного 

критерію (антропонім, гідронім). Крім цього, до складу словника увійдуть: а) загальноономастичні 

поняття, які стосуються сутності процесів номінації та її результату – власних назв (на кшталт: 

денотат, онім); б) групи власних назв, виокремлені на основі етимолого-словотвірних ознак: 

етимології, походження, шляху виникнення назви, продуктивності словотвірного типу тощо 

(автохтонна назва, відантропонімний топонім); в) розряди онімів, які виділяються за 

функціональними особливостями: сферою вживання та формою власної назви, частотністю і 

відомістю пропріатива, призначенням оніма, обсягом закріплених у назві понять тощо (варіант 

оніма, раритетна назва); г) квалітативно-денотатні ознаки оніма: біологічні особливості денотата, 

реальність його існування, розміри тощо (абіонім, мікротопонім); д) стилістичні особливості власних 

назв, які стосуються емоційно-експресивних ознак назви, співвіднесеності з певними стильовими 

різновидами мови тощо (метафоричний онім, пейоративна назва); е) екстралінгвальні та інші реалії, 

які безпосередньо стосуються ономастики [див.: 8, с. 246–247].  

Як бачимо, незважаючи на наявність низки праць довідниково-лексикографічного плану, ми не 

можемо говорити про остаточну стабілізацію ономастичної терміносистеми. Передусім це стосується 

позначення груп власних назв, виокремлених за характером іменованих денотатів. Словникові статті 

повинні включати дефініцію терміна, його належність до вищого класу, складники і приклади, тобто 

всю інформацію, яка дозволяє з‘ясувати місце цієї пропріальної одиниці в онімному просторі. 

Поєднання різних критеріїв, покладених в основу словника, може забезпечити справжню 

комплексність терміносистеми вітчизняної ономастики, яка не обов‘язково має ґрунтуватися лише на 

основі запозичень із грецької мови. 

Об‘єднавши нову і класичну термінології, бібліографічні та інші відомості з ономастики, у 

перспективі можемо створити «Українську ономастичну енциклопедію». 

Список використаної літератури 
1. Ковалик І. І. До упорядкування системи українських ономастичних термінів / І. І. Ковалик // 

Повідомлення Української ономастичної комісії. – Випуск 14. – К.: Наукова думка, 1978. – С. 20-27. 

2. Німчук В. В. Зміни й доповнення в списку ономастичних термінів / В. В. Німчук // Повідомлення 

Української ономастичної комісії. – Випуск 7. – К. : Наукова думка, 1968. – С. 60 – 64. 

3. Німчук В. В. Українська ономастична термінологія: (Проект) / В. В. Німчук // Повідомлення 

Української ономастичної комісії. – Випуск 1. – К. : Наукова думка, 1966. – С. 24–43. 

4. Основная система и терминология славянской ономастики (Основен систем й терминологиjа на 

словенската ономастика). – Скопье, 1983. – 414 с. 

5. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / Н. В. Подольская. – М. : Наука, 

1988. – 192 с. 

6. Словникукраїнської ономастичної термінології / уклад. Д. Г. Бучко, Н. В. Ткачова. – Х: Ранок-НТ, 

2012. – 256 с. 

7. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного / А. В. Суперанская. – М. : Наука, 1973. – 366 с. 

8. Торчинський М. М. Словник української ономастичної термінології (засади, структура, коментарі) / 

М. М. Торчинський // Українське мовознавство. – Випуск 38. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 

С. 243–247. 

9. Торчинський М. М. Структура онімного простору української мови: монографія / М. М. Торчинський. 

– Хмельницький : Авіст, 2008. – 551 с. 

10. Торчинський М. М. Структура онімного простору української мови. Частина ІІ. Функціонування 

власних назв / М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 374 с. 

 

Торчинский М. Н. Особенности структурирования украинского ономастикона: 

терминологический аспект. 

Аннотация 
В статье характеризуется терминологическая система ономастики украинского языка, в частности 

история ее становления, критерии создания и перспективы развития. Основное внимание обращено на 

обозначение в новом «Словаре украинского ономастической терминологии» групп имен, выделенных по 

характеру именуемых денотатов. 

Ключевые слова: термин, ономастический словарь, ономастическое пространство, структура, 

собственное. 
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Torchynskyy M. M Features structuring Ukrainian Onomasticon: terminology aspect. 

Summary 
The article characterizes onomastic term system of the Ukrainian language, in particular, the history of its 

formation, criteria of establishment and development prospects. Focuses on the designation in the new «Dictionary of 

onomastic vocabulary» groups of proper names, selected for character referred to as denotations.It is established that 

despite the presence of several works of reference dictionary of the plan, we cannot speak about final stabilization of 

onomastic term system. This relates primarily to denote groups of proper names, selected for character referred to as 

denotations. Entries would include the definition of the term, it belongs to the highest class components and examples 

that all information lets you finds the place of a proper name in onyms space. The combination of the different criteria 

underlying the dictionary can provide genuine complexity term system domestic onomastics, which doesn‘t necessarily 

have to be based only on the basis of borrowing from the Greek language. 

Key words: term, onomastico dictionary, onyms space, structure, proper name. 
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СТЕРЕОТИП УКРАЇНЦЯ У БРИТАНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ  

(НА МАТЕРІАЛІ СТАТЕЙ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ТИЖНЕВИКА «THE OBSERVER») 

 
У статті методом когнітивного моделювання досліджено стереотип українця у британській 

лінгвокультурі на матеріалі британського публіцистичного дискурсу. Проаналізовано засоби і механізми 

вербалізації стереотипу українця. Запропоновано комплексний підхід до моделювання етностереотипів, який 

об‘єднує наявні здобутки когнітивної лінгвістики та етнолінгвістики. 

Ключові слова: етностереотип, когнітивна модель, профіль, фрейм, мовна та концептуальна картини 

світу, засоби і механізми вербалізації, концептуальна метафора.  

 

Етностереотипи відіграють важливу роль у формуванні міжетнічних відносин, тому їх активно 

досліджують сучасні вчені в галузі психології, соціології, етнології, лінгвістики та відповідних 

міждисциплінарних наук. О. Г. Орлова відзначає, що міждисциплінарність наукової проблеми 

стереотипів пояснюється тим, що кінцевим об‘єктом дослідження постає людина, її внутрішній світ 

[9, с. 185]. Тому етностереотипи становлять перспективний об‘єкт дослідження в контексті 

антропоцентричної парадигми, у якій розвивається сучасне мовознавство [1, с. 8]. 

Уже традиційним лінгвістичним напрямом розгляду етностереотипів є етнолінгвістика, або 

лінгвокультурологія. Етнолінгвісти (Є. Бартмінський та інші представники люблінської 

етнолінгвістичної школи [12; 13]; В. В. Красних [4], В. А. Маслова [8], Л. Попович [11] та ін.) 

розглядають етностереотипи як стрижневі елементи етноспецифічних концептуальної й мовної 

картин світу, причому ці мовознавці послуговуються когнітивними методами дослідження, адже 

«традиційний семантичний аналіз одиниць вербального рівня, зокрема фразеологічних, не дає виходу 

на онтологічні висновки і здебільшого дає змогу отримати лише приблизні результати, бо під час 

семантичного аналізу ігноруються асоціативні зв‘язки слова, когнітивний фон» [5]. Саме когнітивна 

лінгвістика стала «ключем» до свідомості носіїв певної лінгвокультури, що дає змогу виявити через 

мову особливості їхнього світогляду, ієрархію цінностей, пояснити їхню поведінку, а отже, можливо, 

знайти шляхи розв‘язку міжетнічних непорозумінь та конфліктів (яскравим прикладом міжетнічного 

та міжнародного конфлікту на ґрунті штучно створених негативних етностереотипів – бендерівця і 

ватника – є сучасна війна між Росією й Україною на Донеччині й Луганщині).  

Мета цієї праці – дослідити специфіку стереотипу українця у британській лінгвокультурі. 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що сьогодні для України вкрай важливо покращити свій 

імідж у світі та здобути прихильність і підтримку таких вагомих гравців міжнародної арени, як 

Велика Британія, а з нею – усього англомовного світу. З одного боку, вивчення вже наявного 

стереотипу українця у британській лінгвокультурі дасть змогу принаймні ідентифікувати проблемні 

ділянки відносин і взаєморозуміння між двома країнами. З іншого боку, вивчення етностереотипів 

британської лінгвокультури дозволить краще пізнати менталітет самих британців. Тому у 

вузьколінгвістичному розумінні існує потреба вдосконалити лінгвокогнітивну методику дослідження 

етностереотипів.  
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Наявні дослідження конкретних етностереотипів спираються на такі методи:  

–  анкетування носіїв певної лінгвокультури щодо представників іншої лінгвокультури, 

концептуальний аналіз отриманих результатів і формування переліку національних рис останніх [3; 13];  

– аналіз текстів художньої літератури: Л. Попович представляє стереотип росіянина в мовній 

картині світу українців як множину оцінних шкал [11, с. 34].  

У цій праці стереотип українця досліджено шляхом його когнітивного моделювання на основі 

концептуального аналізу письмового дискурсу. Термін когнітивна модель трактуємо, услід за 

С. А. Жаботинською, як дослідницьку модель когнітивної структури, яка будується в результаті 

аналізу наявного мовного матеріалу як продукту мисленнєвої діяльності людини (безпосереднього 

доступу до людської свідомості лінгвіст не має). Когнітивна ж структура – це результат 

упорядкування фрагменту концептуальної структури (всієї інформаційної «бази даних» людини про 

світ) за допомогою певної когнітивної операції з акцентом на конкретному аспекті цього фрагменту 

[2, с. 66–71]. Отже, етностереотип (когнітивна структура) – результат висвітлення певного аспекту у 

фрагменті концептуальної структури (у концепті УКРАЇНЕЦЬ). Цим аспектом вважаємо суб‘єктивні 

судження британців про українців (на противагу знанням, які є об‘єктивними і не містять оцінки), 

адже, як стверджує О. П. Левченко: «Стереотип – ментальна одиниця, яка, однак, приписує атрибути 

і предикати, оцінює (у спосіб, властивий певному соціуму)» [6]. 

Дослідження було проведено на матеріалі спеціально сформованого дослідницького корпусу 

публіцистичних статей із популярного британського суспільно-політичного тижневика «The 

Observer» за 2011 – 2015 рр. (розділи «Opinion», «UK», «World»), який налічує понад сім мільйонів 

слововживань. Публіцистичний дискурс було обрано матеріалом дослідження з огляду на 

визначальну роль ЗМІ у відображенні та формуванні суспільної думки загалом і стереотипів масової 

свідомості зокрема.Як стверджують дослідники: «Розповсюдженню стереотипів у сучасному світі 

сприяє засилля засобів масової інформації. У минулому носіями та диктаторами стереотипів були 

священики, представники заможних верств, науковці, літератори тощо» [10, с. 319].  

У дослідницькому корпусі було здійснено пошук усіх контекстів вживання етноніма Ukrainian і 

топоніма Ukraine та відібрано фрагменти, які експліцитно описують чи імпліцитно вказують на 

особливості національного характеру українців (всього – 87). У результаті аналізу цих фрагментів та 

інтерпретації його результатів було виведено окремі риси національного характеру, які задля 

зручності представлено у вигляді декларативного і процесуального фреймів [7, с. 11], на основі яких 

змодельовано профілі досліджуваного етностереотипу.   

У своєму дослідженні дотримуємося трактування профілю і профілювання, яке запропонував 

засновник люблінської етнолінгвістичної школи Є. Бартмінський і згідно з яким профілюванню 

піддається вже готовий концепт і в результаті отримуємо профіль цього концепту як його 

суб‘єктивне бачення з певногопогляду: «У нашій дефініції профілювання є суб‘єктивною (тобто 

такою, що має свій суб‘єкт (podmiot)) мовно-поняттєвою операцією, яка полягає у своєрідному 

формуванні образу предмета через трактування його в окреслених аспектах (підкатегоріях, фасетах), 

таких як, наприклад, походження, якості, вигляд, функції, події, переживання і т. ін., у межах певного 

типу знання й згідно з вимогами окресленого погляду» [6]. Базою для профілювання може виступати 

й етностереотип як цілісний портрет етносу: наприклад, досліджуючи динаміку стереотипу німця в 

Польщі, Є. Бартмінський виокремлює такі профілі цього стереотипу: німець-чужинець, німець-ворог, 

німець-європеєць тощо [12, с. 231]. 

Розгляньмо засоби вербалізації стереотипу українця в досліджуваному дискурсі. Насамперед, 

до них належать засоби номінації представників української нації: етнонім Ukrainians (абсолютна 

частота вживання (далі – АЧ) – 6), зокрема словосполука ordinary Ukrainians, словосполуки з 

етноприкметником Ukrainian, такі як Ukrainian dealers, Ukrainian billionaires, Ukrainian authorities 

and members of the public (АЧ – 16), топонім Ukraine, наприклад «… political chaos in Ukraine…» 

[OBS, 2014] (АЧ – 44) та його кореференти, такі як former soviet state, the country тощо, а також 

топоніми Kiev, Crimea, Mariupol, Lviv, Maidan тощо, словосполуки з топонімом Ukraine/Ukraine‘s у 

ролі атрибута, такі як Ukraine courts, Ukraine police, Ukraineʼs richest men (АЧ – 16), метонімізований 

топонім Ukraine, наприклад: «Ukraine may have a cobwebby attitude to gay partnership» [OBS, 2011] 

(АЧ – 7), метонімізовані топоніми (Ukrainian) east та (Ukrainian) west, наприклад: «Ukrainian-

speaking, largely Catholic west and its industrialised, Russian-speaking east»[OBS, 2014] (АЧ – 8), а 

також займенники we і those у поодиноких випадках. 

У досліджуваному дискурсі вербалізація стереотипу українця здійснюється на різних рівнях 

мови. Зокрема, натрапляємо на випадки вербалізації стереотипу на рівні слова, наприклад: 

homophobes, antisemitism, racism, xenophobia, poverty, alcoholism, Maidan, borscht, sausages, 
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kleptocracy. Серед словосполук-вербалізаторів стереотипу українця знайдено такі: Ukrainian arms 

manufacturer, working girl, violent racists, political despots, the Russian mafia, Jew hatred, catastrophic 

destruction, racist mentality, the former Soviet state, endemic discrimination, divided country, anti-Russian 

sentiment, aspirational EU flags, distrust of Russia, Ukrainian nationalism, venal Ukrainian politicians, 

chronic theft, nostalgic for the Soviet Union, та ін. Для характеристики представників української нації 

автори статей «The Observer» вдаються до фразеологізмів, таких як pull the wool over everyoneʼs eyes, tax 

havens, locked in struggle та перекладеного з української мови фразеологізму на ладан дихати – breathe 

incense: «Donbass miners are «breathing incense», he said, using an expression that refers to the incense 

burned during Russian Orthodox funeral services and is roughly equivalent to having «one foot in the grave»‖ 

[OBS, 2014]. Виявлено чимало прикладів вербалізації стереотипу українця на рівні речення, наприклад: 

«Ukraine is very heterogeneous»[OBS, 2014], «Ukranians and Russians seek a safe haven for their 

cash»[OBS, 2014], «I found the darkness in people's souls»[OBS, 2012]. Подіям в Україні автори 

тижневика «The Observer» присвячують цілі статті, у яких вони аналізують реалії українського життя і 

де неминуче вербалізується стереотип українця та особливості українського національного характеру. 

Це статті «Euro 2012: antisemitic echoes that threaten celebration of football» від 03.06.2012 р., «Crimea‘s 

football fans shiver at prospect of their team playing in Siberia» від 23.03.2014 р., «Inside the ‗Donetsk 

People‘s Republic‘: balaclavas, Stalin flags and razorwire» від 20.04.2014 р. та ін. Це дає підстави 

стверджувати, що стереотип українця вербалізується на рівні тексту. 

Поряд із вербалізаторами стереотипу українця використовується ціла низка механізмів 

образності, які надають яскравості описам і допомагають зобразити національні особливості 

українців більш влучно. Насамперед, автори досліджуваних статей часто вдаються до метафори, 

метонімії, алюзії, іронії.  

Результати аналізу метафор доводять, що британцям притаманна концептуалізація України і 

українців через поняття ТЕМРЯВА, МИНУЛЕ і ПОДІЛ. Іншими словами, домінантними моделями 

метафоризації стосовно українця є: УКРАЇНА – ЦЕ ТЕМРЯВА, наприклад: a darkness still pervades both 

countries; I found the darkness in peopleʼs souls; conversation after conversation with people from all walks of 

life reveal them looking backwards into the bleak times; the darkest politics of the Soviet Union era (АЧ 

вербалізації цієї метафори – 4), УКРАЇНА – ЦЕ МИНУЛЕ, наприклад: Recent history was evident in their 

smiles. Metallic Soviet-era teeth shone when they laughed; Svoboda adheres to an older, catastrophically 

failed notion of blood-and-soil nationalism; looking backwards into the bleak times; Ukraine may have a 

cobwebby attitude to gay partnership (АЧ – 6) та УКРАЇНЦІ – ЦЕ ДВІ РІЗНІ НАЦІЇ (на заході – 

націоналісти і ксенофоби, на сході – комуністи і русофіли), наприклад: fully integrating Ukraine would be 

not only very costly in economic terms, but impossible without cutting off its western provinces; Ukraine: tale 

of two nations for country locked in struggle over whether to face east or west; divided country; Ukraine is no 

longer split between east and west; it is split between those who are apathetic and those who care; uniting the 

very different parts of this country; Ukraine as a straight split between west and east; the identity gap(АЧ – 7). 

Інші поодинокі приклади верблалізуються за моделями: УКРАЇНЦІ – ХВОРІ, наприклад:Svoboda is a 

morbid symptom, УКРАЇНА – ЦЕ НЕВІЛЬНИЦЯ, наприклад the Orange Revolution that freed her country 

from the Soviet empire, УКРАЇНА – ЦЕ ОБ‘ЄКТ, ПРЕДМЕТ ТОРГУ, наприклад:an object of great power 

diplomacy, УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИКИ – ЦЕ ТОВАР, наприклад: [Putin] bought off the Ukrainian 

government, УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИКИ – ЦЕ МАРОДЕРИ, наприклад:politicians who have looted the state 

та ін. За допомогою метафори концептуалізуються окремі риси, якими, на думку британців, наділені 

представники української нації, наприклад: ugly xenophobia. 

Найчастотнішою метонімічною моделлю, виявленою в досліджуваному дискурсі, є номінація 

населення певної території відповідним топонімом («українці – це Україна»), яка свідчить про 

співвіднесення нації з географічною територією, на якій вона проживає, наприклад: Ukrainemayhave 

a cobwebby attitude to gay partnership, Ukrainian-speaking Catholic west, Russian-speakingeast and 

Crimea, the country is virtually bankruptтощо. 

Потужним механізмом образності, який дає змогу лаконічно і яскраво вербалізувати 

стереотип, є алюзія: через посилання на прецедентні ситуації й тексти (маються на увазі ситуацій і 

тести, які відомі більшості або принаймні частині представників британської лінгвокультури) 

автори статей актуалізують у свідомості читача певні асоціації, які так чи інакше формують у його 

уяві образ описуваної нації. Серед виявлених прецедентних феноменів, які формують стереотип 

українця у британській лінгвокультурі, трапляються такі прецедентні імена осіб, явищ та 

артефактів, а також прецедентні висловлювання, як: «While some kind of new European idea of 

nationhood is waiting to be born, Svoboda adheres to an older, catastrophically failed notion of blood-

and-soil nationalism» [OBS, 2012], «… the Orange Revolution that freed her country from the Soviet 
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empire» [OBS, 2012], «… a world-view that is a perversion of the golden rule: do unto others as others 

have done unto you»[OBS, 2012], «As dawn breaks in Kiev, the atmosphere on the Maidan is a 

combination of Tahrir Square and bonfire night»[OBS, 2013], «AC Milan's Ukrainian striker Andriy 

Shevchenko» [OBS, 2014], «Fully integrating Ukraine would be not only very costly in economic terms, 

but impossible without cutting off its western provinces – attaching them to Soviet Ukraine was Stalin's 

big mistake»[OBS, 2014]. У статтях видання «The Observer» згадано низку інших українських 

реалій, які, однак, важко назвати прецедентними для британського читача, оскільки автори тут же 

пояснюють їхнє значення. Та все ж їхня роль у формуванні образу українця залишається 

величезною, наприклад: «Independence Square, known here simply as the ―Maidan‖» [OBS, 2013], «At 

a popular restaurant in Lviv, the biggest city in the west, a heavily armed man dressed in anti-communist 

resistance fatigues greets arriving diners with the words «Glory to Ukraine!» and demands to know 

whether there are any Moskali, a derogatory term for Russians, among the group... In addition to the 

aspirational EU flags decking everything from the town hall to a statue of Neptune, there are also 

handwritten posters dotted around town proclaiming, possiblysomewhat prematurely: «Russia Goodbye!» 

Souvenir shops sell mugs and fridge magnets with the slogan «Thank you God that I was not born a 

Moskal» [OBS, 2013], «They tell us that if we donʼt like living in Ukraine we should pack our bags: 

ʼSuitcase, train station, Russiaʼ, goes the saying» [OBS, 2014], «I donʼt like the Kiev regime, he said, 

referring to Stepan Bandera, a second world war nationalist leader who iscommemorated with dozens of 

monuments in western Ukraine but widely reviled as a Nazi collaborator in the east»[OBS, 2014]. Для 

більшої наочності та переконливості описів автори статей широко використовують пряму мову 

представників української нації, наприклад: «Perhaps in Ukraine we have just not developed our 

spiritual side,» says Depaul centre manager Natasha Kovalova. «If something goes wrong, it breaks us 

completely and we just give up. We don't believe things can be better» [OBS, 2012].  

Незважаючи на те, що загалом автори вказаного публіцистичного видання намагаються бути 

неупередженими, в окремих випадках у їхніх текстах наявна іронія, наприклад: «In Lviv, I stopped at 

the Halitsky market, where I met two women named Luba… Both were topping up their pensions and helping 

support their grown children… The Lubas know who is to blame. «The countryis still run by Russians» » 

[OBS, 2012] – у цьому уривку автор висміює русофобство і схильність українців звинувачувати в усіх 

своїх бідах росіян, посилаючись на слова «компетентних» продавчинь із Галицького ринку у Львові, 

яких він дещо зневажливо називає the Lubas.  

Говорячи про засоби й механізми вербалізації того чи іншого етностереотипу, окремо 

звертаємо увагу на мовні маркери стереотипності – мовні одиниці, які надають висловлюванням 

узагальнювального характеру і тому приписують певні атрибути і предикати всім представникам 

нації. Їх доцільно згрупувати за семантикою:  

– маркери з темпоральною семантикою ЗАВЖДИ (слова attitude, mentality, chronic, long), 

наприклад: «This chronic theft has left it unable to defend itself from attack»[OBS, 2014];  

– маркери з квантитативною семантикою ВСІ, БАГАТО, НІХТО (people from all walks of life, 

dominate, millions, many, most, dozens, one in 10 тощо), наприклад: «Stepan Bandera, a second world war 

nationalist leader who iscommemorated with dozens of monuments in western Ukraine but widely reviled as 

a Nazi collaborator in the east»[OBS, 2014];  

– маркери з локативною семантикою ВСЮДИ (pervade, endemic, rife, everything, around, 

everywhere тощо), наприклад: «Communist symbols in Donetsk – a sleek and modern city of 1 million 

people – are still everywhere»[OBS, 2014]. 

З аналізу випливає, що для вербалізації стереотипів характерні маркери стереотипності, яким 

властива темпоральна, квантитативна та локативна семантика з екстремальним ступенем наявності 

або відсутності ознаки (ВСЮДИ або НІДЕ – маємо справу зі стереотипом, ПОДЕКУДИ – не 

стереотип; ВСІ, БАГАТО, НІХТО – стереотип, ДЕХТО – не стереотип). 

У результаті дослідження семантики мовних одиниць, які вербалізують стереотип українця в 

досліджуваному дискурсі, та інтерпретації результатів було змодельовано етностереотип українця як 

когнітивну структуру, притаманну концептуальній картині світу британців (див. Табл. 1). Отримана 

модель складається із семи профілів, які умовно називаємо українець-фашист, українець-бандит, 

українець-олігарх, українець-комуніст, українець-громадянин, українець-раб і українець-тягар. У 

кожному профілі виокремлюємо декларативний і процесуальний фрейми, які стосуються тих чи 

інших рис національного характеру українців. Крім того, у таблиці подано статистику згадок про ці 

риси за роками, що дає змогу простежити динаміку стереотипу. 
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Таблиця 1 

Частотність вербалізації фреймів, які характеризують українців 
Профіль Декларативний 

фрейм 

Процесуальний 

фрейм 

2011 2012 2013 2014 2015 

Фашист Українець – це гомофоб  1 1 4 - - 

 Українець – це 

націоналіст 

 - 1 1 3 - 

 Українець – це расист  - 3 1 - - 

 Українець – це 

ксенофоб 

 - 3 1 2 - 

 Українець – це 

антисеміт 

 - 2 - - - 

  Українець 

знущається над 

тваринами 

- - 1 - - 

Бандит  Українець 

співпрацює з 

російською мафією 

- 1 - - - 

  Українець 

нелегально торгує 

зброєю 

3 - - - - 

 Українка – це повія  1 1 - - - 

Олігарх  Українець купує 

елітну нерухомість у 

Лондоні 

1 - 1 3 - 

  Українець краде у 

держави 

- 2 2 6 - 

Комуніст  Українець ностальгує 

за СРСР 

- - - 4 - 

  Українець розмовляє 

російською 

- - - 3 - 

Громадянин  Українець бореться 

за краще життя 

- 2 1 3 - 

  Українець хоче в 

Європу 

- - 1 1 - 

  Українці 

об‘єднуються 

- - - 2 - 

Раб Українець бідний  - 6 1 - - 

 Українець безправний  - 8 2 7 - 

 Українці розділені  - - 3 8 - 

  Українець не вірить у 

краще 

- 3 - - - 

  Українцем 

маніпулюють 

- - - 1 - 

  Українцем торгують 1 1 - - - 

Тягар  Українець потребує 

допомоги 

- - 1 2 2 

 Українець ненадійний  - 1 - 2 1 

 

Результати дослідження доводять, що концептуальний аналіз мовних засобів та механізмів 

образності, використаних для вербалізації того чи іншого етностереотипу, дає змогу вивести і 

представити у вигляді декларативного і процесуального фреймів окремі риси відповідного 

національного характеру, змоделювати на їхній основі різні профілі етностереотипу і в такий спосіб 

отримати чітко структуровану когнітивну модель етностереотипу. Перспективою цього дослідження 

вважаємо аналіз стереотипу українця в інших лінгвокультурах, який уможливить виокремити саме ті 

аспекти чужинців, які є релевантними для кожної з них, і в такий спосіб глибше дослідити 

особливості їхньої концептуальної картини світу.  
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Фалафивка О. Я. Стереотип украинца в британской лингвокультуре (на материале 

статей общественно-политического еженедельника «The Observer»). 

Аннотация 

В статье методом когнитивного моделирования исследован стереотип украинца в британской 

лингвокультуре на материале британского публицистического дискурса. Проанализированы средства и 

механизмы вербализации стереотипа украинца. Предложен комплексный подход к моделированию 

этностереотипов, объединяющий уже имеющиеся достижения когнитивной лингвистики и этнолингвистики. 

Ключевые слова: этностереотип, когнитивная модель, профиль, фрейм, языковая и концептуальная 

картины мира, средства и механизмы вербализации, концептуальная метафора.   

Falafivka O. Ya. The stereotype of Ukrainian in British linguoculture (based on articles of The 

Observer newsweekly). 

Summary 
The object of the study is the stereotype of Ukrainian in the British linguoculture. The topicality of the article is 

determined by the need to improve linguocognitive methods of research into ethnic stereotypes. The research was 

carried out using a text corpus with a total word token number 7 mln. The subject of the study is the structure of the 

stereotype of Ukrainian that is typical of the British conceptual picture of the world.  

The aim of the article is to research the stereotype of Ukrainian in the British linguoculture using cognitive 

modelling. Therefore, existing approaches to the research of ethnic stereotypes in cognitive linguistics and 

ethnolinguistics were analyzed and an integrated approach was suggested. It includes the analysis of linguistic means 

and mechanisms of verbalization of ethnic stereotypes and the construction of a cognitive model of a stereotype that 

consists of profiles and frames.  

As a result, a cognitive model of the stereotype of Ukrainian in the British linguoculture was created. It consists 

of such profiles as Ukrainian-fascist, Ukrainian-gangster, Ukrainian-oligarch, Ukrainian-communist, Ukrainian-

citizen, Ukrainian-slave and Ukrainian-burden. 

The prospect of this study is research into the stereotype of Ukrainian in other linguocultures, which will allow 

determining those aspects of the national character of foreigners that are relevant to each linguoculture and thus 

revealing specific features of its own conceptual picture of the world. 

Key words: ethnic stereotype, cognitive model, profile, frame, language and conceptual pictures of the world, 

means and mechanisms of verbalization, conceptual metaphor.      
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ГРАМОТИ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТИ СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ XIV – XV СТ. 

 
У статті схарактеризовано збережені українські грамоти XIV – XV ст., здійснено огляд виданих і 

проаналізованих манускриптів, важливих длявивчення староукраїнської мови. Зроблено висновок про 

недостатній рівень їх опрацювання, зокрема в контексті особливостей українського народного мовлення того 

часу, специфіки іншомовних впливів періоду пізнього середньовіччя, формування основних рис офіційно-ділового 

стилю, унормування підсистем української літературно-писемної мови.  

Ключові слова: палеографія, староукраїнська мова, офіційно-діловий стиль, грамота, діалект, правопис. 

 

Українська мова пройшла тривалий шлях становлення, тож її джерельний фонд охоплює 

чимало рукописів, цінних для діахронних досліджень. Зокрема, XIV – XV cт. позначені появою 

великої кількості грамот – пам‘яток офіційно-ділового стилю староукраїнської мови, тексти яких 

вирізняються українськими живомовними рисами.  

Мета нашої наукової студії – схарактеризувати збережені українські грамоти XIV – XV cт. як 

джерела вивчення староукраїнської мови  

Ще П. Житецький великого значення серед давніх писемних пам‘яток XIV – XV ст. надавав 

грамотам, які, на думку дослідника, «…стояли ближче до народних наріч, ніж священні і 

богослужбові книги», до того ж особливо важливими, з погляду науковця, є грамоти литовських 

князів, оскільки відображають перехідну стадію у розвитку української літературної мови [2, с. 4]. На 

основі аналізу мовного різноманіття писемних пам‘яток у їхніх традиційних написаннях, діалектних 

впливах, новіших мовних конструкціях П. Житецький припустив, що в т. зв. «західноруській» мові 

того часу, незважаючи на об‘єднувальні умови державного життя у Великому князівстві 

Литовському, ніколи не було суворо витриманої орфографічної норми – частково через відсутність 

правильної школи, частково з причини різноманітності і складності тих діалектних елементів 

мовлення, «…з яких черпала західноруська писемність живі соки», що й призвело, за висновками 

історика мови, до певних, більш чи менш різких, мовних коливань [2, с. 11].  

В. Розов наголосив на особливому значенні ділових документів XIV – XV ст. для історії 

української мови: «У грамотах майже не помітно церковнослов‘янського елемента; вони записані на 

живих місцевих наріччях» [13, с. 6]. Як зауважив дослідник, писарі мимоволі повинні були 

керуватися живим народним мовленням: із нього запозичували назви нових понять і явищ 

економічної, суспільної сфер життя, що забезпечувало зрозумілість і точність змісту для усіх 

зацікавлених осіб [13, с. 6]. Отже, в тісному зв‘язку із життям народу ці документи дають нам 

обширний і надійний матеріал для знайомства з живим мовленням минулих поколінь [13, с. 7]. Тому 

важливим підсумком роботи В. Розова стала публікація збірки українських грамот XIV –першої 

половини XV ст., видрукуваної у серії видань Української академії наук [14].  

Необхідність дослідження текстів правових актів минулих епох окреслив І. Свєнціцький, який 

здійснив палеографічну й лінгвістичну характеристику галицьких і волинських грамот XІV – XV ст., 

провів систематизацію документів цього періоду та встановив, що мова західноукраїнських грамот 

виразно свідчить про певну перемогу народної мови в економічно-правових документах, які й 

показали високий рівень розвитку народної мови того часу [17, с. 3].  

М. Жовтобрюх переконливо довів належність староукраїнських грамот XIV – XV cт. до 

пам‘яток саме літературної мови, оскільки, на думку дослідника, ці тексти більшою чи меншою 

мірою містять усі специфічні ознаки літературної мови: наявність системи мовних штампів 

тогочасного ділового стилю, відносно послідовний правопис, спільність фонетичної системи й 

граматичної будови тощо [3, с. 63–64]. Науковець звернув увагу на складні історичні умови розвитку 

української мови того часу, через які українські землі були роз‘єднані. Однак, незважаючи на те, що 

Київщина, Переяславщина, Чернігівщина, Волинь і північно-східна частина Поділля входили до 

складу Литовського князівства, Галичина перебувала під владою Польщі, Буковина і південне 

Поділля були землями Молдавського князівства, а Закарпаття належало Угорщині, загальний фон 

мовної єдності українських ділових документів не був зруйнований [3, с. 64].  
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Як зазначає М. Пещак, із XIV – XV cт. збереглося чимало українських грамот різних видів: 

купчих, продажних, дарчих, вкладних, та ін., написаних староукраїнською мовою від імені польських 

королів, руських і литовських князів, молдавських господарів; за підрахунками історика мови, у 

науковій літературі використано в дослідженнях понад 850 грамот [11, с. 110].  

Збирання грамот розгорнулося з початку ХІХ ст. завдяки роботі спеціально організованих 

наукових осередків: Археологічної експедиції Російської академії наук, Віленської комісії для 

розбору давніх актів, Тимчасової комісії для розбору давніх актів, до завдань яких належало 

комплектування, опис і оприлюднення грамот та інших історичних писемних пам‘яток. Спеціальні 

археографічні та палеографічні збірники, над укладанням яких працювали різноманітні комісії другої 

половини XIX ст. – початку XX ст.: Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, 

собранные и изданные Археографической комиссией; Архив Юго-Западной России, издаваемый 

Комиссией для разбора древних актов; Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, 

собранные и изданные Археографической комиссией; Акты, издаваемые Виленской 

археографической комиссиею; Сборник палеографических снимков древних грамот и актов, 

хранящихся в Виленском Центральном архиве и Виленской Публичной библиотеке, та ін. Оскільки 

перші публікації їх призначалися здебільшого для історичних досліджень, у виданих текстах рідко 

зберігалися усі особливості написання. Треба зауважити, що при копіюванні грамот часто 

відбувалося ненавмисне, а то й безпосереднє коригування тексту відповідно до норм чинного на час 

видавання правопису, тож у текстах таких збірок, на жаль, не завжди точно передавали оригінальне 

написання, необхідне для дослідження фонетики староукраїнської мови та інших слов‘янських мов. 

Почасти зверталися до вивчення грамот з палеографічними їх описами і копіями текстів такі 

дослідники ХІХ – ХХ ст., як: Я. Головацький, Е. Калужняцький, А. Кримський, І. Свєнціцький, 

О. Шахматов та ін. [1; 4; 5; 16; 18].  

Закордонні видання і студії українських грамот представлені невеликою кількістю праць ХХ ст. 

Зокрема, польський лінгвіст В. Курашкевич здійснив детальний опис мови галицько-волинських 

пам‘яток XIV – XV ст. [22], норвезький науковець Хр. Станг проаналізував мову документів 

Великого князівства Литовського [23]; публікація українсько-молдавських грамот у 3-ох томах була 

здійснена в Бухаресті [20].  

У другій половині ХХ ст. відбулося значне пожвавлення в галузі видавання пам‘яток. Зокрема, 

понад 80 документів уміщено у збірці українських грамот XIV ст., укладеній і підготовленій 

М. Пещак [12]. Підставою для визначення їх як пам‘яток із більш чи менш вираженими ознаками 

української мови, за твердженням дослідниці, послужили історичні й мовознавчі наукові праці, в 

яких є аргументи для цього, і хоч вони не завжди рівноцінні за рівнем переконливості, проте і 

найменші докази М. Пещак вважає підставою для віднесення того чи того документа до пам‘яток 

української мови [12, с. 5]. Вміщені у виданні грамоти написано на різних українських землях і 

суміжних із ними теренах: Буковина, Галичина, Південне Поділля, Полісся, Центральна Україна. 

Окремі документи створено у Вільні, Ейшишках, Полоцьку, Твері, на Дону, однак, за виразними 

українськими фонетичними і морфологічними ознаками, їх зараховано до цінних джерел вивчення 

історії української мови. Тексти часто супроводжуються фотокопіями оригіналів, до кожної грамоти 

додано списки історичної, палеографічної, мовознавчої літератури. Збірку доповнюють покажчики 

апелятивної лексики, топонімів та антропонімів.  

Цінний матеріал для дослідників середньовічних пам‘яток становлять документи Галицько-

Волинського князівства ХІІІ – першої половини XIV ст., підготовлені до видання і ретельно 

проаналізовані щодо походження, палеографічно-лінгвістичних особливостей О. Купчинським [6]. 

Особливу увагу привертають тексти, збережені в оригіналах. Автентичні документи «є прямими 

матеріальними та духовними свідками часу, в якому створювалися» [6, с. 119]. Більшість їх написана 

староукраїнською і латинською мовами у князівських, старостинських, міських канцеляріях, управах 

із різних місцевостей князівства (Володимирі, Львові, Перемишлі та ін.) у першій половині XIV ст. 

Відповідно багата документальна спадщина Галичини і Волині ХІІІ – першої половини XIV ст. 

отримала належне наукове опрацювання щодо структуралізації збережених і реконструйованих 

рукописів, дипломатичної достовірності писемних пам‘яток, їхнього місця в ієрархії давніх текстів.  

Молдавські кириличні грамоти, яких збереглося, за результатами дослідницької діяльності 

І. Огієнка, дуже багато, «надзвичайно цікаві й цінні з погляду лінгвістичного, бо їх писано старою 

українською мовою, що в цих грамотах часом має багато живих народних рис, тому зрозуміла та 

глибока цікавість, яку виявляють до них україністи» [9, с. 665]. У XIV – XVII ст. культура Молдавії 

перебувала під великим впливом українського народу, зокрема, молдавські канцелярії організовували 

на зразок українських («руських»), а офіційною мовою Молдавії стала мова українська [9, с. 681; 19, 
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с. 2; 8, с. 30]. У мові молдавських грамот XIV–XV ст. бачимо дуже багато ознак живої української 

мови, які дають підстави стверджувати, що в молдавських канцеляріях працювали й українці не 

тільки свої, але й з Галичини. Як вважає І. Огієнко, знання церковнослов‘янської було в Молдавії 

невеликим, а тому в грамотах сильно пробивалася жива мова писарів, часом значно сильніше, ніж у 

грамотах українських, де літературна церковнослов‘янська мова була стримуючим чинником [9, 

с. 682]. За висновками мовознавця, ці пам‘ятки заслуговують на пильну увагу учених і потребують 

окремого монографічного дослідження чи то з погляду лінгвістичного, чи з погляду дипломатично-

палеографічного [9, с. 665]. Як із жалем констатував І. Огієнко пізніше, «…моя широка монографія 

«Мова молдавських грамот XIV – XVIІ віків» загинула в 1944 році; для цієї праці я проаналізував усі 

досі видані молдавські грамоти XIV – XVII віків» [10, с. 144].  

В. Русанівський у передмові до збірки українських грамот XV ст. стверджує, що в документах 

молдавських воєвод сильніше, ніж в інших грамотах, писаних староукраїнською мовою, виявлена 

церковнослов‘янська традиція, хоча висновує про поєднання спільної для усіх українських грамот 

писемної традиції з нахилом до відображення особливостей живої розмовної мови місцевого 

українського населення [15, с. 18]. За специфікою мовного матеріалу, близькою до молдавських грамот, 

на думку В. Русанівського, є закарпатська грамота 1404 року, опублікована в тій само збірці [15, с. 21]. 

Дослідник звертає увагу на лексичні, фонетичні і морфологічні особливості тодішньої живої говіркової 

мови. Чимало діалектних рис виявляє В. Русанівський у грамотах з інших регіонів: Центральної 

України, Західного Полісся, Галичини та ін. Історик мови характеризує документи з погляду їх 

походження і структури, графіки й орфографії, особливостей словотвору тощо [15, с. 10-18].  

Певне зацікавлення викликають пам‘ятки з приватних колекцій поціновувачів старовини. До 

таких належать п‘ять найдавніших грамот кінця XIV – початку XV ст. відомого збирача і дослідника 

давніх рукописів і карт Т. Неводничанського. За твердженням О. Молдована, який проаналізував ці 

грамоти щодо палеографічних та лінгвістичних особливостей, із мовних ознак давніх текстів випливає, 

що грамоти написані у Львові чи його околицях [7, с. 261]. Науковець звертає увагу на приклади 

написання слів, котрі засвідчують відхід від норм тогочасного книжного письма, яких дотримувались 

писарі українських пергаментних грамот [7, с. 276]. Завдяки таким відхиленням від норми стає 

очевидним, що на українських і білоруських землях довгий час використовувалися побутові 

орфографічні системи з притаманним для них різноманіттям графіко-орфографічних прийомів.  

Словникову статтю «Грамоти XIV – XV ст.» присвятила давнім пам‘яткам офіційно-ділового 

стилю української мови М. Пещак, яка описала специфіку цих документів, з‘ясувала їх призначення 

та різновиди [11, с. 110–111],чималу увагу приділивши особливостям збирання, видавання та стану 

опрацювання пам‘яток офіційно-ділового стилю. М. Пещак наголосила на важливості усвідомлення 

того, що в грамотах, як світських документах, зафіксовано факти власне української мови, тож вони є 

невичерпним джерелом мовознавчих студій; важливо, що нові публікації грамот повністю 

відображають тогочасний правопис і містять детальну палеографічну характеристику [11, с. 111]. 

Проаналізувавши рівень дослідженості пам‘яток ділового письменства XIV – XV ст., 

приходимо до висновку про недостатній рівень їх опрацювання. Українські грамоти, як неоціненне 

джерело для розв‘язання дискусійних питань походження і розвитку української мови, для отримання 

висновків про формування, хронологізацю й систематизацію староукраїнського писемного корпусу, 

потребують більшої уваги, зокрема в контексті особливостей українського народного мовлення та 

специфіки іншомовних впливів періоду пізнього середньовіччя, формування основних рис офіційно-

ділового стилю, унормування підсистем української літературно-писемної мови від часу виникнення 

перших українських писемних пам‘яток до сьогодні.  
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Царалунга И. Б. Грамоты как репрезентанты староукраинского языка XIV – XV вв. 

Аннотация 
В статье характеризируются сохраненные украинские грамоты XIV – XV вв., осуществлен обзор 

выданных и проанализированных манускриптов, важных для изучения староукраинского языка. Сделан вывод о 

недостаточном уровне их исследования, в частности в контексте особенностей украинской народной речи 

того времени, специфики иноязычных влияний периода позднего средневековья, формирования основных черт 

официально-делового стиля, нормирования подсистем украинского литературно-письменного языка.  

Ключевые слова: палеография, староукраинский язык, официально-деловой стиль, грамота, диалект, 

правописание. 

Tsaralunga І. B. Charters as representatives of the old Ukrainian language of XIV–XV 

centuries.  

Summary 
The article characterizes the preserved Ukrainian charters of XIV–XV centuries. The general register of the 

published and analyzed manuscripts was amended and systematized, which is important for learning of the old 

Ukrainian language. 

From XIV–XV many Ukrainian charters of various types are kept: deeds of purchase, deeds of sale, deeds of gift, 

agreements, privileges etc. written on behalf of Polish kings, Russian and Lithuanian Knyazhes, Moldavian lords. 

Therefore, Ukrainian charters were published and partially analyzed in the scientific literature in specialized 

archeographic and palaeographic collections of the second half of XIX – beginning of XX centuries, in certain scientific 

studios of Ukrainian and foreign linguists of the specified period.  

A stir may be observed in the sphere of publishing heritage in the second half of XX – beginning of XXI 

centuries, in particular, these are collections of charters, which were studied and finalized for publication by 

M. Peshchak, V. Rusanivskyi, O. Kupchynskyi. The publication of Moldavian Cyrillic charters was held in Bucharest. 

Special interest is attracted by newly found manuscripts of the official style in Ukrainian.  

To conclude, the situation of studying Ukrainian charters of XIV–XV centuries is unsatisfying in the context of 

peculiarities of the then Ukrainian folk speech, specifics of foreign-language impacts of the period of late Middle Ages, 

formation of the main peculiarities of the official style, standardization of the subsystems of Ukrainian literary and 

written language. 

Key words: paleography, the old Ukrainian language, official style, a charter, dialect, orthography. 
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ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРОЦЕСОМ СПРИЙНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНО-

ОРІЄНТОВАНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІМИ АВІАЦІЙНИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ 

 
У статті проаналізовано проблеми, пов‘язані з процесом сприйняття професійно-орієнтованого 

мовлення майбутніми авіаційними спеціалістами, що реалізуються за допомогою таких механізмів, як 

антиципація, сприйняття мовного потоку, пам‘ять, уява, логічне мислення. Особливого значення ми надаємо 

механізму осмислення почутого матеріалу, механізму слухової пам‘яті та механізму прогнозування.  

Ключові слова: вербальна комунікація, сприйняття, усне мовлення, реципієнт, слухання, авіаційний спеціаліст. 

 

Професійно-орієнтована англійська мова є важливим складником професійної підготовки 

авіаційного спеціаліста. У майбутньому авіаційні спеціалісти будуть здійснювати міжкультурну 

комунікацію з представниками різних країн світу, що зумовлює важливість якісної мовної підготовки 

авіаційних спеціалістів і виступає гарантом надійності спеціалістів із льотного обслуговування 

повітряних суден та повітряного руху. 

Якість мовної підготовки регулюється вимогами ІКАО, що передбачає володіння англійською 

мовою на четвертому робочому рівні,чого спеціалісти не допускаються до роботи у міжнародному 

повітряному просторі. 

Професійний рівень володіння англійською мовою передбачає уміння сприймати на слух та відповідно 

реагувати на отриману інформацію у процесі професійного спілкування з диспетчерами управління 

повітряним рухом, із наземним обслуговуючим персоналом у закордонних аеропортах, інспекторами під час 

перевірок на перонах, інструкторами міжнародних авіаційних центрів із перепідготовки на закордонні типи 

повітряних суден, за необхідністю уміти обговорити різні технічні проблеми літака тощо. 

Крім того, авіаційні спеціалісти повинні уміти вільно спілкуватися у процесі виконання 

службових обов‘язків, однозначно і чітко висловлюватися на загальні, конкретні та пов‘язані з 

роботою теми, успішно вирішувати лінгвістичні проблеми, що виникають під час непередбачуваних 

ситуацій, передавати інформацію, розуміти різні акценти, ставити питання тощо. Тому особлива 

увага приділяється вирішенню проблем, пов‘язаних із процесом сприйняття професійно 

орієнтованого мовлення майбутніми спеціалістами. 

Окремі питання вербального спілкування висвітлені у роботах Т. В. Громової, О. О. Леонтьєва, 

О. О. Обдалової, С. В. Тиміної, В. А. Яковлєвої та інших. Процеси породження і сприйняття мовлення в 

межах лінгвістики досліджувалисяФ. С. Бацевичем, Т. Г. Грушевицькою, Т. А. Дейк, І. О. Зимнею, 

А. П. Садохіним та іншими. Комунікативна спрямованість, її лінгвістичні характеристики й у цілому 

лінгвістичні особливості авіаційної англійської мови вивчалисяГ. Г. Єнчевою, Г. Г. Кириченко, 

О. В. Ковтун. Проблема навчання авіаційних спеціалістів професійно орієнтованої англійської мови 

розглядаласяО. В. Акімовою, Л. С. Герасименко, Т. В. Лаврухіною, М. Мітсутомі, О. І. Москаленко, 

В. П. Харченком, С. В. Щербіною й багатьма іншими.  

У центрі уваги сучасної комунікативної лінгвістики перебувають проблеми сприйняття 

іншомовного дискурсу, чим зумовлюється актуальністьтеми статті. Відповідно, її метою є 

дослідження проблем, пов‘язаних із процесом сприйняття професійно-орієнтованого мовлення 

майбутніми авіаційними спеціалістами. 

Світові процеси глобалізації суспільства вимагають від сучасного спеціаліста достатньо 

високого рівня володіння іноземною мовою. Найбільш розповсюдженою мовою міжнародного 

спілкування у різних галузях вважається англійська мова. У галузі авіації ця мова є однією з 

загальновживаних міжнародних мов ІКАО, що сприяє ефективному здійсненню професійного 

спілкування, наприклад, між пілотом та диспетчером, особливо за умов, якщо англійська мова не є 

їхньою рідною мовою. Науковці називають її професійно орієнтованою мовою авіаційного 

спрямування. Цій мові властива специфічна лексика, граматика тощо, які повинні бути чіткими, 

зрозумілими, однозначними; полісемічність не допускається [7, с. 2].  

Авіаційна англійська мова виступає ефективним засобом спілкування у професійному середовищі. 

На думку Ф. С. Бацевича, спілкування є сукупністю «зв‘язків і взаємодій людей, суспільств, суб‘єктів 
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(класів, груп, особистостей), у яких відбувається обмін інформацією, досвідом, умінням, навичками, 

результатами діяльності, взаємовпливами і корекцією поведінки тощо» [8]. Нашу увагу привертає 

вербальне спілкування, як «форма соціальної взаємодії людей за допомогою мови, яка реалізується в 

мовленнєвій діяльності партнерів по спілкуванню. У безпосередньому усному спілкуванні це говоріння і 

аудіювання (слухання), в опосередкованій писемній формі – читання і письмо» [8]. У своєму дослідженні 

ми зосередимося на аудіюванні, що здійснюється у специфічній комунікативній сфері авіації, якій 

притаманні стандартизовані форми, тобто певні комунікативні ситуації. 

Одним з етапів вербального спілкування, зокрема його слухання, є розуміння. У контексті 

нашого дослідження нас понадусе цікавить трактування розуміння відповідно до логіко-

лінгвістичного напряму, а саме, коли розуміння зіставляється з такими категоріями, як зміст, мовна 

комунікація та діалог. Виявилося важливим трактування розуміння у межах психологічного напряму, 

зокрема те, що науковці пов‘язують розуміння з поняттями «діяльність», «спілкування», 

«міжособистісні стосунки». На прикладі професійно-орієнтованої мови радіотелефонного 

спілкування ми бачимо, що результат розуміння діалогічного усного мовлення відбивається у певних 

діях, командах, повідомленнях, намірах пілота, диспетчера чи інших авіаційних спеціалістів.  

Ми погоджуємося з думкою Ф. С. Бацевича щодо шляхів, які проходить реципієнт, сприймаючи 

повідомлення (радіотелефонні) і текст (різні типи прогнозів погоди, що надходять у текстовій формі), 

послідовності сприйняття, зокрема фізичне сприйняття повідомлення, тобто аудіювання, розуміння 

поверхневого значення, це перша реакція, співвіднесення з контекстом у широкому сенсі (порівняння 

його з попередніми повідомленнями і прогнозування наступного шляхом висловлення намірів щодо 

подальших дій), розуміння глибинного значення (сутнісне розуміння повідомлення), співвіднесення з 

фондом професійних знань присупозицій, інтелектуально-емоційне сприйняття повідомлення, 

усвідомлення його змісту, концепту, а також інтенцій адресанта [1, с. 104]. 

Під реципієнтом ми розуміємо пілота або диспетчера повітряного руху, від точності і 

відповідності їхніх інтенцій залежить безпека повітряного руху. Усвідомлення змісту 

радіотелефонних повідомлень передбачає адекватне і відповідне реагування, що сприяє загальній 

безпеці всіх учасників повітряного руху та ефективній комунікації у цілому. 

Вирішенням проблеми здійснення ефективної комунікації майбутніх авіаційних спеціалістів 

займалисяТ. В. Громова, О. О. Леонтьєв, О. О. Обдалова, С. В. Тиміна, В. А. Яковлєва та інші, які 

вважають, що мовні дії залежать від особливостей професійної діяльності спеціалістів. У зв‘язку з 

цим, зростає інтерес вітчизняних та закордонних науковців до професійно-орієнтованого 

спілкування, зокрема такого його різновиду, як аудіювання, що виявилося одним з основних каналів 

інформації як у навчальній, так і у професійній діяльності. 

Під професійно-орієнтованим аудіюванням ми розуміємо складну мовну діяльність з ознайомлення 

з професійно-важливою інформацією (оцінка, відбір, подальше застосування), пов‘язаною з професійною 

діяльністю у сфері авіації. Аналіз досліджень із проблеми сприйняття звукових сигналів у професійному 

спілкуванні показав, що об‘єктивні та суб‘єктивні труднощі перетворюють цей процес на надскладний. 

До об‘єктивних чинників, що ускладнюють професійне аудіювання майбутнього авіаційного спеціалістів, 

на думку Л. В. Бондаревої, належать технічні шуми, суворий ліміт часу, що відводиться на сприйняття 

повідомлення, раптовість отримання інформації; до суб‘єктивних науковець відносить особливості 

вимови, інтонації, індивідуальні акценти комунікантів [2, с. 23]. 

В умовах професійної діяльності авіаційних спеціалістів радіо є найзручнішим, доступним і 

водночас складним для сприйняття джерелом інформації. У зв‘язку зі швидким темпом мовлення, 

дистанційністю, зокрема відсутністю зворотного зв‘язку, відсутність невербальних засобів (міміка, 

жести, тощо), що можуть сприяти кращому розумінню, наповненість радіоповідомлень новою, 

складною інформацією і наявністю радіо шумів ускладнюють аудіювання. 

Є. С. Каптурова визнає дієвою умовою аудитивної діяльності іноземною мовою дотримання 

оптимальних параметрів (успішність, ефективність, адекватність, інтегративність) для вирішення 

комунікативних завдань, детермінованих практичними цілями [4, с. 93]. О. Ю. Малушко вважає 

запорукою ефективного сприйняття іноземної автентичної мови урахування лінгвістичних 

компонентів висловлення, індивідуальних особливостей комунікантів та умов спілкування [6, с. 10]. 

В. О. Цибанєва пов‘язує сприйняття та змістове переосмислення іншомовного аудитивного 

повідомлення з такими механізмами, як антиципація, сприйняття мовного потоку, пам‘ять, уява, 

логічне мислення. Тому майбутній авіаційний спеціаліст повинен бути здатний і готовий сприймати, 

розуміти та змістовно переосмислювати усне іншомовне повідомлення [9, с. 46]. 

Ефективне професійне спілкування здійснюється за допомогою мовно-рухового механізму, 

механізму осмислення отриманої інформації, механізму сегментування мовного потоку, механізму 
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пам‘яті, механізму імовірного прогнозування. Сприйняття усної інформації майбутніми авіаційними 

спеціалістами не можливе без участі мовно-рухового механізму. Якість розуміння повідомлення 

залежить від якості мовлення, першим етапом якого, на думку Л. А. Чистович, є артикуляційне 

розпізнавання почутого повідомлення. Науковцем встановлено, що вже на початку сприймання, як 

тількивиникає установка на слухання, органи артикуляції перебувають в активному стані. Чим краще 

засвоєний звуковий образ слова, тим менше він потребує контролю, тому вимовляння відбувається у 

найскладніших ситуаціях, коли сформований образ слова ще не закріплений або коли наявні певні 

шуми, що не заважають сприйняттю.  

Розглядаючи механізм осмислення, І. А. Зимня зазначає, що це процес становлення змістових 

зв‘язків і відношень між елементами та одиницями іншомовного повідомлення, під час сприйняття 

відбувається неперервне порівняння отриманих сигналів із тими моделями та еталонами, які 

зберігаються у пам‘яті [3, с. 297]. Це порівняння ґрунтується на минулому досвіді реципієнта, під 

яким мається на увазі слід від слухових та мовнорухових вражень, що складають основу слухового 

сприйняття та розуміння мови. Якщо слуховий слід достатньо активний, то при сприйнятті він ніби 

оживає і відбувається впізнавання.  

На рівень впізнавання почутого впливають засоби мовного коду, які характеризуються різними 

культурно-специфічними смислами, а також стратегіями і тактиками спілкування, притаманними 

авіаційним спеціалістам із різних країн світу. Ця проблема може вирішуватися через уніфікацію 

мовних кодів авіаційної англійської мови, що вдало підкріплюється дотриманням вимог ІКАО до 

рівня володіння професійною мовою. 

Механізм осмислення тісно пов‘язаний із механізмом сегментування усного мовлення. 

І. А. Зимня стверджує, що у процесі прослуховування реципієнт встановлює змістові зв‘язки з 

частинами мовного матеріалу шляхом виділення суттєвих опорних пунктів [3, с. 299]. 

Механізм осмислення також невід‘ємний від механізму слухової пам‘яті. Від здатності утримувати в 

пам‘яті сприйнятий відрізок мовлення залежить процес розуміння інформації, можливості її логічної 

переробки. Уміння орієнтуватися в усній інформації напряму залежить від обсягу довгострокової пам‘яті 

(від кількості слів, синтаксичних конструкцій, що містяться у ній). Для успішної роботи цього виду пам‘яті 

надзвичайно важливим виявилась семантична подібність сприйнятих елементів. Лексичні одиниці та мовні 

образи, згруповані згідно з певними ознаками, запам‘ятовуються набагато краще, легше та міцніше, ніж 

випадковий матеріал. На короткострокову пам‘ять впливає зовнішня звукова подібність сприйнятих на слух 

одиниць: почутий матеріал систематизується відповідно до змістовних ознак та слухових асоціацій. Існує 

міцний взаємозв‘язок між довгостроковою та короткостроковою слуховою пам‘яттю. Безперечно вона 

враховується у процесі підготовки до іншомовного аудіювання майбутніми авіаційними спеціалістами. 

Механізм прогнозування іншомовного висловлення полягає в тому, що у процесі слухання 

реципієнт уже під час сприйняття першого слова фрази може прогнозувати з високою ймовірністю 

наступне слово. Реципієнт, не чекаючи на повний текст повідомлення, а іноді з самого початку процесу 

сприйняття, прогнозує ймовірні рамки або межі повідомлення, обсяг і,найголовніше, його змістову 

структуру, при тому мовні ознаки цілісності тексту уможливлюють адекватність сприйняття. Розвинуті 

прогностичні навички майбутніх авіаційних спеціалістів забезпечують цілісність сприйняття 

радіотелефонного повідомлення. Майбутні авіаційні фахівці встигають спостерігати за послідовністю 

подій та структурними компонентами мови, які були неодноразово сприйняті раніше.  

Усі вищеозначені механізми сприйняття мовлення реалізуються комплексно. Інформація, що 

була успішно сприйнята та перетворилася на мовний досвід, перебуває у довгостроковій пам‘яті, 

легко осмислюється та прогнозується реципієнтом у нових ситуаціях.  

Таким чином,вирішення проблем, пов‘язаних із процесом сприйняття професійно-орієнтованого 

мовлення майбутніми авіаційними спеціалістами реалізується за допомогою таких механізмів, як 

антиципація, сприйняття мовного потоку, пам‘ять, уява, логічне мислення. Особливого значення ми 

надаємо осмисленню почутого матеріалу та механізму слухової пам‘яті, механізму прогнозування. 

Перспективи подальшого вивчення проблеми будуть спрямовані на дослідження уяви та логічного 

мислення авіаційних спеціалістів під час сприйняття радіотелефонних повідомлень, оскільки це впливає на 

безпеку пасажирів, перевезення вантажів та має значний вплив на роботу авіаційних фахівці в усьому світі. 
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Царева Л. В. Проблемы, связанные с процессом восприятия профессионально-

ориентированной общения будущих авиационных специалистов. 

Аннотация 
В статье проанализированы проблемы, связанные с процессом восприятия 

профессиональноориентированного общения будущими авиационными специалистами, что реализуется с 

помощью таких механизмов, как антиципация, восприятие речевого потока, память, воображение, логическое 

мышление. Особое значение мы придаем механизму осмысления услышанного материала, механизму слуховой 

памяти, механизму прогнозирования. 

Ключевые слова: вербальная коммуникация, восприятие, устная речь, реципиент, аудирование, 

авиационный специалист. 

Tsarova. L. V. The issues connected with the process of perception of professionally oriented 

communication of aviation specialists. 

Summary 
The object of the study is the professionally oriented English. The background of the article is determined by the fact 

that an appro priate level of Aviation English will be a guarantee of reliability of the specialists of aircraft and air ways 

service. The main aim of the article is to outline the problems, connected with the process of perception of professionally 

oriented communication by future aviation specialists. The subject of the study is professionally oriented verbal 

communication in Aviation English, which proficiency is defined as ICAO Operational Level 4. Attention is drawn primarily 

to the Aviation English as an effective means of verbal communication, and a form of social interaction of communicative 

partners. In direct communication it is speaking and listening. In our research work we focus on listening that is in the 

specific communicative sphere of aviation with its standard forms, certain communicative situations. The article deals with 

the sequence of perception (listening) the aspects of which are anticipation mechanism, perception of the language flow, 

memory, logical thinking. Special attention is paid to the mechanism of comprehension, mechanism of listening memory and 

mechanism of prediction. The prospects of further research will be directed to study the imagination and logical thinking of 

future aviation specialists, as it has a great impact on the passengers‘ safety, cargo transportation, etc.  

Key words: verbal communication, perception, oral communication, recipient, listening, aviation specialists. 
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СЕМАНТИЧНІ ВІДМІННОСТІ ІДІОМ З АНІМАЛІСТИЧНОЮ КОМПОНЕНТОЮ  

В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

 
У статті йдеться про фразеологізми німецької мови, які містять анімалістичну компоненту, а саме 

представлені домашні тварини, ті, які найчастіше вживаються у німецькій фразеології. Стаття містить не 

лише представлений німецькомовний фразеологізм, але й порівняльний аналіз семантичних відмінностей 

досліджуваних ідіом з певними характерними ознаками відповідної анімалістичної компоненти українською 

мовою.  

Ключові слова: фразеологізм, ідіома, фразеологічний зворот, ідіоматична єдність, ідіоматичність, 

семантична відмінність. 
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Розглядаючи фразеологічний зворот в цілому, можна пояснити це мовленнєве явище як сполуку 

декількох слів («тісну словосполуку»), що утворює одне ціле. Багатозначність як старих, так і 

новоутворених понять спричиняє так званий термінологічний хаос. Тому одночасно застосовуються такі 

поняття, як фразеологічний зворот, мовленнєвий зворот, сталий вислів, фраза, спосіб вираження та інші. 

Слово «фразеологізм» означає як мовленнєвий зворот, що виникає в мові, так і зміст, що 

виникає з цього. Фразеологічна єдність – це сполука двох або більше слів, які утворюють одну не до 

кінця зрозумілу єдність. 

Мовознавець Лютц Рьоріх вказує на те, що досить часто словесне, дослівне значення та 

переносне значення використовуються одночасно. Так, наприклад, речення Der Ofen ist aus. 

Дослівно: Піч погасла може мати два значення [5, с. 195]: 

1) В кімнаті холодно, тому що піч погасла. 

2) Я не хочу більше з ним (з нею) мати нічого спільного. 

Фразеологізми визначають специфіку мови навіть більше, ніж лексичний запас. Ідіоматичність 

словосполук проявляється в тому, що заміна окремих елементів складає несистематичну, 

непослідовну заміну значень. Так, наприклад, jemandem einen Katzendienst erweisen та jemandem einen 

Bärendienst erweisen («надати ведмежу послугу») – дослівне читання і тлумачення фрази не підлягає 

загальновживаному правилу використання тих чи інших слів. 

Мовленнєві звороти є значною складовою мовленнєвого лексикону. Дуже часто вони містять в 

собі колишні риторичні фігури, передусім метафори. Майже завжди вони виникають з мовленнєвих 

історичних неідіоматичних («загальновживаних, розмовних») синтагм. Особливо не підлягають 

аналізу ті значення, коли історія мовленнєвого звороту сягає далеко в минуле. Мовленнєві звороти 

(як і всі елементи лексики) можуть мати обмежене, лише регіональне застосування.  

Актуальність статті і полягає у визначенні як спільних (загальних), так і різних, можливо, лише 

регіональних, семантичних ознак в ідіомах, які містять анімалістичну компоненту, що доволі 

поширена як в усному мовленні, так і в художній літературі. 

Метою статті є продемонструвати та проаналізувати унікальний випадок співвідношення слів 

та їх семантичну відмінність у словосполуках на прикладах фразеологізмів німецької та української, 

в яких домашні тварини є складником. 

Досить велика кількість фразеологічних зворотів ув німецькій мові містить назви тварин та 

птахів. Частково це пов‘язано з казками, де героями майже завжди були (або є) звірі, а частково – з 

історією тих чи інших подій, в яких теж брали участь представники тваринного світу. З усієї 

кількості знайдених ідіом у статті представлена лише та частина фразеологізмів із зазначеними 

домашніми тваринами, які найбільш вживані в німецькій мові. 

Отже, якщо говорити про домашніх тварин, то до найбільш популярних та знаних домашніх 

тварин належить перш за все свиня. Німецька мова містить доволі значну кількість фразеологізмів з 

компонентом свиня. Як наприклад, «Schwei n haben» або «Jemand hat einen Schwei neduse», «Das nenne 

ich Schwei n!», «Ein Sauglü ck haben» і «Ein Glücks schwein haben», що означає «пощастити, мати 

везіння».  

Дика ж свиня сприймається у німців як свята тварина, що завжди була дуже пошанована, 

причому здається, що атрибут щастя, який приписують дикій свині, є набутим ще від пращурів. 

Таким чином, на сьогоднішній день маємо те, що свиня зараз в Німеччині сприймається як символ 

щастя [1, с. 13]. Однак більшість українських і деякі німецькі фразеологізми, які використовують 

денотат «свиня» (dt. Schwei n), мають сьогодні виключно негативне забарвлення, vgl. ukr. підкла дати 

/підкласти свиню (wörtl.: ein Schwei n unterl egen); підсув ати /підсунути свиню (wörtl.: ein Schwei n 

unters chieben); підста вляти /підставити свиню (wörtl.: ein Schwei n unters tellen) зі значенням когось 

образити з наміром або несвідомо. 

У середньовіччі під час змагань свиня в Німеччині була винагородою для втіхи або навіть 

жартівливою винагородою. що призвело до виникнення фразеологізму Schwein gehabt. «Die Schande, 

ein Schwein durch die Stadt treiben zu müssen, scheint größer gewesen zu sein als das – allerdings 127 

unverdiente – Glück, für den letzten Platz ... ein ganzes Schwein mit nach Hause nehmen zu können» [6, 

с. 109]. 

Наступні дослідження презентують співставлення ознак щодо денотата «свиня» в українській 

та німецькій мовах. 

СВИНЯ (das Schwein, die Sau – нім. мова) викликає в німецькомовному контексті наступні 

асоціації: бруд, сморід, пітливість, лінь, ожиріння, безкультурність, зажерливість. В українській мові 

свиня – це бруд, лінь, ожиріння, пітливість, сморід, безкультурність, зажерливість. 
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ПОРОСЯ (das Spanfe rkel – нім. мова) презентує просто світло-рожевий колір. Порося ж в 

українській мові – це рожево-червоний колір. Поросятко ж загалом у дохристиянські міфології було 

як ознака благословіння, доброго врожаю і навіть символом нового життя. 

КАБАН (der Eber) – це синонім до слів «лють, сморід». В українській мові – це синонім таких 

понять, як лінь та сморід. Як бачимо, є певна відмінність у визначеннх. 

У міфологічних уявленнях свиня – це символ плодовитості і добробуту. Дикий кабан, золота 

щетина якого (wörtl.: golden e Borste n) в багатьох казках та легендах порівнюється із сонячним 

промінням, становить собою символ сонця [2, с. 173]. У багатьох європейських країнах (таких як 

Україна, Польща, Чехія, Сербія. Хорватія, також у німців, англійців, шведів) споживання свинячого 

м`яса було ритуальною стравою під час Різдва. Вони вважали, що таким чином наступний рік 

принесе щастя, гроші та добробут. В Україні ця страва була замінена у ХІХ столітті на рибу (карпа) і 

вегетаріанські страви. У фразеологічному словнику зазначено. що свиня присвячена сонячному 

божеству [3, с. 26], це є символ повернення сонця, саме тому вірили наші предки, що вони, 

споживаючи свинину, отримують силу сонця. 

Наступною твариною, яка найчастіше згадується у фразеологізмах, є пес. Пес є найстарішою 

твариною індо-германців, яка була приручена людиною. Імовірно, собака використовувалася людьми 

в різних ритуальних цілях, і ці ритуальні цілі означали охорону домівки, стада, під час полювання. 

При цьому сутність ритуалу полягає в тому, що собака представлений як жертовна тварина. Цікавим 

є той факт, що статус собаки у різних народів не є однаковим. Характерним для стародавніх культур 

та традицій є сакральне, сповнене поваги ставлення до собаки. Позитивну конотацію має собака у 

сталих словосполуках «Hundestreue» (vgl. ukr. собача вірніс ть), «Hundeszuverlässigkeit» (vgl. ukr. 

собача віддан ість). Aле вони не є багаточисельними. Доволі часто вживаються фразеологізми в 

означенням пса як тварини у негативній конотації, vgl. ein bunter Hund schaut mich an (vgl. ukr. бути 

нікому непотр ібним, бути поза ув агою); auf den Hund bringe n (vgl. ukr. розори ти, довест и когось до 

злидні в); auf den Hund kommen (vgl. ukr. зубожі ти; занепа сти; (морально) опусти тися); [ganz] auf 

dem Hund sein (vgl. ukr. жити у нужді / біднос ті, бідува ти); das ist unter allem Hund (vgl. ukr. не 

витрим увати жодної критик и). У вищенаведених прикладах  собака зберігає своє біблійне значення 

як тварина, яку переслідують. 

Століттями намагались вчені пояснити таємницю словосполуки «den Hund fresse n» (vgl. ukr. 

з'їсти собаку ), яка в сучасній мові вживається у значенні «мати великий досвід». Одна з версій 

належить російській фразеології, яка вказує на те, що деякі народи Азії, Африки та Америки їдять 

собачатину. У римлян собачатина була як делікатес, молода жарена собачатина вважалась 

божественною стравою. 

Наступні означення відображають характерні риси, які приписуються псу та представлені у 

порівняльних фразеологізмах обох мов. 

ПЕС (der Hund – нім. мовою) кваліфікується у німців як слухняність, вірність, підлість, 

агресивність, холоднокровність, втомленість, неповноцінність. В українській мові пес – це вірність, 

сум, лють, агресивність, сварливість, холоднокровність, втомленість, меншовартість, худорлявість. 

Далі надані деякі фразеологізми з означенням «пес», зібрані з різних джерел.: ein linker Hund, 

ein harter Hund, wie Hund und Katze, wie ein Hund leben, auf den Hund kommen, scheiß der Hund drauf!, 

das ist ja ein dicker Hund!, jemand en auf den Hund bringe n, jemand en wie einen Hund behand eln, Da liegt 

der Knüppe l beim Hund!, der Schwan z wackel t / wedelt mit dem Hund, Da wird (doch) der Hund in der 

Pfanne verrüc kt!, Bei diesem Wetter jagt man keinen Hund vor die Tür u.ä.; und ukr. як / мов / пес 

спущен ий з ланцюг а / прив‘язі / припон у, як / мов пес у Пилипі вку, ні пес ні баран, як пес після 

макого на, як побити й пес, бита / битий собака / пес, де собака зарита, і собака не гавкне / загавк ає, 

і собака не переск очить, мов собака на ярмарк у, як собака цибулю, як собака за обгриз ену кістку, і 

собаки не їдять, як скажен ого собаку / собаки, з‘їсти собаку, як собаці другий хвіст etc. 

Не менш продуктивною у фразеологізмах є корова як символ родючості та сили. Корова 

загалом є ознакою багатства. Також у германців яловичина є і зараз в пошані. 

Корова як складник повсякденного життя селян не мала великого значення в пізній германській 

міфології. Це викликає інтерес, тому що ця свійська тварина представляла для індоєвропейців 

щонайменше атрибут материнського божества, була ознакою багатства та вважалась ототожненням 

божества [2, с. 295]. Але ця годувальниця народу мала ще й насмішкувате значення, z. B. «eine bunte 

Kuh» (ukr. вирядж ена, розфуф ирена). Лише одне використання має позитивне значення – «eine 

milche nde (melkende) Kuh» (ukr. «дійна корова »). На основі міфологічного уявлення, скажімо, бик, 

символізує смерть і пекло, хоча смерть на можна відділяти від життя. Український фразеологізм «це 

сидить на ньому як на корові сідло» абсолютно відповідає німецькому «das paßt wie dem Ochsen ein 
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Sattel ». Хоча, як ми бачимо, в різних мовах називається різна тварина, а словосполука «wie der Ochs 

am Berge stehen «»»»»»»   » є синонімом українському «дивитися як корова на нові ворота », що символізує 

дурість. Інтерес також викликає усталена словосполука, яка означає розумну людину: «dem kalbt der 

Ochse» (ukr. дуже розумн а людина ).  

ВІЛ означає силу, витривалість та терпіння при важкій, виснажливій роботі, багатство, міць, 

жертву. 

Порівняльна характеристика певних ознак для функціонування цієї лексеми тварини у двох 

мовах є такою: 

КОРОВА (die Kuh – нім. мова) – є синонімом до слів: дурість, безтактовність, сморід, лінь. В 

українській мові – це лінь, голосне мукання. 

БИК (der Bulle – нім. мова) – це сила, навантаження, лють, пітливість, а в українців – це 

витривалість, сила, лють. 

ВІЛ (der Ochse – нім. мова) – міць, сила, витривалість, впертість, дурість. Українська мова 

асоціює вола з такими поняттями, як упертість, витривалість, сила, пітливість, добродушність, 

працелюбність. 

ТЕЛЯ ( das Kalb – нім. мова) – в обох мовах асоціюється з дурістю. 

Як видно із вищезазначеного, фразеологічні звороти з анімалістичним складником як у 

німецькій, так і в українській мовах мають більше спільних ознак, ніж семантичних розбіжностей. 

Очевидно тому, що домашні тварини у всі часи виконували практично одну і ту ж функцію.  

Загалом, досліджуючи ту чи іншу мову або певне мовленнєве явище, мовознавці шукали і 

шукатимуть як відмінності, так і спільні знаки, прагнучи виявити взаємовплив мов. Історія 

фразеологічних зворотів відображає сутність як самого народу, так і носія мови, який за допомогою 

ідіом не тільки характеризує рівень володіння мовою, але й створює певну характеристику етносу. 
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Черныш Л. З. Семантические отличия идиомы с анималистической составляющей в 

немецком и украинском языках. 

Аннотация 
В статье речь идет о фразеологизмах немецкого языка, в которых имеется анималистическая 

составляющая, а именно представлены домашние животные, те, которые наиболее часто встречаются в 

немецкой фразеологии. В статье содержатся не только немецкие фразеологизмы, но и сравнительный анализ 

семантических отличий исследуемых идиом с определенными характерными чертами соответствующей 

анималистической составляющей на украинском языке.  

Ключевые слова: фразеологизм, идиома, фразеологический оборот, идиоматическое единство, 

идиоматичность, семантические отличия. 

Chernysh L. Z. Semantic differences of idioms with animal component in German and 

Ukrainian languages. 

Summary 
The article discusses the German phraseological units with animal component. In the article are provided not 

only the examples of idioms in the German language, but also a comparative analysis of the relevant phraseological 

units with the Ukrainian language. 

The topicality of the research is caused by the necessity to identify common features and differences in the 

reproduction of domestic animals by the phraseology of different languages. The aim is to reflect domestic animals in 

idiomatic expressions and to show common and distinctive features of these animal components. 

The subject of the research are animal components in idioms. 

The object of the research are functional semantic differences of animal components in phraseological units of 

German and Ukrainian languages. 
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Since domestic animals have always been in the households of peasants and, in principle, had the same 

functional load, therefore there are not so much differences between animal components in two languages, although 

there are certain animals that are endowed with various features. Especially a rooster and a pig are endowed with 

common features. 

The conducted research found wide prospects for further study of phraseological units containing animal 

components not only of domestic animals but also of predatory wildlife. 

Key words: phraseological unit, idiom, idiomatic expression, idiomatic unity, idiomaticity, semantic difference. 
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СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ОНОМАСТИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ «ОЙКОНІМИ 

ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ» НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ UNILEX 

 
У статті обґрунтовано необхідність застосування комп‘ютерних технологій у дослідженнях онімного 

матеріалу, представлено новий метод дослідження назв поселень Дніпропетровщини із залученням  

сертифікованого програмного продукту «Довідкова база даних адміністративних одиниць «NAMES», 

презентовано інтерфейс та можливості бази даних, зазначено необхідність створення та перспективи 

використання віртуальної ономастичної лабораторії «Ойконімія Дніпропетровщини» на базі платформи 

UNILEX. 

Ключові слова: ойконім, база даних, віртуальна лінгвістична лабораторія, ономастичні методи 

дослідження, інновація. 

 

На сучасному етапі розвитку української ономастики постає необхідність застосовувати новітні 

інформаційні технології, використання яких дозволяє презентувати ономастичний матеріал у мережі 

Інтернет у вигляді віртуальних лінгвістичних лабораторій та створювати відповідні Web-сервіси, що 

сприятиме широкому введенню в загальний науково-навчальний простір унікальних даних та знань, 

більшість із яких на сьогоднішній день існують лише у поодиноких паперових варіаціях (архівні 

відомості, рукописні карти, реєстри населення тощо).  

Слід зазначити, що саме сучасні інформаційні технології в умовах становлення інформаційного 

простору здатні забезпечити оперативну взаємодію дослідників, доступ до інструментарію, 

аналітично-обчислювальних ресурсів тощо. Трансдисциплінарність ономастичної галузі, її 

дотичність до багатьох ділянок науки (географія, історія, археологія тощо), масштаби застосування та 

поширення вимагають загальної перебудови мовно-інформаційного складника ономастичної галузі 

на засадах сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Так, використання комп‘ютерних 

технологій дозволяє впорядкувати великий масив ойконімів різних хронологічних зрізів та залучити 

до порівняння інші території. Зазначенні факти свідчать про необхідність створювати відповідне 

програмне забезпечення та визначають актуальність статті. 

Дослідження найменувань поселень дає можливість охарактеризувати ресурси регіональної 

ойконімії, виявити діалектні явища, зафіксовані лише в місцевому усному мовленні, та такі, що 

перебувають на межі зникнення. Крім того, таке дослідження сприятиме розв‘язанню першочергових 

завдань вітчизняної ономастики, до яких, зокрема, належить укладання регіональних і 

всеукраїнського словників назв населених пунктів, «Історико-етимологічного словника назв міст і сіл 

України», «Ономастичного атласу України» тощо. Для досягнення такої фундаментальної мети 

необхідно залучати відповідні комп‘ютерні технології та створювати програмні продукти, здатні 

забезпечити аналіз великих масивів інформації й поширити опрацьовані факти в Мережі. 

Метою статті є презентація готового програмного продукту «Довідкова база даних 

адміністративних одиниць «NAMES» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 40455 від 

13.10.2011 р., автор М. В. Надутенко [4]), яку було використано для аналізу назв поселень у 

дисертаційній роботі «Ойконімія Дніпропетровщини» [3], короткий опис структури та можливостей 

зазначеної бази даних та тих основних функцій, які вона здатна виконувати на сьогоднішній день. 

mailto:margo-ua@ukr.net
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Представлено перспективо новий метод дослідження ойконімів із застосуванням зазначеної бази 

даних із перспективою створити Віртуальну ономастичну лабораторію «Ойконіми 

Дніпропетровщини» на базі платформи UNILEX. 

Ономастичні студії є частиною загальних лінгвістичних досліджень, які на сучасному етапі 

науково-технічного прогресу здатні якісно здійснюватися лише із залученням комп‘ютерних 

технологій. Так, вимоги часу диктують певні інформаційно-технологічні вимоги для ономастичних 

досліджень, яку автори статті на підставі свого досвіду бачать у реалізації створення Віртуальної 

ономастичної лабораторії «Ойконіми Дніпропетровщини» на базі платформи UNILEX. Як зазначає 

академік В. А. Широков, віртуальні лексикографічні та корпусні технології повинні стати надбанням 

і робочим інструментом усіх дослідників мови та мають бути впроваджені практично в усіх 

навчальних і наукових закладах України, при цьому має бути обов‘язково забезпечена ефективна 

взаємодія фахівців через спеціальну професійно-орієнтовану мережеву інфраструктуру. Це дало б 

реальні можливості зробити справжній прорив у галузі створення сучасних інтелектуальних 

лінгвістичних технологій опрацювання й аналізу Великих Даних, що циркулюють у Мережі в 

неструктурованій мовній формі [7].  

На основі зазначених фактів доведено, що першочерговим завдання сучасної ономастики є саме 

створення та впровадження в Мережу Віртуальної ономастичної лабораторії «Ойконіми 

Дніпропетровщини», основним базовим ядром якої стане «Довідкова база даних адміністративних 

одиниць «NAMES» (далі БД). Приклад розв‘язання зазначених завдань на принципово новому рівні 

розроблено силами науковців Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Так, саме 

там створено Національну словникову базу України, якій рішенням Уряду України надано статус 

наукового об‘єкта, що є національним надбанням України. У складі Національної словникової бази 

функціонує фактично єдиний в Україні лінгвістичний корпус української мови, обсягом понад 170 

млн. слововживань [1]. Розроблено і функціонує багато електронних Віртуальних лексикографічних 

систем, які подають опис різних аспектів української та інших мов світу, серед яких ономастичний 

матеріал обсягом понад 74  тисяч слів [1]. Так, серед великого числа створених тут мовно-

інформаційних систем необхідно відзначити саме інструментальні системи – такі, що дозволяють 

їхнім користувачам створювати різні лінгвістичні засоби, зокрема й у віртуальному режимі. Це 

переважно Віртуальні лексикографічні лабораторії [5, 11], що забезпечують можливість ефективної 

професійної комунікації територіально віддаленим фахівцям, які працюють над великими 

лінгвістичними проектами. 

Теоретичною базою створення Віртуальної ономастичної лабораторії є концептуальні схеми − 

теорія лексикографічних систем та теорія семантичних станів, представленні у таких працях: 

В. А. Широков, «Феноменологія лексикографічних систем»; В. А. Широков та ін., «Корпусна 

лінгвістика»; В. А. Широков, «Елементи лексикографії»; В. А. Широков та ін., «Лінгвістичні та 

технологічні основи тлумачної лексикографії»; В. А. Широков, «Комп‘ютерна лексикографія»; 

дисертація М. В. Надутенка «Віртуалізовані лексикографічні системи»; дисертаційна робота 

М. В. Надутенко «Ойконімія Дніпропетровщини».  

Вимоги сучасного ономастичного аналізу, теоретична основа досліджень і технічні критерії 

диктують певні вимоги до створення системи Віртуальної ономастичної лабораторії «Ойконімія 

Дніпропетровщини», серед яких виділено основні: 

-  мережецентричність; 
-  спроможність функціонувати в різних мережевих середовищах;  
-  віртуальність;  
-  здатність забезпечувати ефективну професійну взаємодію висококваліфікованих фахівців, які 

працюють над спільними проектами; 

-  кросплатформеність;  
-  здатність функціонувати в різних операційних середовищах і платформах; 
-  інтелектуальність;  
-  здатність виконувати певні інтелектуальні операції з природномовними об‘єктами (зокрема, 

операції граматичної та семантичної ідентифікації) та орієнтованість на адаптацію когнітивних 

механізмів; 

-  «BIG DATA»: спроможність опрацьовувати великі обсяги лінгвістичних даних.  
Як було зазначено, на теперішній час створено БД, що цілком може використовуватися як 

лінгвістичний інструмент для ономастичних досліджень всієї території України, аналогів якої на 

сьогоднішні не існує. БД є безпосередньою розробкою кандидата філологічних наук Маргарити 

Надутенко та кандидата технічних наук Максима Надутенка. Саме їм належала ідея за допомогою 
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комп‘ютерних технологій обробити за короткий проміжок часу без звернення до паперових носіїв 

значну частину інформації. У подальшому БД може бути розширена для досліджень будь-якого 

ономастичного матеріалу будь-якою мовою без паперових носіїв. За допомогою програмного 

продукту БД було внесено та відредаговано близько 3000 сучасних та історичних назв поселень 

Дніпропетровщини, які відображено на паперовому носії у другому томі дисертації «Словник 

ойконімів Дніпропетровщини» − історико-етимологічний словник ойконімів Дніпропетровщини 

(2766 назв та їх форм; 1505 чинних назв населених пунктів Дніпропетровської обл. станом на 

03.01.2007 р.; 2326 перейменованих ойконімів; 440 – зниклих назв поселень; карти регіону зі 

статистичними показниками в ойконімії Дніпропетровщини, таблиці, реєстр джерел, якими 

послуговувалися при його укладанні). 

БД, будучи ефективним й оперативним інструментом лінгвістичного дослідження, забезпечує:  

-  введення та структуризацію даних про населені пункти Дніпропетровщини;  
-  пошук і статистичну обробку даних за населеними пунктами відповідно до результатів 

пошуку;  

-  можливість упорядкувати дані про населені пункти регіону, їхню адміністративну ієрархію;  
-  можливість пошуку та підрахунку статистичних та інших даних про будь-яку сукупність 

адміністративних одиниць регіону за необхідними критеріями (за історичними періодами, за 

принципами та мотивами номінації поселення, за способами творення ойконімів тощо);  

-  можливість гнучкого занесення до програми властивостей населених пунктів; гнучке 
введення відповідних критеріїв відбору для пошуку.  

Вигляд інтерфейсу БД «Довідкова база даних адміністративних одиниць «NAMES» 

представлено на мал. 1 та 2 (див. цю і наст. стор.). 

 

 
Мал. 1. − Інтерфейс бази даних «Довідкова база даних адміністративних одиниць «NAMES» 

 

БД «Довідкова база даних адміністративних одиниць «NAMES» репрезентує основні пункти: 

район; рада; тип населеного пункту; назва населеного пункту; короткий опис (принципи та мотиви 

номінації поселень, способи творення ойконімів, рік заснування, варіації назв тощо). 

Основою бази є сучасні назв Дніпропетровщини, для пояснення етимології яких залучено 

історичні відомості. Так, джерельною основою фактичного матеріалу слугували довідники: 

«Адміністративно-територіальний устрій України станом на 1 січня 2007 р. Дніпропетровська 

область», який відображає ойконімію сьогодення, «Українська РСР. Адміністративно-територіальний 

устрій на 1 січня 1979 р.», «Українська РСР. Адміністративно-територіальний устрій на 1 січня 

1947 р.», енциклопедія «Історія міст і сіл Української РСР, Дніпропетровська область», 

«Административно-территориальное деление Украины (По данным Центральной Административно-

территориальной Комиссии)»; історичні джерела: «Генеральна карта Новоросійської губернії, 
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поділеної на повіти 1779 р.», «Генеральная карта реки Днепра. 1775 р.» (рукопис), «Карта 

повіту 1797», «План Екатеринославскаго Уезда» (рукопис), «Военно-топографическая карта России 

(50-60-е гг. XIX в.)», «Карта Малороссии» (1903), «Спеціальна карта України Гійома ле Левассера де 

Боплана 1650 р.», «Новый и полный географическій словарь Россійскаго государства, или лексиконъ» 

(1788), інші джерела, що містять історичні дані про населені пункти, зокрема про час та умови їх 

заснування. Також були використані історико-архівні документи, уміщені в таких працях: Феодосій 

Макаревський «Матеріалы для историко-статистическаго описанія Екатеринославской епархіи», «Архів 

Коша нової Запорізької Січі», «Списокъ населенных мѣстъ Новомосковкаго уѣзда Екатеринославской 

губерній» (1911), «Лѣтопись Екатеринославской Ученой архивной Коммиссіи» (1904), «Лѣтопись 

Екатеринославской Ученой архивной Коммиссіи» (1913), «Ведомость Екатеринославского 

намесничества о городах, казенных имениях и помещичьих дачах по уездам с показанием числа 

десятин земли и записанных по последней 1782 года ревизии мужеска пола душ», «Ведомость о числе 

десятин земли в губернии Екатеринославской, составленой по уездам», «Вся Екатеринославская 

губернія» (1913), «Географическо-статистический словарь Российской империи» (1873), 

«Екатеринославская губерния с Таганрогским градоначальством. Список населенных мест по 

сведениям 1859 г.», «Справочная книга Екатеринославкой епархии за 1913 г.» тощо. Зазначені джерела 

фіксують численні топоніми та їхні форми, які не відбиті в сучасному офіційному українському 

ойконімному реєстрі Дніпропетровщини або ж дійшли до наших днів, зазнавши певних змін. 

 
Мал. 2. − Інтерфейс бази даних «Довідкова база даних адміністративних одиниць «NAMES» 

 

Передбачена можливість поповнити базу новими матеріалами, що може бути використано 

надалі для дослідження ойконімів всієї території України. 

У майбутньому передбачено можливість підключити БД до Віртуальної ономастичної 

лабораторії та зв‘язок з відповідними об‘єктами на історичних картах.  

Отже, можемо визначити основні запити до БД, які дозволяють реалізувати аналіз ойконімів 

Дніпропетровщини, а у подальшому й усієї території України за такими критеріями: а) пошук 

ойконімів з однаковими основами; б) пошук ойконімів певного історичного періоду; в) пошук 

ойконімів за схожою етимологією; г) пошук ойконімів за способом словотворення. Презентовані 

шляхи відбору ойконімів можуть застосовуватися як окремо, так і в будь-яких інших комбінаціях. 

Таким чином, створена БД дає можливість подальшого комплексного дослідження матеріалу на 

принципово новому рівні та створить модель ойконімної системи з демонстрацією розвитку ойконімії 

Дніпропетровщини у часі та просторі.  

Комплексна модель, створена на БД, дозволить провести комплексний масштабний аналіз 

топонімічних систем у порівнянні з іншими регіонами України та світу. 
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Широков В. А., Надутенко М. В. Создание Виртуальной ономастической лаборатории 

«Ойконіми Дніпропетровщини» на базе платформы UNILEX. 

Аннотация 
В статье обоснована необходимость использования компьютерных технологий в исследованиях 

онимного материала, представлено новый метод исследования названий населенных пунктов 

Днепропетровщины с использованием сертифицированного программного продукта «Справочная база данных 

административных единиц «NAMES», представлено интерфейс и возможности базы данных, обоснована 

необходимость создания и перспективы использования виртуальной ономастической лаборатории 

«Ойконимия Днепропетровщины» на базе платформы UNILEX. 

Ключевые слова: ойконим, база данных, виртуальная лингвистическая лаборатория, ономастические 

методы исследования, инновация.  

Shyrokov V. A., Nadutenko M. V. Development of the Virtual onomastic laboratory «Oikonyms 

of Dnipropetrovsk Region» on the basis of the platform UNILEX. 

Summary 
The article substantiates the necessity of using computer technologies in studies of onom material, presents a 

new method for studying the names of settlements in the Dnepropetrovsk region using the certified software product 

«Reference base of administrative units «NAMES», presents the interface and database capabilities, substantiates the 

need for creating and using virtual onomastic Laboratory «Oikonyms of Dnipropetrovsk Region» on the basis of the 

platform UNILEX. The database will allow the further comprehensive study of the oikonyms on the fundamentally new 

level. The further research will allow to develop a model of oikonym system. This model will show the development of 

Dnipropetrovsk oikonym system through time and space. 

Key words: оikonym, database, virtual lexicographical laboratory, onomastic research methods, innovation. 
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Дослідженням абревіатур і скорочень фахових текстів займаються багато науковців в Україні та за 

кордоном. Викладачі кафедри технічного перекладу (ТП) Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності (ЛДУ БЖД) також роблять свій внесок у цю важливу ділянку досліджень [1–7]. 

Мета статті – провести порівняльний аналіз ініціальних абревіатур і скорочень на матеріалі 

термінів із пожежної безпеки, автомобільного транспорту, патентних описів, психології, 

робототехніки та дистанційного навчання для виявлення їхньої структури й тенденцій розвитку у 

нормалізованих і нових терміносистемах (ТС).  

Матеріалом для проведення такого аналізу є дисертаційнаробота [7], методичні рекомендації 

[3; 4], статті [2; 5] і тези доповідей [1; 6], які стосуються абревіатур і скорочень цих шести 

терміносистем.  

Згадана вище дисертація [7] виконана на основі «Англійсько-українського словника з 

робототехніки» обсягом близько 12 000 лексичних одиниць (л.о.); методичні рекомендації в двох 

частинах [3; 4] є скороченим варіантом опису проведених досліджень стосовно абревіатур і скорочень, 

виявлених у шести терміносистемах; призначені для детального вивчення в процесі викладання 

дисциплін «Вступ до галузевого перекладу», «Письмовий переклад військової та науково-технічної 

літератури» студентами кафедри ТП ЛДУ БЖД можуть бути рекомендованими для використання 

студентами споріднених кафедр інших вищих навчальних закладів України; у статтях і тезах проведено 

аналіз ініціальних абревіатур і скорочень на основі двох закордонних словників із пожежної безпеки 

[2], «Англійсько-українського словника термінів з автомобільного транспорту» [5] обсягом понад 9 000 

л. о., «Англійсько-українського словника патентних термінів» обсягом 8 000 л. о. [1],  підготовлених до 

видання викладачами кафедри технічного перекладу нашого університету. 

У процесі дослідження виявлено, що в терміносистемах, крім загальнотехнічних, 

загальнонаукових, спеціальних і вузькоспеціальних термінів, використовуються ініціальні абревіатури, 

утворені від однослівних, дво- і більше компонентних термінів, ергонімів (назв навчальних закладів, 

організацій, компаній), документів, одиниць виміру, скорочення від цих термінів, а також поєднання 

ініціальних абревіатур зі скороченнями або словами. Терміни дистанційного навчання (ДН) поки що 

досліджені нами на рівні специфічних для цієї терміносистеми нетрадиційних або нестандартних, 

фразових і комбінованих абревіатур, тому інформація про них не включена в Табл. 1, а подана окремо.   

Таблиця 1 

Кількісний і якісний склад абревіатур і скорочень п’яти терміносистем 
№ п/п Назва / вид абревіатури, cкорочення ПБ  АТ  ПО ПС РТ  

1. Ініціальні абревіатури 212 299 130 149 68 

 1 літера - 12 11 19   -  

 2 літери 14 123 36 64 13 

 3 літери 117 123 41 52 38 

 4 літери 54 39 28 14 9 

 5 літер 21 2 14 - 5 

 6 літер 5 - - - 1 

 7 літер - - - - 2 

 8 літер 1 - - - - 

2. Скорочення 2 154 122 22 4 

3. Поєднання абревіатур  і скорочень - -     1 8 6 

 Всього 214 453 253 179 79 

Примітка: ПБ – пожежна безпека, АТ – автомобільний транспорт, ПО – патентні описи, ПС – 

психологія, РТ – робототехніка. 

 

Із Табл. 1 видно, що кількість ініціальних абревіатур значно відрізняється (ПБ, АТ, ПС, РТ) 

або приблизно однакова (ПО) з кількістю скороченьу п‘яти згаданих вище терміносистемах, а 

кількість лексичних одиниць, у яких поєднуються абревіатури і скорочення, незначна і 

використовується в трьох (ПО, ПС і РТ) досліджуваних терміносистемах. 
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Серед ініціальних абревіатур у всіх терміносистемах переважають дво-чотирилітерні 

абревіатури, менше або відсутні – однолітерні та найменше або відсутні п‘яти- і більше літерних 

абревіатур. Найбільше скорочень термінів використовується в двох терміносистемах (АТ, ПО), а 

значно менше їх у трьох інших терміносистемах (ПБ, ПС, РТ). 

Співвідношення дво-, три- і чотирилітерних ініціальних абревіатур значно відрізняється в 

кожній із досліджуваних нами п‘яти терміносистем від найбільшої кількості до найменшої, 

наприклад, 3-літерні → 4-літерні → 2-літерні (ПТ), 2 = 3 → 4 (АТ), 3 → 2 → 4 (ПО), 2 → 3 → 4 (ПС), 

3 → 2 → 4 (РТ). Тобто однакове співвідношення 3 → 2 → 4 термінів використовується лише у двох 

терміносистемах (ПО, РТ), подібне – між двома ТС (АТ, ПС) і зовсім відрізняється від попередніх в 

одній ТС (ПТ).  

Розглянемо детальніше способи утворення ініціальних абревіатур і скорочень.  

У більшості випадків кількість літер в абревіатурі відповідає кількості слів, виражених 

основними частинами мови в однослівних, дво- і більше компонентних термінах. Наприклад, FA, Fire 

Alarm – пожежна тривога (ПБ); SFС, specific fuel consumption – питома витрата палива (АТ).  

У деяких випадках ініціальні абревіатури утворюються за допомогою службових слів 

(прийменників, сполучників, артиклів), наприклад, dof, degree of freedom – ступінь свободи (ДН); 

HUD (heads up display) – індикація на лобовому склі (кабіни екіпажу) (ПБ). 

У багатьох абревіатурах службові слова пропущені, наприклад, с. g., center of gravity – центр 

ваги (РТ), RPE,rate of perceived exertion – рівень отриманої напруги (ПБ). 

Слід зазначити, що серед ініціальних абревіатур і скорочень спостерігається омонімія, що 

викликає труднощі в правильному їх тлумаченні. Наприклад: IR, industrial robot – промисловий 

робот; intelligent robot – інтелектуальний робот, інтелектний робот.  

У лексичній одиниці IRb, industrial robot з метою полегшення пошуку розшифрування значень 

абревіатури IR додана приголосна b, друга приголосна в терміні robot, тобто маємо поєднання 

ініціальної абревіатури від терміна industrial і скорочення від терміна robot. Ці дві лексичні одиниці 

IR та IRb (РТ) є синонімами. До синонімів також належатьоднолітерна абревіатураf (foot) – фут і 

скорочення від першої і останньої приголосних літер ft (foot) – фут, які утворені від одиниці виміру. 

Абревіатури часто погано узгоджуються з лексичною системою мови, не відповідають звичним 

моделям, незручні для вимови. Під тиском системи мови деякі абревіатури стають буквено-

звуковими, які називаються акронімами, наприклад, HELP, Highway Emergency Locating Plan – 

система допомоги при дорожніх пригодах за радіо викликом, зробленим водієм по каналу 

спеціального зв'язку (АТ). Дослідження також показало, що не обов‘язково всі компоненти терміна 

входять в акронім, наприклад, PUMA, programmable universal manipulator for assembly – 

програмований універсальний маніпулятор для збирання (конструкцій з деталей) (РТ). У такому 

вигляді вони вимовляються як звичайні слова help, puma. І, навпаки, прийменники й артиклі часто 

стають складовою частиною акроніма. Тенденція до утворення акронімів спостерігається у всіх 

описаних у цій статті терміносистемах. 

Багато абревіатур утворені від назв організацій та їхніх підрозділів, центрів, назв документів, 

наприклад, NАСС, National Automobile Chamber of Commerce – Національна автомобільна торгова палата 

(АТ), FCDA, Federal Civil Defense Administration – Федеральне управління цивільного захисту (ПБ). 

Як видно з Табл. 1, порівняно з іншими у двох терміносистемах (АТ, ПО) особливо активно 

використовуються скорочення від термінів. Скороченнями можуть бути перші дві-три літери терміна, 

наприклад, al (aluminium) – алюміній; алюмінієвий, atm (atmosphere) – атмосфера, або дві-чотири 

приголосні терміна, наприклад, lm (limit) – межа, fwd (forward) – передній, Stlr (semitrailer) – 

напівпричіп, або приголосні і голосні, наприклад, Hwy (highway) – автомобільна дорога; 

автомагістраль; шосе; автострада; дорога загального користування.  

Скорочення терміна sec. Red. (seconds Redwood) – секунди пo Редвуду (АТ) утворилося за 

допомогою усічення двох слів: seconds – секунди і Redwood – Редвуд. Подібні скорочення виявлені в 

пожежно-технічній термінології, наприклад, OPSEC (operational security) – операційна безпека, 

INFOSEC (information security) – інформаційна безпека та в інших терміносистемах. 

Ще одним варіантом скорочень є загальноприйняте їх написання за кордоном, наприклад: No 

(number) – номер, oz (ounce) – унція, ha (hectare) – гектар, viz. (videlicet) – тобто; а саме, lbs (pounds) 

фунти (ПБ, АТ). 

Частина термінів є поєднанням ініціальних абревіатур і скорочень, наприклад, PrPPE, proximity 

personal protective equipment – засоби індивідуального захисту. У цьому прикладі терміна першими 

двома літерами є скорочення першого компонента терміна, а наступні – ініціальні літери трьох 

наступних компонентів. 
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Крім згаданих вище ініціальних абревіатур і скорочень, у цих терміносистемах виявлено 

скорочення типу mobot, modular robot – модульний робот і mobile robot – мобільний робот, які 

утворені складанням ініціальної абревіатури і повнозначного слова: РТР-control = рoint-to-рoint 

control – позиційне керування (РТ). 

У терміносистемах ПБ і АТ є також одиниці виміру у формі ініціальних абревіатур від одної до 

п‘яти літер, наприклад, cm, centimeter – сантиметр, sq m або m,
2
 square meter – квадратний метр, 

f.p.s. (feet per second) футів в секунду.  

Поєднання ініціальних абревіатур і скорочень від одиниць виміру та інших термінів особливо 

характерні для терміносистем ПБ і АТ [3], наприклад, kw-hr, kilowatt-hour – кіловат-година, sq mm, 

square millimeter –  квадратний міліметр або 2 скорочення, наприклад, cu ft, cubic foot – кубічний 

фут. 

Під час дослідження терміносистеми дистанційного навчання (ДН) виявлено понад 250 

нетрадиційних або нестандартних, фразових і комбінованих абревіатур [4]. Вони в основному 

використовуються тоді, коли потрібно часто або швидко писати стандартні сполучення слів, фрази 

або цілі речення в англомовних електронних листах, електронних бесідах (chats), форумах, листах 

розсилання (listserves), а також у науково-технічній літературі з дистанційного навчання. 

До нетрадиційних або нестандартних ми відносимо абревіатури, в яких замість перших букв 

слів, від яких вони утворені, використовуються цифри і/або букви, вимова яких співпадає в 

англійській мові з вимовою певних слів у словосполученні, наприклад,f2f від англійських слів face-to-

face – індивідуальний, або традиційний у термінах індивідуальне навчання,традиційне навчання – 

face-to-face learning. Нетрадиційність цієї абревіатури полягає в тому, що оскільки цифра 2 і 

прийменник to транскрибуються однаково як [tu:], то в цій абревіатурі прийменник to замінений на 

цифру 2, яка коротша в написанні і легше запам‘ятовується, ніж абревіатура з прийменником to. 

Традиційна абревіатура від цих слів повинна би будуватися таким чином: ftof або f-to-f.  

Подібним чином утворюються абревіатури від термінів, номенклатурних назв і 

загальновідомих сполучень слів, наприклад, A2B, administration to business – взаємодія влади з 

бізнесом, W2K, Windows 2000 – операційна система Windows 2000, W3, World Wide Web – Всесвітня 

павутина, мережа, абревіатура ICQ,I seek you – Я шукаю тебе (назва програмного забезпечення). 

Фразові абревіатури утворюються від перших букв слів, із яких побудовані словосполучення, 

фрази або речення, і можуть складатися з двох і більше букв, наприклад, YR, Yeah, right – Точнісінько 

так, правильно; AKA, Also known as ... – Також відомий як ...; AISI,  Аs I see it. – Як я це бачу; на мій 

погляд; BBIAB, Be back in a bit. – Незабаром буду; незабаром повернуся; TTBOMK, To the best of my 

knowledge – Найкраще, що я знаю; YAFIYGI, You asked for it, you got it – Що просив, те й отримав. 

Часто ці абревіатури стають буквено-звуковими, тобто акронімами, наприклад, HAND, Have a 

nice day – Гарного вам дня, KISS, Keep it simple, stupid - Будь простішим, дурникунагадують 

загальновживані слова hand – рука, kiss – поцілунок; спостерігається омонімія, що викликає труднощі 

в правильному їх тлумаченні. Наприклад: BBS, Bulletin Board System (або Service) – електронна 

дошка оголошень; Be Back Soon – незабаром повернуся (абревіатура, яка використовується в е-

бесідах, форумах).  

У деяких фразових абревіатурах замість перших літер деяких або всіх слів використовуються 

цифри і/або букви, вимова яких збігається в англійській мові з вимовою певних слів, наприклад, U 

замість you, 4 (four) замість for, як у реченні W84M, Wait for me – Почекай мене. Таке поєднання 

фразових і нетрадиційних абревіатур ми називаємо комбінованими абревіатурами, наприклад, 

укомбінованій абревіатурі CU,See you! –До зустрічі! обидві перші букви слів See you! замінено 

буквами С і U, які звучать, відповідно як See і you; в абревіатурі B4N,by for now – бувай, будь здоров! 

замість букви f у слові for використано цифру 4 (four), яка звучить так само в англійській мові, як 

слово for. У деяких абревіатурах цього виду використовуються одночасно цифри і букви, наприклад, 

ILU2, I like you too. – Ти мені також подобаєшся. Комбіновані абревіатури використовуються у 

поєднанні із словами, утворюючи єдину цілу фразу або речення, наприклад, Y did U …, Why did you – 

Чому ти …; UR wrong, You are wrong – Ти неправий. 

До комбінованих можна віднести також абревіатури від термінів, у яких замість перших літер 

цифр, написаних у вигляді слова, пишуться відповідні цифри, наприклад, B8ZS, bipolar eight zero 

substitution – біполярне заміщення восьми нулів (спосіб кодування).   

Деякі абревіатури мають синоніми через різне їхнє написання різними авторами, наприклад, 

BFN або B4N, By for now. – До зустрічі. 

Абревіатури та скорочення характерні для всіх шести терміносистем. Основною причиною 

постійного їх поширення є зростання потоку інформації та розвитку засобів масової комунікації. 
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Кількість скорочень у більшості випадків значно менша порівняно з кількістю ініціальних 

абревіатур, хоча в деяких терміносистемах майже дорівнює (ПО) або становить половину від 

кількості абревіатур (АТ).   

Серед традиційних і нетрадиційних абревіатур і скорочень досліджуваних терміносистем 

спостерігається наявність синонімів, омонімів та акронімів.  

Усі виявлені нами лексичні одиниці терміносистем можна умовно поділити на: 1) ініціальні 

абревіатури, утворені від а) однослівних, б) багатокомпонентних термінів, в) одиниць виміру, 

г) ергонімів; 2) скорочення. Усі вони використовуються в нормалізованих і нових терміносистемах. 

Крім традиційних шляхів побудови абревіатур, виявлено нові 3) нетрадиційні, 4) фразові і 

5) комбіновані способи їх творення: а) поєднання традиційних абревіатур і скорочень або 

б) нетрадиційних і фразових абревіатур, тобто процес утворення абревіатур і скорочень триває.  

При впровадженні дистанційного навчання в освітніх закладах України, елементом якого є 

написання електронних листів, проведення електронних бесід, форумів, виникне також потреба 

застосовувати скорочені варіанти слів, словосполучень, фраз і речень.  

Детальніше ініціальні абревіатури і скорочення цих шести терміносистем описані у двох 

частинах методичних рекомендацій [3; 4]. Ці навчальні матеріали створено для студентів напряму 

підготовки «Філологія» як додатковий матеріал для практичних занять із дисциплін фахового 

перекладу.   

Проведене дослідження є основою для подальшого вивчення основних способів перекладу цих 

лексичних одиниць. 
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Шуневич Б. И. Сравнительный анализ инициальных аббревиатур и сокращений 

англоязычных терминосистем. 

Аннотация 
В статье проведен сравнительный анализ инициальных аббревиатур и сокращений с целью выявления их 

видов и тенденций развития в англоязычных терминосистемах. В процессе исследования выявлено 

соотношение наиболее и наименее активных видов традиционных инициальных аббревиатур, сокращений и их 

сочетания в нормализованных терминосистемах, а также описано разновидности этих лексических единиц в 

новой терминосистеме по дистанционному обучению. 

Ключевые слова: инициальные аббревиатуры, сокращения, нетрадиционные, фразовые, 

комбинированные аббревиатуры. 

Shunevych B. I. Comparative Analysis of English Terminological System Initial Abbreviations 

and Shortenings. 

Summary 
Initial abbreviations and shortenings constitute the subject of the study. The background of the article is 

determined by the lack of corresponding studies in Ukrainian lexicography. 

The main aim of the article is to determine the lexical units structure, types as well as their development 

tendencies both in normalized and new English terminological systems.  
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The study was conducted on dictionaries of six terminological systems.  

Many synonyms, homonyms and acronyms are revealed among traditional and nontraditional abbreviations and 

shortenings of the investigated terminological systems.  

All revealed lexical units of the terminological systems can be subdivided as follows:1) initial abbreviations 

created from a) one word terms, b) multicomponent terms, c) units of measurement, d) ergonyms; 2) shortenings. All of 

them are used in normalized and new terminological systems. Besides traditional ways of abbreviation creation, new 

ones are revealed that is 3) nontraditional, 4) phrasal and 5) combined means of creation, including a) combining 

traditional abbreviations and shortenings or b) nontraditional and phrasal ones. The findings prove that the process of 

abbreviations and shortenings creation continues. 

The analysis of different types of abbreviations and shortenings should be continued in order to contribute to a 

large amount of material needed for solid conclusions about the specified attributes of these lexical units. 

Key words: initial abbreviations, shortenings, nontraditional, phrasal, combined abbreviations.  
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АРГУМЕНТАЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ДИСКУСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

 
Стаття присвячена проблемі аргументації та стилістичним засобам її реалізації в художній 

літературі. Встановлено, що одиницями аргументації, які здійснюють раціональний вплив на переконання 

адресата під час дискусії? є причинова аргументація, пряма аргументація й непряма аргументація. 

Запропоновано використання таких стилістичних фігур, як: фігури скорочення, фігури додавання, фігури 

збільшення, фігури розташування, суть яких полягає у виборі потрібного учасникам дискусії, порядку слів у 

реченнях. 

Ключові слова: аргументація, мовленнєвий вплив, стилістична фігура, аргументи. 

 

Ведення дискусії на старшому ступені навчання ВНЗ має відповідати вимогам 

загальноєвропейського рівня володіння мовою, що передбачає володіння іншомовним 

міжкультурним спілкуванням шляхом формування та розвитку міжкультурної комунікативної 

компетенції, зміст якої передбачає мовленнєву, соціокультурну та соціолінгвістичну компетентності. 

Суперечності між потребами сучасного суспільства, його соціальним замовленням, яке 

відображено у програмі з іноземної мови, з одного боку, а з іншого, – рівнем розвитку лінгвістичних, 

психолого-педагогічних наук, організацією та формуванням дискусійної компетенції на вищому 

ступені навчання у ВНЗ сприяють поглибленому вивченню цього питання. Дискусія є ефективним 

засобом впливу на переконання людини. 

Актуальність дослідження зумовлена зростаючим інтересом теорії комунікації до пошуку 

моделей і засобів мовленнєвого впливу на переконання людей під час обговорення складних 

соціокультурних проблем.  

Відсутність цілісної теорії та ефективних засобів впливу на переконання співрозмовників під 

час дискусії визначають необхідність наших подальших досліджень у цій сфері. 

Пізнавально-комунікативна діяльність людини, її поведінка продовжує привертати увагу 

науковців, які займаються цією проблемою. Детально описані різноманітні моделі і механізми впливу 

на особистість, за допомогою яких здійснюється її переконання [3;4;5;9;12]. 

Мета статті – визначити і дослідити форми впливу аргументації на переконання 

співрозмовників та стилістичні засоби їх реалізації у художній літературі. Об‘єктом дослідження є  

аргументація та її основні форми. Предмет– стилістичні засоби аргументативного впливу на 

переконання опонентів. Матеріалом статті слугували романи Ф. Рабле «Гаргантюа та Пантагрюель»,  

А. Дюма «Три мушкетери», Сенеки Луція Аннея «Моральні листи до Луцілія»  

Під час дискусії все підпорядковано доведенню висунутої тези або її спростуванню. 

Аристотель вважав, що треба вміти розвивати й аргументувати тезу в обидва протилежні боки 
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(позитивний і негативний) і шукати істинність і неістинність, корисність і некорисність, доцільність і 

недоцільність. Такі зумисне дискусійні ситуації в напрямках, як «за», так і «проти» були, як правило, 

тренувальними [1]. У реальних мовних ситуаціях тези аргументують із погляду істинності або 

неістинності. Відомо, що кожна промова повинна мати: 

– екзордіум – кілька вступних зауважень щодо теми промови; 

– експозиціо – визначення понять, характеристика обсягу й важливості теми; 

– кауза – логічні аргументи, що підтверджують правильність судження, прямі дедуктивні чи 

індуктивні докази; 

– контраріум – спростування думки супротивника, непрямі дедуктивні чи індуктивні докази; 

– сіміле – подібні явища в інших сферах, аналогії; 

– екземплюм – приклади з історії й повсякденного життя;  

– тестимоніум – запам‘ятовування найважливішого, а також висловлювання славетних людей 

чи авторитетних суджень; 

– конклюзіо –  висновки у формі умозаключень. 

На етапі екзордіум – це добір необхідного матеріалу для доказу істинності запропонованої тези, 

в кауза – його розташування, в експозиції, або елокуції, – добір мовних засобів і способу їх подачі, в 

тестимоніум – запам‘ятовування найважливішого з подальшим його викладенням, в кауза й 

контраріум – характер мовної поведінки співрозмовників під час доведення чи спростування тези й 

використання паралінгвістичних прийомів – міміки та жестів. 

Проте основним етапом і змістом доведення істинності тези є аргументація як логічна частина 

диспозиції. Аргументація за широким значенням – це добір переконливих фактів і доказів і, як 

результат, ефективність ведення дискусії. В основі аргументації лежить складний логічний силогізм, 

що є ланцюжком або комбінацією істинних суджень як елементів доведення тези. Якщо 

запропонована теза створює базу для наступних міркувань і може бути стислою, глибокозмістовною 

чи полемічно загостреною, то аргументація – це процес обґрунтування прийнятності певних 

тверджень, що наводять на підтримку висунутої тези. 

У теорії аргументації виокремлюють – причинову аргументацію, пряму аргументацію й 

непряму аргументацію. Причинова аргументація – це обґрунтування тези шляхом наведення 

причиново-наслідкового зв‘язку між аргументами і тезою. Одним із прикладів причинової 

аргументації є промова Гаргантюа в романі видатного французького письменника Франсуа Рабле 

«Гаргантюа іПантагрюель», де описано, як требапокарати підбурювачів: «За їхнім прикладом я 

вимагаю, аби перед відходом ви мені видали, по-перше, коханого вашого Марке, чиє нерозумне 

поношення спричинило війну, по-друге, його товаришів-пекарів, які не загладили його вибрику,і, 

нарешті, всіх радців, отаманів, капітанів, тата домівників Пикрохола, які йому радили, які йому 

кадили, які його підбивали пуститися берега і заподіяти ним такого лиха» [10, с. 114]. 

Пряма аргументація – це вид аргументації, під час якої наводять аргументи, що безпосередньо 

обґрунтовують тезу. Прикладом прямої аргументації слугує десятивірш метра Гюгю Салеля, 

присвяченого Франсуа Рабле з метою його переконати написати другу частини «Гаргантюа і 

Пантагрюель»: 

Приємне із корисним поєднати 

Уміє лиш кебетливий письмак 

Читач воздасть хвали тобі багато 

За те, що ніби жартома отак 

Ти книгу втяв, натішившись у смак. 

А щодо користи, її нічим не скрить: 

Для мене ти сучасний Демокріт, 

Який сміється з вад людського роду. 

Пиши! А як тебе не визнає цей світ, 

На небесі дістанеш нагороду [10, с. 128]. 

Для розуміння особливостей аргументації належить пам‘ятати, що під час дискусії 

формулювання тези супроводжується пошуком і відбором аргументів, які, своєю чергою, по-перше, 

допомогли вплинути на переконання співрозмовника, і, по-друге, сприяли обґрунтуванню істинності 

тези. 

Залежно від мети й модусу впливу на співрозмовників розрізняють такі види 

аргументації:аргументи до логосу; аргументи до етосу; аргументи до пафосу. Аргументи до логосу – 

твердження, які стосуються предмета промови, тези, яку захищає співрозмовник. Аргументи до етосу 

й аргументи до пафосу – це твердження, які апелюють не до суті справи, а до учасників дискусії. Ця 
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група аргументів отримала назву аргументи до людини. Більшість аргументів до пафосу теж 

належать до групи аргументів до людини, серед яких є аргументи до вигоди, аргументи до пихи, 

аргументи до жалю, аргументи до сили, аргументи до публіки, аргумент до фізичної сили. Під час 

застосування останнього навряд чи можна говорити про переконання. Як писав С. Поварнін, 

«насильство в усіх видах дуже часто переконує багатьох і вирішує суперечки, принаймні на деякий 

час. Розбійник відкрито пропонує дилему «гаманець» або «життя» [9, с. 58]. Аргументи до публіки – 

це звернення до почуттів аудиторії з метою відвертання від об‘єктивного розгляду певної проблеми 

та схилення їх до рішення в потрібному оратору напрямі. Подібний аргумент широко застосовують 

під час дискусії,  коли співрозмовник безпосередньо звертається до свого опонента чи опонентів, 

апелюючи не до предмета обговорення, а саме до його чи їхніх почуттів. Аргумент подвійний 

стандарт – це заміна критерію оцінки в морально-етичних й естетичних питаннях щодо різних людей 

або ситуацій, тобто займати половинчату позицію там, де потрібний принциповий, безапеляційний 

однозначний підхід. Аргумент до освіченості – це заміна аргументації голослівним звинуваченням 

свого опонента в недостатній обізнаності. Аргумент позірна вченість – це надання зарозумілих, не 

ясних, не чітких форм для прикриття відсутності справжньої думки або аргументів. 

Під час аргументації учасники дискусії особливу увагу звертають на основні правила, що 

висувають до аргументів: по-перше, аргументи мають бути істинними, доведеними, несуперечливими 

й безсумнівними, по-друге, аргументи мають бути достатньою підставою для доведення тези, і, по-

третє, аргументи мають повною мірою відповідати двом формам мовленнєвого впливу: прямій формі 

мовленнєвого впливу і непрямій формі мовленнєвого впливу. Якщо пряму форму мовленнєвого 

впливу використовують учасники дискусії лише тоді, коли вони мають на увазі лише буквальне 

значення своїх мовних виразів, лише те, що вони говорить, тоді як непряма мова мовленнєвого 

впливу передбачає використання співрозмовниками мовних висловів, які передають зміст 

повідомлення імпліцитно, вони повідомляють не тільки те, що говорять, а й щось більше. Пряма 

форма мовленнєвого впливу на відміну від непрямої є відкритою, точною, послідовною, логічною й 

узгоджується із такими критеріями, як щирість, відвертість, доброзичливість, справедливість й 

істинність. Отже, для учасників дискусії сприйняття необхідної інформації під час використання 

подібної мовленнєвої форми не зумовлює ніяких особливих мовних, психологічних, змістових чи 

пізнавально-комунікативних труднощів; їм не доводиться вгадувати те, що мав на увазі опонент, і 

думати, чи правильно вони його зрозуміли, тоді як непряма форма мовленнєвого впливу – це таке 

використання оратором мовних висловів, коли він має на увазі не тільки те, що він говорить, а й щось 

більше. Непряма форма впливу забезпечується використанням у промові таких засобів виразності, як 

риторичні фігури. Риторична фігура (грец. – ораторське мистецтво і образ, вид) – фігура 

мовлення,близька до стилістичної фігури, що вказує на утилітарні інтереси ораторського мовлення, 

застосована для переконання аудиторії в істинності чи хибності певних думок. Запроваджена в 

античній риториці, граматиці та поетиці, проголошена особливим мистецтвом красномовства, вона 

забезпечувала насамперед політичні, юридичні та інші практичні інтереси. Риторична фігура 

виконувала функції (окреслення, кларизму, незвичності, образності), суголосні з вимогами 

риторичного стилю та логіки. Тому, попри ясність висловлення, їм притаманні пафос, інтелектуальна 

пристрасність, яку використовували ритори й поети для вираження своїх думок [8, с. 329]. 

У риторичних фігурах об‘єктом зміни є речення або більша одиниця промови, суть яких 

полягає у виборі потрібного учасникам дискусії порядку слів у реченнях. Таке синтаксичне 

перетворення реалізується через такі риторичні фігури, як фігури скорочення, фігури додавання, 

фігури збільшення, фігури розташування. 

До фігур скорочення відносять апосіонезу
3
, асиндетон

4
, еліпсис

5
 тощо. Одним із яскравих 

прикладів апосіонезу є діалог між д‘Артаньяном і герцогом Бекінгемом, у якому мушкетер засвідчує 

                                                           
3
Апосіонеза (грец. умовчання) – стилістична фігура, близька до умовчування, яка розкривається в 

недомовленості висловлення, ніби  обірваного зненацька, тому не завжди легко з‘ясувати , якою мала би бути 

повністю сформульована думка. Часто спостерігається на побутовому рівні. У художній літературі може 

відтворювати схвильований стан того чи того персонажа. Іноді апосіонеза є особливим прийомом 

імпресіоністичного стилю. [7, c. 87]. 
4
Асиндетон (грец. безсполучниковість) – будова переважно поетичного мовлення, з якого усунуті 

сполучники задля експресивного увиразнення та стислості висловлення на зразок телеграфного стилю [7, 

c. 101]. 
5
Еліпсис (грец. брак, нестача) – стилістична фігура, яка засвідчує опущення певного члена речення чи 

словосполучення, що легко відновлюється за змістом; найпоширеніша в побутовому мовленні. Вживається 

задля диномічності, стислості, експресивності вираження думки, розкриття напруженої дії, відрізняючись від 
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свою відданість королю та королеві і не погоджується на пропозицію герцога взяти що-небудь у 

подарунок: 

Я служу королю та королеві Франції й перебуваю в роті пана Дезессара, котрий так само, як і 

його свояк пан де Тревіль, безмежно відданий їх величностям. Більше того, можливо, я б ніколи й не 

погодився на все це, коли б не бажання зробити послугу одній особі, що дорога мені так само, як вам 

дорога королева. 

– Так,– сказав герцог усміхаючись, – я, здається, знаю цю особу, це… 

– Мілорде, я не назвав її імені, – урвав юнак. 

Ваша правда, – відповів герцог. – Тож саме цій особі я й маю бути вдячним за вашу 

самовідданість? [6, с. 246]. 

Прикладом асиндетона є діалог Ришельє і його вірнопідданого, у якому кардинал хотів 

перешкодити зустрічі королеви й герцога Бекінгема: Жодного слова про те, що сталося; хай 

королева вірить, що вона в цілковитій безпеці; хай думає, що нам не відома її таємниця; хай вважає, 

що ми заклопотані розкриттям якоїсь змови [6, с. 145]. 

Фігури додавання поділяють на анафору
6
, епіфору

7
, хіазм

8
, гомеотелевтон тощо. 

Приклад анафори. У романі Франсуа Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель» у розділі «Застілля з 

речами на честь декреталій» автор так описує ідеал щирого християнина: О, тоді (провадив 

Здоровега)не буде більше граду, морозу, інею, бурі! О, тоді прийде щедрота всіх благ земних! О, тоді 

в усьому всесвіті запанує вічний, міцний мир: ущухнуть війни, шарпанина, здирщина, харцизство, 

душогубство, убивати можна лише єретиків та клятих баламутів. О, тоді для всього роду 

людського запанують відрада, всерадість, усолода, млость, розваги, втіхи, блаженство! О велике 

віровчення, безцінна наука, божественні управи, увічнені в дивовижних розділах безсмертних цих 

Декреталій! Хто з вас, читаючи хоча б півканона або ж одну-єдину сентенцію пресвятих 

Декреталій, не відчував у собі, якщо тільки він не єретик, запаленого посвітача божественної 

любови і свівчуття до ближнього, нездоланної нехоті до мирської марноти, захвату душі, піднесеної 

аж до третього неба,і цілковитого задоволу від бажань! [10, с. 474–475].   

Прикладом епіфори слугує міркування Гаргантюа, де він розкриває суть лицарського державця, 

якого …ми повинні сліпо слухатися, власкавлювати і шанувати, бо він свавільний, суворий, 

шорсткий, жорстокий, твердий, непохитний. Йому годі щось довести, навіяти, утовкмачити. Він 

не слухає, та й край. Навіть звірів він навчає мистецтв, у яких їм природа відмовила. Робить 

поетами круків, папуг, шпаків, а поетесами –сойок і сорок, учить їх промовляти, говорити і співати 

людською мовою. І все це ради черева! 

Одомашнює і приручає орлів, кречетів, соколів,рарогів, сапсанів, шулік, кань, кібців, птахів для 

ловів, вільних, хижих, диких, і як навіть одпустить їх політати на волі в небі і держить їх там так 

довго, як побажає, і так високо, як заманеться, і вони, по його уподобі, ширяють, кружляють і 

шугають, а відтак він раптово опускає їх з піднебесся на землю. І все це ради черева! 

                                                                                                                                                                                                 
апосіонези (обірваної фрази), фігури умовчування. Поширюється мовленнєвий еліпсис, виражений у 

контекстуально чи ситуативно неповних реченнях(М. Коцюбинський:І рад би щось зробити , та нема де), при 

нульовій зв‘язці (він поет), односкладних реченнях(Що посієш, те й пожнеш – опущено займенник ти), 

конструкціях з однорідними членами речення (Юлій Цезар: «Прийшов, побачив, переміг»).Еліпсис зумовлений 

потребою економії мовних зусиль (вихідний день – вихідний), прагненням передати динаміку ситуації чи 

емоційне збудження, розгубленість мовця, бажанням уникнути повторення слова, експресивністю мовлення, 

застосуванням евфемізмів, безособових речень [7,c. 327]. 
6
Анафора (грец. піднесення) – єдинопочаток, риторична фігура, вживана, на відміну від епіфори, на 

початку віршованих рядків у вигляді звукового, лексичного повтору чи повторення синтаксичних, строфічних 

структур упродовж усього твору або його частини завдяки чому збільшується семантичний обсяг мовних 

одиниць, увиразнюється експресивний колорит твору. Як стилістичний прийом градації, оснований на звуковій 

організації мовлення. [7, c. 66]. 
7
Епіфора (грец. повторення) – стилістична фігура, протилежна анафорі, повторення однакових слів, 

звукосполучень, словосполучень наприкінці версів, строф у великих поетичних творах. Епіфора вживається 

задля увиразнення художнього мовлення та структурування нового мікрообразу «по вертикалі» [7, c. 343]. 
8
Хіазм (грец. хрестоподібне розташування у вигляді грецької літери Х) – в античній риториці – 

комутація, приписувана Сократові, яку застосовували прихильники азіанізму та бароко. У сучасному 

літературознавстві вважається різновидом антиметаболи, стилістичною фігурою зворотного синтаксичного 

паралелізму , в якому другій половині фрази властивий зворотний порядок слів. Вживається задля увиразнення 

мовлення[8, c. 557]. 
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Слони, леви, носорожці, ведмеді, коні, собаки у нього танцюють, вальсують, вольтижують, 

б‘ються, плавають, ховаються, приносять йому, що накаже, і беруть, що накаже. І все це ради черева! 

Рибу, як морську, так і прісноводну, китів і підводних чудовиськ він піднімає з дна моря, 

вовківвикурює з лісу, ведмедів зі скель, лисів з нір, гадів з-під землі. І все це ради черева ! 

Коротше, він невситимий і в гніві своєму пожирає всіх, і людей, і тварин: саме така доля спіткала 

васконів, коли під час серторіанських війн їх обложив Квит Метелл, сагунтинців, коли їх обложив 

Ганнібал, жидів, коли їх обложили римляни, і ще шістсот інших племен. І все це ради черева! [10, с. 486–

487]. 

Прикладом хіазму є звернення Сенеки до Луцілія, щоб переконати його в тому, кого треба 

наслідувати і з ким треба приятелювати: Заглиблюйся, наскільки можливо, в себе самого. Приятелюй 

лише з тими, які можуть зробити тебе кращим. Вигода тут обопільна: люди, навчаючи, вчаться…» 

і продовжує, цитуючи Демокрита, «великим є для мене,– мовив Демокрит,– одна людина – це як весь 

народ, а весь народ – як одна людина [11, с. 50] 

Фігури розташування – це риторичні фігури, суть яких полягає в незвичайному розташуванні 

елементів промови: до них належать риторичне запитання, інверсія, паратеза, парцеляція тощо. 

Приклад риторичного запитання. д‘Артаньян так передає стан душі закоханого Портоса: Але за 

всім тим д‘Артаньян помітив також, що ніхто не відповідав на залицанняПортоса. Все це були 

лише химери й ілюзії. Та хіба для справжнього кохання й для справжніх ревнощів існує інша 

дійсність, крім ілюзій й химер? [ 6, с. 296]. 

Вищезазначені приклади мовного впливу та відібрані стилістичні фігури повною мірою 

доводять, що їхнє використання під час дискусії сприяє логічному, чіткому і всебічному розкриттю 

предмета обговорення, слугують доведенню запропонованої тези, утримуючи й концентруючи увагу 

опонента на аргументації. Отже, за допомогою аргументації один із співрозмовників відкрито 

здійснює вплив на свідомість свого опонента, спонукаючи його до зміни своїх поглядів і переконань. 
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Янисив М. П., Ищук М. Н. Аргументация как основа формирования дискуссионной 

компетенции. 

Аннотация 
Статья посвячена проблеме аргументативного воздействия на сознание реципиента и языковых 

средств ее реализации во время дискуссии на литературные темы. Установлено, что единицами 

аргументированного воздействия во время дискуссии выступают: причинная аргументация, прямая и 

непрямая аргументация, а также стилистические фигуры, а именно: фигуры сокращения, фигуры добавления, 

фигуры увеличения, суть которых заключается в выборе участниками дискуссии необходимых языковых 

средств с целью убеждения своїх оппонентов.  

Ключевые слова: аргументация, стилистическая фигура,  аргументы,  языковые формы влияния. 

Yanisiv M. P., Ishchuk M. M. Argumentation as a basis of debating competence formation. 

Summary 
The problem of argumentation and stylistic means of its expression in fiction is considered in this article. It was 

determined that units of argumentation, which carry out rational influence on conviction of the addressee during the 

discussion, is casual argumentation, direct argumentation and indirect argumentation. Such stylistic figures as: figures 
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of shortening, figures of addition, figures of increase, figures of placemen, the essence of which lies in the choice of 

word order in the sentence which is needed by a participant of the discussion, were suggested. 

Stating of the problem. Conduction discussion at the senior level of training at Linguistic Higher Educational 

Establishment has to meet demands of European level of language knowledge, which envisages for eigniner cultural 

communication by means of formation and development of intercultural communicative competence, these envisages 

linguistic, socio-cultural and sociolinguistic competences. 

Contradictions between the demands of the modern society, its social order, which is reflected in the foreign 

language program, on the one side, and on the other side – level of linguistic, psychological-pedagogical sciences 

development, organization and formation of discussion competence at the senior level of training at a Higher 

Educational Establishment causes deeper consideration of this question. Discussion is a mighty means of influence on 

person‘s convictions. 

Topicality of the investigation is caused by increasing interest of communication theory to search of models and 

means of linguistic influenceon people‘s convictions during discussion of complex socio-cultural problems. 

Absence of the complete theory and effective means of influence on communicator‘s convictions during 

discussion determines our furtherin vestigation in this sphere. 

Analysis of these investigations and publications. 

Cognitive-communicative activity of a person, and thus its behavior, continues to attract attention of scientists 

who deal with this problem. Different model sand mechanisms of influence on a person, by means of which convictions 

are attained, are described in detail.  

The purpose of the article is to determine and investigate form so far gumentation influence on communicator‘s 

convictions and stylistic means of their realization in fiction. The object of investigation is argumentation and its main 

forms. The subject of the investigation is stylistic means of reasoned influence on opponent‘s convictions. The material 

for investigation was: fiction texts, novels of F. Rabelais «Gargantua and Pantagruel» and of A. Dumas «The Three 

Musketeers» and also «Moralletters to Lucilius» by Lucius Annaeus Seneca. 

Key words: argumentation, speech influence, stylistic figure, arguments. 
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СЕМАНТИЧНЕ ПРОФІЛЮВАННЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ ’ЗРАДА’: 

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД 

 
У статті розглянуто семантико-когнітивні профілі концептосфери ЗРАДА у лінгвокультурологічному 

висвітленні, з‘ясовано її провідні когнітивно-метафоричні моделі в текстах різної жанрової та стильової 

належності (зокрема із залученням корпусів українських текстів). Звернуто увагу на стійкі порівняння, 

розглянуто номінативні сполучення з огляду на наявну дистрибуцію імені стрижневого концепту, його 

синонімічні й антонімічні зв‘язки.  

Як випливає з наших спостережень, провідними напрямами метафоризації, які концептуалізують зраду, 

є антропоморфний, речоморфний (артефактний), акціональний та перцептивний. Менш поширеним є уявлення 

про зраду через зв‘язок із рослинами і тваринами. Такий підхід дає змогу припустити, що концепт ЗРАДА є 

семантично амбівалентним, позаяк його можна вважати одночасно і соціооцінним, і емоційно-ціннісним 

поняттям, із яким пов‘язані норми морально-етичної і соціальної поведінки соціуму.  

Ключові слова: зрада, семантичне профілювання, концептуалізація, речоморфний код, перцепція, 

акціональний профіль, флорометафора, зоометафора. 

 

У центрі уваги сучасних досліджень перебуває вербальний образ світу, сформований у 

свідомості носіїв певної мови, а культурологічна орієнтація стає провідним напрямом праць із 

когнітивної семантики. Зазначений підхід зумовлює необхідність вивчення концептів, які становлять 

сукупність колективних знань про внутрішній світ і ментальний лексикон людини. 

Поява в науковому обігу терміна концепт (спочатку – в перекладах російською мовою робіт 

А. Вежбицької, Ч. Філлмора й ін.) вимагала його розмежування з терміном поняття. Згідно з 

поширенимпоглядом, на відміну від понять, представлених у нашій свідомості набором істотних ознак, 

концепти не тільки мисляться, а й переживаються. Вони – предмет емоцій, симпатій і антипатій, 

зіткнень різних думок. У структуру концепту входять внутрішня форма слова, пов‘язані з нею асоціації, 

оцінки. Концепти описують дійсність, але дійсність своєрідну – ментальну [13, с. 40–55].  

Під концептосферою В. А. Маслова розуміє сукупність концептів, із яких, як з мозаїчного 

полотна, складається світогляд носія мови. У структурі концептосфери виокремлюється ядро 
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(когнітивно-пропозиціональна структура концепту), навколоядерна зона (лексичні репрезентації 

релевантного концепту і його синоніми тощо) та периферія (асоціативно-образні репрезентації). І 

перший і другий складник здебільшого репрезентують універсальні та загальнонаціональні знання, а 

периферія – індивідуальні, але в сукупності вони становлять різні структури знань про світ схеми, 

картини, фрейми, сценарії, скрипти [5, с. 17–18].  

Досить вдалими є спроби ідеографічно-семантичної категоризації концептів, із-поміж яких 

вирізняються такі: 1) світ – простір, час, числа; 2) стихії та природа – вода, вогонь, дерева, квіти; 

3) уявлення про людину; 4) концепти моралі; 5) соціальні поняття та відносини; 6) емоційні 

концепти; 7) світ артефактів; 8) концептосфера сакральних знань; 9) концептосфера мистецтва тощо 

[5, с. 76]. Дехто стверджує про наявність у мові соціооцінних, морально-етичних концептів, до яких 

Н. Д. Арутюнова відносить СОРОМ І СОВІСТЬ.  

Наголосимо, що концепт ЗРАДА можна вважати одночасно і соціооцінним і ціннісним 

поняттям, із яким пов‘язані норми морально-етичної і соціальної поведінки людини. У сучасній 

лінгвоконцептології наявні праці, присвячені моделюванню концептів шляхом семантичного 

профілювання аксіологічних концептосфер та зіставленню уявлень про зраду, зокрема виконані на 

українському фольклорному матеріалі [6]; на матеріалі російських та англійських народних балад [1]; 

англійській мові [12]. 

Метою пропонованої статті є розгляд семантико-когнітивних профілів концептосфери ЗРАДА у 

лінгвокультурологічному висвітленні, з‘ясування його провідних когнітивно-метафоричних моделей 

у текстах різної жанрової та стильової належності (зокрема із залученням корпусів українських 

текстів), увагадо стійких порівнянь, характеристика номінативних сполучень з огляду на наявну 

дистрибуцію імені стрижневого концепту, його синонімічні, епідигматичні та фразеологічні зв‘язки. 

Вартими уваги є концептуальні біноми, які представляють нежорсткість, розмитість меж та 

міжконцептні кореляції зазначених ідеологічно-ціннісних та етичних категорій – ВІРНІСТЬ, ГРІХ, 

ОБМАН, ПОМСТА, ПОРАЗКА, ПОКАРАННЯ тощо. 

Про культурне профілювання понять у межах теорії символічних стереотипів йдеться в працях 

представників польської етнолінгвістичної орієнтації [14, c. 12; 15, c. 22]. При такому підході профіль 

води у культурному тексті містить такі вияви: космогонічний (вода – першооснова і джерело життя), 

засіб очищення (катарктичний), символ еротичних переживань у традиційній народній культурі [14, 

c. 12]. Профілі функціонують двояко: вони або відкрито входять у текст, який безпосередньо описує 

сам обряд чи його частину, виконавця або ж зовні не мають матеріального вираження, існують як 

певні конвенціонально закріплені ментальні утворення – невербалізовані концепти.  

До поняття ЗРАДА і суміжних ціннісних концептів зверталися дослідники в межах 

лінгвоконцептології, мови традиційного народного фольклору, пареміології та фраземіки. Так, у 

праці Н. Ю. Панфілової представлено результати дослідження мовних засобів вираження концепту 

зрада / treachery в українській та англійській мовах, зокрема в аспекті поняття державницької зради 

[9, c. 442]. Авторка доходить до висновку про те, що «у розумінні поняття зраданосіїв української та 

англійської мов специфічним для останньої є зв‘язок державної зради з монархією, що відбивається у 

структурі ключових лексичних одиниць» [9, c. 442]. Дослідниця стверджує, що «в українській мові на 

позначення подібного усвідомлення зрадницької діяльності сформувались стійкі сполучення зрада 

національних інтересів та зрада (інтересів) українського народу, що активно використовуються у 

засобах масової інформації...» [9, с. 443]. На думку У. О. Савельєвої, «у творах англійських авторів 

спостерігається прирівнювання зради до гріха, причому апеляція до Біблії проводить аналогію між 

зрадником і Люцифером, дияволом: «She and I were silent, for many a minute. «Lucifer – Star of the 

Morning!» she went on, «thou art fallen. You – once high in my esteem – are hurled down: you – once 

intimate in my friendship - are cast out. Go!» (Brontл «Shirley»)» [10, с. 170]. Для англомовної картини 

світу вона виокремлює лексеми snake, serpent, viper, reptile, copperhead [9, c. 242]. До того ж, авторка  

наголошує на наявності зоонімів на позначення зрадника, які виступають образно-смисловим 

центром окремих фразеологічних зворотів на кшталт rats desert/ forsake/ leave a sinking ship, де 

лексема rat (пацюк) має переносне значення «зрадник», «боягуз», «ренегат», напр.: ...a guy like 

Morrow – they don‘t just stay a rat while they‘re a kid. They stay a rat their whole life (J. D. Salinger). 

Стійкий зворот, до складу якого входить дієслово to rat: to rat on sb, означає зраду когось, 

штрейхбрейхерство» [9, с. 243]. 

Важливе місцеу номінаціях зради і зрадників посідає антична традиція. «В англійській мові 

синонімом до слова traitor (зрадник) є одиниця Brutus, утворена від прізвища римського 

воєначальника Марка Юнія Брута» [9, с. 444]; «лексема catilinarian позначає того, хто, як і Катиліна, 

замишляє проти уряду» [9, с. 445].  
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Однак для кожної мовної картини світу характерні специфічні символи зради й зрадників. 

Н. Ю. Панфілова подає перелік власних імен, які стали в англомовній картині світу символами зради 

і зрадників Benedict Arnold, Bolo, quisling
9
 [9, с. 443]. «Однак, треба зазначити, що одиниці квіслінгне 

властива висока частотність, хоча приклади вживання знаходимо і в сучасних текстах, зокрема в 

інтернет-комунікації: «Ми не переможемо агресора, аж поки не виявимо «квіслінгів» у високих 

ешелонах влади»(http://gorodok-rada.org.ua/node/4125). 

Дехто виокремлює кілька семантичних ознак цього концепту на рівні словникових дефініцій та 

аналізу семантичної структури полісемантичних слів у сучасній англійській мові [4, c. 58] (див.: 

Табл. 1). 

Таблиця 1 

Ключові вербалізатори концептосфери ЗРАДА в англійській мові 

 treason особливо тяжкий злочин, зрада 

 betrayal зрада, зрадливість 

 treachery віроломство, зрада, зрадливість, зрадницький вчинок, перфідія 

 perfidy віроломство, зрада, зрадливість, перфідія 

 

 infidelity атеїзм, віроломність, зрада, невіра, непевність, язичество 

 

 apostasy відступництво, віровідступництво, зрада, ренегатство 

 

 sellout виставка, зрада, розпродаж 

 

 collaboration зрада, колабораціонізм, співробітництво, сумісна праця 

 

 Sell зрада, обман, розчарування 

 

 recreancy боягузтво, віровідступництво, зрада 

 

Дослідники виокремлюють опозиційні пари, або асоційовані концепти: кохання/ зрада [6, 

c. 85]; кохання – зрада – смерть [11]; вибір і зрада [3]; вірність  /зрада [2; 7],гріх і зрада [8]; зрада 

– перемогатощо. У. О. Савельєва досліджує реалізацію концепту-єдності «предательство -

верность», яку вона розглядає як архетипний лінгвокультурологічний концепт [10, с. 169].  

У сучасних текстах протиставними виявляються концепти ЗРАДА – ПЕРЕМОГА. «Серед 

інших важливих слів минулого року редакція словника сучасної української мови «Мислово» 

виокремила слова «банкопад», «безвіз», «брекзит» і лексичну пару «зрада/ перемога»» 

(http://www.radiosvoboda. org/a/news/28213609.html). Уживання цієї «пари» є достатньо частим 

явищем у сучасних текстах, зокрема в інтернеті: Переговори в Парижі – це не перемога і не зрада. Це 

– процес припинення кровопролиття і план відновлення державного суверенітету... (glavcom.ua › 

Думки вголос › Юрій Луценко); Як #зрада стала #перемогою: історія найпопулярнішого мему 

(Факти fakty.ictv.ua › Факти › Україна › Суспільство); Зрада – це гiбридна перемога 

(pikabu.ru/story/zrada__ tse_gibridna_ peremoga_3073381); Поки в Інтернеті йде змагання між #зрада 

чи #перемога, ці люди готують для хлопців, щоб вони там відчули свята (Твіт); Шо за день? 

Приватбанк націоналізують, Насірова звільняють. Не поймеш шо #зрада шо #перемога (Твіт); «Мій 

кращий друг... Ріббентроп» (пакт 23 серпня 1939 року: зрада, дипломатія, перемога, поразка...) 

(С. В. Пронь, 2014, journals.uran.ua). 

Як продемонстрували наші спостереження, когнітивно-метафоричні моделі концептосфери 

ЗРАДА представлені антропоморфною концептуальною ділянкою, до складу якої входить кілька 

напрямів метафоризації, зокрема акціональний, речоморфний, перцептивний. Неантропна сфера 

семантизації зради представлена флоро-та зооморфним проявами. При цьому останні, і передусім 

речоморфний, містять у собі колоквіалізми атрибутивного типу (предмет – який), які приписують 

                                                           
9
«Колабораціоністська діяльність норвезького політика В. Квіслінга під час другої світової війни стала 

причиною виникнення одиниці quisling(квіслінг), що використовується на позначення зрадника свого народу: 

Societyhasadoptedanumberoftermstoexpressitsdislikeforthis, andespeciallythosewhobetrayusbylying: Judas, quisling, 

traitoretc. (З Інтернет-видання)» [9, c. 443]. 

http://gorodok-rada.org.ua/node/4125
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певному об‘єкту певну метафоричну ознаку – розміру, ваги, відчуття – гострий, таємний або такий, 

що викликає больові відчуття. Розглянемо їх детальніше. 

Одним із напрямів метафоризації виступає антропоморфна метафора, вербалізована за 

структурно-семантичною моделлю ЗРАДА – ЦЕ ІСТОТА. Такий напрям властивий й іншим мовам: 

«І в російських, і в англійських авторських метафорах виявляється уособлення зрадництва і зради: 

абстрактні поняття наділяються здібностями і можливостями людини: «The hand of betrayal and 

treason has reached the martyr President Rene Muawad, the official Syrian news agency, Sana, said» (http:// 

info.ox.ac.uk). «Предательство, как тяжела рука твоя! Она гнетет меня, гнетет и клонит… Я падаю под 

тяжестью ладони И корчусь в муках, ведь предатель – я!» (http://www.4oru.org), «This week: well, just 

where is the voice of treason?». Уцих прикладах у зради й зрадництва, так само як і у людини, є руки, 

голос. «Когда в безмолвии, как тать, К душе подкрадется измена…» (Апухтин А. Н. «Когда любовь 

охватит нас...»), «Между тем измена не дремала, явились честолюбивые личности, которые задумали 

воспользоваться дезорганизацией власти для удовлетворения своим эгоистическим целям» 

(Салтыков-Щедрин М. Е. «История одного города»), «…измена уже успела проникнуть в ряды их» 

(Салтыков-Щедрин М. Е. «Пошехонская старина»), «…измена очень ловко воспользовалась этими 

оправданиями» (там же)» [10, с. 170–171]. 

В окремих випадках можна говорити про концептуалізацію ЗРАДИ ЯК ІСТОТИ, оскільки 

відповідні ознаки можуть стосуватися будь-якої істоти: «СтовпСорому (абоанатоміязради)» 

(www.ukrcenter.com/Форум/27449/Стовп-Сорому-або-анатомія-зради). 

Ізнизки текстів можна зробити висновок про концептуалізаціюЗРАДИ ЯК ЛЮДИНИ, зокрема 

у співвідношенні з внутрішнім соматичним кодомта іншими антропоморфними ознаками:Ніби ти не 

знаєш, що в чоловіків подружня зрада часто йде не через серце (Є. Кононенко, Зрада); Зітхала 

ніжність, клекотіла пристрасть, І зрада каламутила вино (Є. Кононенко, Зрада);#зрада не пройшла 

(texty.org.ua/pg/news/.../read/71666/zrada_ne_projshla_Ukrajinsku_movu_z_osvit); «А раптом саме тут 

нова українська влада зраду пестує
10
?» (Люко Дашвар, Рай); «Нове обличчя державної зради» 

(www.day.kiev.ua/uk/article/den-planeti/nove-oblichchya-derzhavnoyi-zradi). 

Існує індивідуально-авторська метафора ЗРАДА – ЦЕ СТИХІЯ, якаформує космогонічний 

фрейм розгляданої концептосфери, співвіднесений з ідеєю пустоти як біблійного першопочатку: 

«...що й вітер ночами тікає, скиглить, минаючи пустки, пустки? чому туманом і тонким болем 

пахне різуче повітря зрад, а ти все не годен повірити: невже?» (Є. Пашковський, 

library.kr.ua/elib/pashkovskiy/shodenniygezl_9.html). 

Метафори, які репрезентують ЗРАДУ в межах АНТРОПНОЇ СФЕРИ, поділяємо на два класи: 

базові, які служать для опису перцептивного та соціального досвіду, що включає онтологічні та 

оціночні ознаки концепту (ЗРАДА ЯК ВОРОГ, ЗРАДА ЯК ЛЮДИНА), співвіднесені з деякими 

предикатами (діями) та НЕАНТРОПНІ (речоморфний та артефактний субкоди). 

Так, модель ЗРАДА – ЦЕ ВОРОГ,ЗРАДА – ЦЕ ЛЮДИНА співвіднесена з такими діями – 

продавати, мати гостру зброю: «Я думав тоді: гей, добрі й милі люди, як ми себе не знаємо, як ми собі 

докоряємо, як часом нас мають за бандитів, за націю різунів, а тут одна із нас, сільська 

вистраждана жінка перемогла братовбивство, помсту, зраду. Й навіть перемогла саму себе» 

(Р.Федорів, Єрусалим на горах). 

У цьому профілі ЗРАДА метафоризується як істота (радше – людина), яка виконує певні дії: 

– продає (Гей, сидит зрада посеред села, її пізнати, гей трійло-зела. Бо пʼе горівку, їсть 

солонинку, а зато на постерунку продае брата, продае неньку, продае челядь ще й шлюбну жінку. 

(Марко Черемшина (псевд.)– Карби. Села за війни. Верховина. Парсочка. – С. 231 

.https://books.google.com.ua/books?id...). 

– має зброю (І хрест ганьби придавить ваші груди, І зрада вийме з-за халяви ніж (Б. Олійник); Ні 

зрада, ні заздрість хай леза не точить, А ти за найвище і горде змагайся. Домашнього затишку теплий 

куточок Існує для тебе завжди. (М. Бойко, Повертайся, 2011, dspace.pnpu.edu.ua); «А це хто? 

Підступництво? Підлота?Зрада із ножем у рукаві ?..» ([10,191 Ребро П. Хортицьке віче // Ребро П. 

Вибрані твори: В 5-ти т. – Запоріжжя: Хортиця, 2001. – Т. 2. – С. 190–204. 

http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=18225&chapter=1); Тут мешкає одна сім'я-громада, де слів – 

                                                           
10
У цьому випадку треба звернутися до словникової дефініції дієслова пестувати (ПЕСТУВАТИ, ую, 

уєш, недок., перех. 1. Дбайливо доглядати, з любов‘ю виховувати дитину. //  Потурати чиїм-небудь надмірним 

вимогам, бажанням, примхам; балувати.  2. перен. Сприяти розвиткові, зростанню кого-, чого-небудь. 3. Те 

саме, що  пестити 1(Словник української мови: в 11 томах. – Том 6. –1975. – С. 342)), з якої випливає, що в 

першому значенні дієслово пестувати сполучається із назвами осіб. 

https://www.google.com.ua/search?lr=lang_ru&sa=N&biw=1280&bih=929&tbs=lr:lang_1ru&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE+%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0+(%D0%BF%D1%81%D1%8D%D1%83%D0%B4.)%22&ved=0ahUKEwjn_93V89XQAhWobZoKHV29BJ04lgEQ9AgIIjAB
https://books.google.com.ua/books?id
http://bo0k.net/index.php?p
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в‘язниця, люпанар і кат – не знають, і де кожен день – відрада. Кинджала не кривавить помста й зрада: 

братерство тут найвищий маєстат, а можний розум – всеєдина влада (М.Драй-Хмара); Коли 

зраджуємо ми – це безневинний, легкий флірт, гра і пустощі. Коли зраджують нам – це підла зрада і 

«гострий ніж у спину» (lubov-plus.org.ua/stosunky/vin-i-vona/zrada-hirka-storona-kohannya/). 

Акціональний фрейм ЗРАДИ включає сполучуваність із предикатами дії і предикативними 

ознаками (модель зрада – це прихований об‘єкт (таємна, підступна дія чи вчинки):«Та якщо хоч у 

помислах затієш зраду, не сподівайся, що це сховається від мене. І тоді я накажу викинути твою 

голову за ворота сарая…» (Р. Іваничук, Мальви). Із семантики дієслова затівати випливає, що це 

дієслово сполучається з іменниками тематичної групи дія/подія. Знаходимо низку інших подібних 

вживань: «Як журналісти вчинили #зраду...» (www.nihilist.li/.../yak-zhurnalisti-vchinili-zradu-

mirotvorchi-poshuki-vorogiv-narodu...). Предикати зради простежуються через сполучуваність цієї 

лексеми з дієсловами руху, обробки, горіння: «зрада за зрадою, лиш привід подавай Вкраїнський 

політик, фейсбуком зраду розганяй!» (http://fb.me/10uo7lGNa (Твіт)).. Типовим є словосполучення 

готувати зраду: «У БЮТ кажуть, що Портнов давно готував
11

 зраду» (gazeta.ua/articles/politics/_u-

but-kazhut-scho-portnov-davno-gotuvav.../334102?...); «Вуйків «соціалістичний» партнер невдовзі 

зраджує вуйка, випереджає його у зраді, бо ж батько всіх народів і собі  готував зраду» 

(maidan.org.ua/ static/mai/1157286209.html); «Чи правда це, скажи, що Мухаммед  готував зраду?» 

(Iваничук Р., Мальви. Орда. Романи); «Приват24 працює..... #Зрада переноситься...» (Твіт). 

Наявна індивідуально-авторська метафора: Затихло все під димним чадом зрад. Ще раз гіркої 

мудрости зачерти, Що крізь життя – лукавий усміх смерти Й за лаштунками літа – Листопад 

(Євген Маланюк), де ЗРАДА концептуалізується як об‘єкт, що може горіти. 

РЕЧОМОРФНИЙ НАПРЯМ МЕТАФОРИЗАЦІЇ (зрада – гострий предмет) 

співвідноситься із предикатами болі, фізичного стану, хвороби: Тобі ще й досі зрада болить 

страшніше, аніж смерть, і горе від житейської образи здається страшнішим, аніж горе від справді 

трагічної незворотності… (Є. Кононенко, Зрада); Зрада… Чи не найболючіше, що може 

трапитися в житті людини. Зрада – це майже як смерть. Смерть довіри та близькості 

(ycilka.net/tvir.php);«Як ви можете терпіти його зради, його зневагу, його хамство, врешті-решт, 

садизм цього страшного чоловіка, який сьогодні вночі лиш тому вас не прикінчив, що йому 

завадили?!» (Г. Тарасюк, Покоївка); «Сиджу, ласую морозивом і уявляю, як мій Каліґула страждав 

від подружньої зради» (Г. Тарасюк, Мій третій і останній шлюб); «Коли ж у серце впивається зрада, 

воно робиться зболілим, «хорим», пошматованим болем і відчаєм» (А. Б. Гуляк, Ф. Ф. Кейда, 

Необорима сила любові (інтимна лірика Миколи Вороного), 2008, irbis-nbuv.gov.ua); Зрада спричиняє 

хворобливі наслідки:«Вона, бідна, знає, що безсила перед тобою, безсила перед твоєю силою і 

готова на все, аби лиш ти була коло дочки й Михайла, бо знає, що він однолюб, і боїться, щоб він 

«розумом не звередився» через твою зраду» (Г.Тарасюк, Блудниця вавилонська). Або навіть сама є 

хворобою (модель зрада – це хвороба):Фільм мав бути не тільки про славу і безсмертя, а й про 

найганебнішу, найтяжчу, незаживну виразку української душі — про зраду. По серії – на кожну 

зраду... (Г.Тарасюк, Митар печер Господніх). 

Дуже продуктивною в українській лінгвокультурі є речоморфна метафора – умістище зради. 

Така метафоризація зради є типовою для різних лінгвокультур. Згадувана дослідниця У. О. Савельєва 

зауважує, що в англійській лінгвокультурі: «суб‘єкт зради уподібнюється якомусь 

контейнеру,вмістищу, до якого вкладають (place) віру (belief), надії (hopes), любов (love) (останні так 

само, як і довіра (trust) прирівнюються до речовинних сутностей).  Усвідомлюючи довіру як річ, 

предмет, об‘єкт зради віддає його суб‘єкту (trust was given)» [10, с. 172–173].  

На рівні предметного коду культури Зрада маніфестується за допомогою різних артефактних 

метафор:  

ЗРАДА – ЦЕ РІЧ: Адже зрада коханої – це найтяжча річ, а в руках слідчих – наймогутніший 

аргумент (І. Багряний «Сад Гетсиманський»); «Чоловіча і жіноча зрада – це зовсім різні речі!» 

(mylady.in.net/cholovicha-i-zhinocha-zrada-tse-zovsim-rizni-rechi.html); «М‘який та доброзичний до всіх, 

проте, Він умів так влучно уразити душу грішну, душу оспалу чи байдужу, або нещиру та зрадливу, 

як там не глибоко вона ховала зраду: од його надзвичайно тонкого слуху не уникала найдрібніша 

фальш, нещирість або нечесть» (www.myslenedrevo.com.ua › Література › Д › Дніпрова Чайка › 

Легенди); «Чому зрада - така жахлива річ?» (Є. Кононенко, Зрада). 
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Артефактним проявом метафоризації ЗРАДИ можна вважати семантичний зв‘язок із такими 

предметами, як будівля, споруда, клубок, отрута, агресивна речовина тощо. ЗРАДА – ЦЕ КЛУБОК: 

«Зараз ви побачите як ми розплутували клубок зради, відслідковуючи мережу тролів-пропагандистів 

у Фейсбуці» (https://www.facebook.com/youcontrol.com.ua/posts/1106592206060725); «Може, це та 

ниточка, що допоможе розплутати весь клубок зради і підступу?» (В. Малик, Таємний посол); 

ЗРАДА – ЦЕ ОТРУТА, «АГРЕСИВНА» РЕЧОВИНА: «Коли шпіонка, розстріляєм тихенько, щоб 

не мучитись тобі все життя  в  трутизні зради,боценепростимий гріх (О. Довженко, Україна в 

огні); «...маючи пристрасть до потаємного, до морфію зрад– що їм розтоптувати на вулицях 

шевченківських хрущів, колотись не тими пріоритетами, занюхувати кокаїновим прахом указів, коли 

їм по тридцять дев‘ять разів на день потрібно зрадити, принаймні, вітчизну (така доза), потрібно 

підрубувати коріння річкам, задобрюючи Харона» (Є. Пашковський, Щоденний жезл); «Значить, за 

цією брехнею криється щось інше. Невже і від неї, цієї жінки, відступився лукавий світ, роз'їдений, 

мов іржею, заздрістю, підлістю, зрадою?» (Г. Тарасюк, Митар печер Господніх); ЗРАДА – ЦЕ 

СПОРУДА, БУДІВЛЯ: «Колишнього Мирона не стало: залишилася на світі особина, яка ступила 

на поріг зради і була проклята своїм праведним двійником» (Р. Iваничук, Вогненнi стовпи); ЗРАДА – 

ЦЕ ІНСТРУМЕНТ:«Так де ж той жах, якщо самі ми цей жах породили зрадами...» (Д. Білий, 

Заложна душа); «Пані, я не можу поклонятися такій засаді, бо зрадою уб‘южиття моєї нареченої» 

(Турянський О. В., https://unotices.com/book.php?id=147866&page=32); «аж поки його бусурмани 

зрадою захопилита в Стамбулі біля високої башти ребром за залізний гак почепили» (А. Кащенко. З 

Дніпра за Дунай, ukrlit.org/Kaschenko_Adrian_Feofanovych/z_dnipra_za_dunai/11); «...одних, 

повстанців тобто, повибивали в нерівних боях, у засідках, половили зрадою; других — замучили в 

тюрмах; третіх... сотні тисяч вивезли в сибірські сніги» (Р.Федорів, Єрусалим на горах); «...добуде 

реєстровим козакам більші права і навіть побільшення козацького реєстру, аби тільки вони зрадою 

взяли Сулиму й привели до нього» (А. Кащенко, Над Кодацьким порогом,  www.myslenedrevo.com.ua › 

Література › К › Адріан Кащенко › Історичні повісті); «Як! Подарувати поганцеві те, що він зрадою 

вбив мій дівочий вінок? Грався моїм коханням… Тішився моїм тілом?» (А. Кащенко, Борці за правду); 

«...він бачив переважно ворога з числа наших краянів, що їх завербувало енкаведе – різних голів та 

секретарів сільрад, мельників на млинах, колишніх повстанців, що здалися і зрадою заробляли собі на 

довір'я, людей часом зовсім випадкових, ці останні викликали в нього презирство й на них він жалів 

навіть кулі» (Р.Федорів, Єрусалим на горах); «А що робити, – зітхнула Софія. – Мус, професоре. 

Ворог обсотав землю сексотами, зрадою, підкупом, обіцянками про якусь щасливу червону Україну, і 

треба... ой треба проти цього воювати. Бо червона Україна – це обкервавлена земля» (Р. Федорів, 

Єрусалим на горах); «А за тобою з учорашнім національним союзом і «Просвітою» – поплутані 

мотузи зради, лакейства і бутафорія побутового театру» (Б. Антоненко-Давидович, Смерть); «чий 

жалісний дух ще раніше змусив дружину рятуватися зрадою від сумного обов‘язку» 

(Є. Пашковський, kk.convdocs.org/docs/index-232888.html?page=7). 

ПЕРЦЕПЦЕПТИВНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЗРАДИ. У ряді текстів функціонує 

ольфакторна метафора, де зрада – це об’єкт, що має запах: «А зрада пахне знаєш чим? Солодким 

теплим молоком!!! І медом з літа запашним... І пахне зрада квітами...» 

(https://ok.ru/profile/524003019226/statuses/all); «Тепер я точно знаю, що чоловіча зрада пахне кислим 

виноградом» (common. webfermer.org.ua/nashi-uljubleni-tvaryny/zvirjacha-ljubov.php); «Для декого 

відступництво та національна зрада пахне  коритом мундиром золотом...» (kowel.rayon.in.ua/news/ 

19565-dubivska-gromada-vidbulasia-persha-sesiia); «Мені не жаль, що зрада пахневсюди» 

(www.poetryclub.com.ua/getpoem.php); «Чужа зрада пахне димом. Димом вогнища та сосновими 

голками, що встромились у волосся, як стрiли хоробрих тубiльцiв» (www.rulit.me/.../pomilkovi-

perejmannya-abo-zhittya-za-rozkladom-vbivc-read-208148...); «де зрада пахне глупотою, де на 

відвертість - відповідь користю» (maysterni.com/ publications.php);  

Флороморфний метафоричний код. У текстах різної стильової належності знаходимо 

приклади такої метафоризації ЗРАДИ: «...намагаються пояснити заборону Олімпійських Ігор своєю 

гуманністю, оскільки у римські часи у середовищі атлетів буйним цвітом проростали зрада, 

розбещеність, потворність людської істоти» (М. М. Ібрагімов, Cпортософія: проблеми становлення 

і перспективи розвитку, Вісник Харківського національного університету Каразіна. – № 1116. Серія 

«Філософія. Філософські перипетії». – 2014, irbis-nbuv.gov.ua); «Коріння зради сидить у глибині років, 

коли знищували армію, розпродували зброю і позбувалися патріотів» 

(tsn.ua/blogi/themes/politics/anatomiya-zradi-741510.html); «Не кожен може признатися собі, 

що коріння зради ведуть з відносин, але це дійсно так» (megasite.in.ua/123989-zrada-krah-

vidnosin.html); зрада – це вогонь:І що мене найбільше веселить, – коли так душу випалила зрада, то 
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вже душа так наче й не болить (Л.Костенко, Маруся Чурай), цей контекст можна віднести до 

космогонічно-архетипного фрейму. 

Нечастотними є зооморфні метафори зради: «Гадина тихцем виплодила зрадуна Княжiйгорi й 

освітила її іменем Перуна» (Р. Іванченко, Сіті життя і смерті); «Звивалася зрада гадюкою, Своє висуваючи 

жало. Ковтала напій наплів з мукою, То знову зловісно сичала» (www.poetryclub.com.ua/printpoem.php). 

Ймовірно, у цьому разі така метафоризація – це алюзія до біблійних текстів. 

Таким чином, семантичне профілювання концептосфери ЗРАДА містить у собі кілька профілів, 

наповнення яких здійснюється за допомогою сполучуваності ключового слова із предикатами зради і 

відповідними ознаками, які приписуються об‘єкту. Провідними профілями, які концептуалізують зраду 

в метафоричному сенсі є речоморфний, артефактний, акціональний та перцептивний, менш поширеною 

є уявлення про зраду через зв‘язок із рослинами і тваринами. Такий підхід дав змогу виявити напрями 

когнітивно-метафоричного моделювання ЗРАДИ в українських корпусах і текстах різної онтологічної, 

аксіологічної та жанрової належності. Перспективою подальших досліджень слід вважати комплексне 

зіставно-типологічне висвітлення профілювання ЗРАДИ за онтологічною і ціннісною ознаками в 

аспекті її когнітивних кластерів (ЗРАДА ІНТЕРЕСІВ, ВІЙСЬКОВА ЗРАДА, ПОДРУЖНЯ ЗРАДА) та її 

співвідношення з опозитивним концептом ВІРНІСТЬ та рядом міжконцептних кореляційі/або 

асоціативних концептів ЗРАДА-ПОМСТА, ЗРАДА-ГРІХ, ЗРАДА-ОБМАН тощо. 
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Ясногурская Л. М. Семантическое профилирование конццептосферы ИЗМЕНА: 

лингвокультурологический поход. 

Аннотация 
В статье рассмотрены семантико-когнитивные профили концептосферы ИЗМЕНА в 

лингвокультурологическом освещении, определены основные когнитивно-метафорические модели в текстах 

разной стилевой и жанровой принадлежности (привлекаются в частности и тексты украинских корпусов). 

Обращено внимание на устойчивые сравнения, рассмотрены номинативные словосочетания с точки зрения 

дистрибутивных связей ключевого слова, его системных связей. 

Как показал анализ, основными профилями, которые метафорически представляют измену в текстах, 

являются вещеморфный (артефактный), антропоморфный, акциональный и перцептивный. Менее 

распространенной оказывается концептуализация ИЗМЕНЫ через связь с растениями и животными. Такой 

подход предоставляет возможность допустить, что концепт ИЗМЕНА является семантически 

амбивалентным, поскольку его можно рассматривать одновременно и социоценным, и эмоциоценным 

понятием, с которым связаны нормы морально-этического поведения социума. 

Ключевые слова: измена, семантический профиль, концептуализация, вещевой код, перцепция, 

акциональный профиль, флорометафора, зоометафора. 

Yasnohurska L. M. Semantic profiling of conceptual sphere TREACHERY: linguistic and 

culturological approach. 

Summary 
The article discusses semantic and cognitive profiles of the TREACHERY conceptual sphere from the linguo-

cultural perspective, identifies its primary cognitive-metaphorical models in the texts of various genres and registers 

(particularly, with a corpus of Ukrainian texts being involved), considers similes and nominative combinations with 

regard to relevant distribution of a core concept naming, its synonymic and antonymic relations. 

The article concludes that the leading profiles which conceptualize treachery constitute anthropomorphic, 

object-related, artefactual, actional, and perceptive. The stated beliefs related to flora and fauna turned out to be less 

spread. The suggested approach enables to consider the TREACHERY concept semantically ambivalent, whereas it 

might also be considered a socio-evaluative as well as an emotionally evaluative notion interrelated with community 

norms of moral, ethical and social conduct.  

Key words: actional profile, conceptualization, flora metaphor, object-related code, perception, semantic 

profiling, treachery, zoo metaphor. 
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BISKUP WŁADYSŁAW BANDURSKI – LITERAT I POETA,  

BUDZICIEL DUCHA NARODOWEGO 

 

Postać duchownego Władysława Bandurskiego kojarzy się przede wszystkim z Legionami, zwano go 

przecież «legionowym biskupem». Swoje przywiązanie do legionistów udokumentował licznymi odezwami i 

kazaniami, w których mocno akcentował ich rolę: «Nie zginie Naród, który wśród najcięższych prób i 

doświadczeń daje dowody swej żywotności. Nie zginie i nasz naród, który w czasie zawieruchy wojennej 

mimo branki podjętej przez trzy państwa, zdołał stworzyć swoje własne, polskie Legiony. Legiony polskie to 

chluba nasza, bo wykorzystując testament powstańców z roku 1863 z niesłychanym męstwem i prawdziwym 

bohaterstwem, krwią znaczą nową kartę dziejów ojczystych w obliczu całego świata, który musi 

przypomnieć zasługi dawnej Polski (…)» [5, s. 159]. 

Ten duchowny potrafił przemawiać do ludzi, potrafił oddziaływać na ich uczucia. «Złotousty biskup, 

zagrzewający gorącymi słowami do miłości Ojczyzny zapraszany był wszędzie, gdzie wojsko, młodzież, 

ciała pedagogiczne, urzędnicy i w ogóle najrozmaitsze organizacje wojskowe czy cywilne pragną słowa 

takie, natchnione najszlachetniejszymi uczuciami, usłyszeć» [24, s. 18].  

Miał bowiem świadomość, że «rzeczy wzniosłe i piękne stają się martwe, okryte pyłem» [24, s. 7] i 

trzeba wlać w nie nowe życie. Słusznie więc nazywano go budzicielem ducha narodowego. Różnymi 

metodami starał się dotrzeć do rodaków, organizował obchody, wygłaszał kazania i przemowy. Pozostawił 

po sobie wiele tekstów okolicznościowych, liczne opracowania dotyczące literatury polskiej oraz publikacje, 

których głównym przesłaniem było przypominanie jednostek wybitnych, bo jak pisał – cytowany przez 

Bandurskiego – ks. biskup Woronicz «Wielkość narodów z wielkich ludzi się rodzi». Bandurski pozostał 
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wierny tej dewizie i na każdym kroku przypominał: «Byliśmy wielkimi przez wiele cnót i zasług, które 

jaśniały w życiu Ojczyzny naszej jak światło promienne, lecz byliśmy wielkimi i przez to, iżeśmy miewali 

wielkich ludzi». [25, s. 5] Był też świadomy, że «Wielkich ludzi w ojczyźnie był zastęp ogromny. A ci, 

którzy potęgę, siłę i cnotę Polski na ramionach swych dźwigali, ci, najdawniejsi – mało są nam znani – tylko 

przez to, iż jakby w mgle utonęli, jakby pyłem wieków zakryci, zbledli dla naszych oczu» [25, s. 7]. Dlatego 

Bandurski przypominał sylwetki wybitnych Polaków, popularyzował wiedzę o ich dokonaniach, propagował 

postawy. Sięgał zarówno do odległych czasów, jak i do jemu współczesnych.  

Fascynacja Wincentym Kadłubkiem i Jadwigą 

Galeria postaci, które Bandurski chciał przybliżyć czytelnikowi jest bardzo bogata. Przegląd zacząć 

można od Wincentego Kadłubka, któremu biskup poświęcił wspomnianą już obszerną publikację. Czyniąc z 

niego wzorzec dla potomnych, zwrócił uwagę na oddanie nauce i ciągłe dążenie do zdobywania wiedzy, 

pracowitość oraz skromność. Szczególnie cenił fakt, że Kadłubek opracował pierwszą księgę o dziejach 

ojczystych, która stanowiła «podwalinę do całej historii narodu naszego i uratowania od zagłady 

zapomnienia tych pierwszych chwil» [25, s. 29].  

Był też miłośnikiem królowej Jadwigi, zabiegał o jej kanonizację. Chcąc podkreślić jej zasługi, 

opracował obszerne dzieło Jadwiga, święta królowa na polskim tronie. Opowieść dziejowa w 3 tomach 

(Kraków 1910) bogato zdobione rycinami Piotra Stachiewicza. Ponadto przygotował sztukę Święta Jadwiga 

królowa… na scenę w 4 obrazach z Prologiem (Stanisławów 1911) oraz niewielką broszurę w ramach 

obchodów grunwaldzkich. Nosiła ona wymowny tytuł Zbudźmy Jadwigę! 

Bandurski wielokrotnie podkreślał, że królowa zasługiwała na uwielbienie, szacunek, a przede 

wszystkim na naśladowanie jej czynów. Poprzez przypomnienie sylwetki królowej chciał rozbudzić w narodzie 

gotowość do poświęceń, hojności, niesienia oświaty. Jadwigę stawiał za wzór współczesnym młodym 

kobietom. Podkreślał, że «wielkie jest posłannictwo mężów w narodzie jako bohaterów i obrońców, jako 

kapłanów i nauczycieli, jako sędziów i uczonych pracowników. Ale większe jest posłannictwo kobiet polskich, 

dlatego, bo one właśnie mogą wychowywać braci i synów na szlachetnych Polaków, bo one mogą i powinny w 

życiu domowym i rodzinnym tak działać, ażeby każdy (…) umiał żyć nie dla siebie, ale dla kraju, narodu i 

wolności!» [6, s. 137–138]. O należnym jej hołdzie pisał na łamach «Gazety Kościelnej» [13, s. 185–186].  

Szacunek dla Piotra Skargi 

Bandurski gloryfikował arcybiskupa lwowskiego Jakuba Strepę, poświęcając mu opracowanie Wielki 

apostoł bł. Jakób Strepa, arcybiskup lwowski (Lwów 1909). Spośród duchownych niezwykle bliski był mu 

Piotr Skarga. Uczynił go bohaterem obrazka scenicznego noszącego tytuł Złote usta, złote serce, który 

powstał w roku 1903 (wydany został drukiem w 1907 w Krakowie i w 1912 we Lwowie). Adresowany do 

młodego odbiorcy tekst był tak napisany, aby wywoływać wzruszenie, przekazywać treści w sposób prosty, 

pozbawiony patosu. Utwór został wystawiony najpierw w 1904 (być może w seminarium krakowskim), a 

później w 1912 roku we Lwowie, podczas wieczoru ku czci Skargi w ramach obchodów trzechsetlecia jego 

śmierci. [26, s. 378]. Spotkał się z życzliwym przyjęciem. Chwalono nastrojowość, piękny język i umiejętne 

uwypuklenie wybitnych cech Skargi. Podkreślano nawet, że utwór stanowił ukoronowanie wieczoru. «Rzecz 

nie chybiła zamierzonego wrażenia, uwypukliła się bowiem postać Skargi, scena końcowa zaś, modlitwy – 

wzruszyła widownię» [27, s. 241]. O walorach edukacyjnych sztuki Bandurskiego może świadczyć fakt, że 

w 1918 była polecana przez Komisję Krytyczną Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu.  

O bohaterskim hetmanie Stanisławie Żołkiewskim i o. Augustynie Kordeckim 

Równie udanie pisał Bandurski o hetmanie Żółkiewskim, ukazując jego bohaterską postawę i oddanie 

ojczyźnie. «Wasz ojciec, ojcowie Daniłowiczów, Sobieskich, Koniecpolskich i innych znanych wam dzieci 

szlacheckich służą ojczyźnie orężem, prawda, trudów mają dość i życia nie są pewni – ale oni wolni – sławę 

zdobywają, wdzięczność widzą wkoło…» [4, s. 5]. 

Szacunkiem darzył o. Augustyna Kordeckiego. W roku 1903, w trzechsetną rocznicę urodzin 

Kordeckiego w kościele na Skałce zastanawiał się, jak to się stało, że «jeden duch wielki, silny, potężny, 

mógł zwyciężyć chmury zajadłych wrogów?» [22, s. 24]. Okrzyknął Kordeckiego bohaterem, którego zna 

każde polskie dziecko. A przecież nie był to «ani rycerz w bojach zaprawiony, ani to mąż sławny z dalekich 

wypraw, z nauk najwyższych, ani to filozof, ani znany z dostojeństw kościelnych…» [22, s. 27]. Dla 

podkreślenia zasług dzielnego przeora przywołał Bandurski słowa Adama Mickiewicza: «Był to jedyny 

podobno wówczas mąż, co umiał wznieść się nad wszelkie rachuby polityczne i militarne i pozostać 

wiernym sprawie Ojczyzny… Była to dusza najmocniejsza i najczystsza z dusz polskich, w nią bijąc 

nieprzyjaciel wydobył na jaw, co stanowi ukrytą potęgę w narodzie. Walka pod murami Częstochowy 

wzniosła się tak wysoko, że cała Polska mogła ją widzieć i spostrzec w niej ideał narodowego oporu: miarę, 

ile każdy Polak powinien by zdołać». [22, s. 27]. Postać Kordeckiego stała się, zdaniem Bandurskiego, 

swoistym wzorcem, bo «biały duch Polaka – Kapłana…, cicha postać mnicha zakonnego…, który nie ma 
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innej siły, innej broni, innego pasowania, jak tylko gorąca miłość Boga, miłość Ojczyzny i część dla Najśw. 

Maryi Panny» [22, s. 29]. Postawa Kordeckiego winna być wskazówką dla ludzi współczesnych, nawoływał 

więc Bandurski: «Nie daj się zwyciężyć!... Narodzie!... [22, s. 30]. W czasach zniewolenia i marzeń o wolnej 

Polsce stawiał biskup retoryczne pytania: «Czyż zwyciężyć się damy?... i my – ostatni synowie dzielnych 

obrońców chrześcijaństwa – my prawnuki wolnych i wolność niosących bohaterów mamy zostać zwyciężeni 

i w tej wiecznej walce złego z dobrem mamy upaść, zniknąć…. My?» [22, s. 31]. 

Naczelnik insurekcji kościuszkowskiej 

Wiele uwagi poświęcił Bandurski insurekcji kościuszkowskiej. Pisał o Janie Kilińskim oraz Tadeuszu 

Kościuszce. Wydaje się, że właśnie przywódca insurekcji był ulubionym bohaterem biskupa. Poświęcał mu 

dużo uwagi w okolicznościowych kazaniach i przemowach, czynił go bohaterem swoich opowiadań. Trzy 

mowy wygłoszone przez biskupa w setną rocznicę śmierci Kościuszki zostały wydane drukiem w broszurze 

zatytułowanej U trumny bohatera (Kraków 1918), trafiły też do zbioru Ducha nie gaście. Mowy i przemowy 

patriotyczne (Lwów 1909). W przemowie wygłoszonej 15 października 1903 roku w katedrze na Wawelu 

przypominał, że «duch Kościuszki przemawia swą siłą – powtarza swój testament, ojczyźnie przekazany i 

woła, ażeby jego wolę i jego zlecenie zrozumiano i wykonano» [17, s. 4]. Ten testament to przede wszystkim 

praca, obrona praw obywatelskich i budzenie miłości do ojczyzny. Do jego realizacji nawołuje narodowy 

bohater, który «nie ginie, żyje wiecznie i dlatego naród, który ma bohaterów, nie przepada, nie tonie, nie 

gaśnie, a choćby zbladł na chwilę, zajaśnieć na nowo potrafi» [17, s. 5–6]. Takich bohaterów potrzebuje 

Polska, bo «bez bohaterów Polski nikt nie odrodzi, a bohaterowie bez naszych serc wielkich i gorących nie 

przyjdą» – pouczał Bandurski « [17, s. 7]. Pisząc o Naczelniku, wytyczał biskup współczesnym drogę, 

pouczał, co znaczy być bohaterem na początku XX wieku: «Zwyciężaj twą pychę, samolubstwo, lenistwo, 

obojętność na sprawę narodową, nienawiść i zazdrość! Zwyciężaj wady i ułomności, słabość woli i 

charakteru – a zostaniesz bohaterem!» [17, s. 8]. 

W 111. rocznicę przysięgi Kościuszki, 24 marca 1905 roku w kościele Mariackim wygłosił Bandurski 

przemowę gloryfikującą Naczelnika i przypominająca «ów dzień wielkiego czynu, w którym Bohater-

Naczelnik powołał lud polski do obronnej służby w Ojczyźnie (…)» [10, s. 56]. Nawoływał do wierności 

tradycji przodków i mowie polskiej. Nakazywał mieć nadzieję, bo ona dodaje otuchy, krzepi serca i przydaje 

męstwa, pozwala pokonać wszelkie trudy i wiedzie do wielkich czynów. Taką nadzieję – zdaniem biskupa – 

miał Kościuszko, «gdy uczył, jak naród ma przechowywać i oręż i przyłbicę» [10, s. 61]. «Oręż to praca 

wspólna narodowa, przyłbica to miłość, jednocząca stany i warstwy całego narodu», pouczał. [10, s. 63].  

W rok później znów przypomniał Bandurski wielkiego Polaka, który nawoływał, by mieć odwagę być 

wolnym i silnym. Zastanawiając się, jak najlepiej uczcić rocznicę przysięgi Kościuszki, wołał: «(…) 

powinniśmy zrozumieć, iż każdy, kto nie idzie z darem dobrym dla Ojczyzny, każdy kto nie jest posłan od 

Ojca światłości, kto nie schodzi z wysoka, pełza po niskości, jako bezskrzydlny ptak i taki przyszłości 

promiennej nie zdobywa i jarzma poddaństwa nie zerwie» [14, s. 84–85]. Dlatego uważał, że potrzeba 

wielkich serc i wielkich czynów, «tego dziś trzeba Ojczyźnie naszej i do tego nas wzywa wielkie święte 

prawo spadku po bohaterskich przodkach, po cieniach Kościuszki, Pułaskiego, Kordeckiego, Żółkowskiego, 

Sobieskiego i innych» [14, s. 86]. Przestrzegał przed upadkiem ducha, przed miernością, karłowacieniem 

młodzieży. Apelował do polskich matek, by dążyły do wychowania dzieci na ludzi wielkich nie dla siebie, 

ale dla narodu. Wyznaczał drogę młodzieży, nakazując, by była «wielką w cnocie, w wierze, w miłości Boga 

i ludzi, wielką w pracy, w nauce, w obowiązku i w wytrwaniu» [14, s. 97], a wówczas jej udziałem będzie 

wolność i odrodzenie państwa polskiego.  

Postać Kościuszki posłużyła Bandurskiemu do snucia narracji historycznej i dotarcia swoimi tekstami do 

szerokiego grona czytelników. Opowieści pisane prostym językiem, z dużą dozą emocji miały oddziaływać na 

uczucia i wyobraźnię. W Białej sukmanie nakreślił obraz Naczelnika, który przede wszystkim gloryfikował 

chłopów, widząc w nich główną siłę i przyszłość narodu. W usta Kościuszki włożył słowa: «Oto – przyszłość 

narodu, który pragnie odrodzić się! Z nimi – z tymi, w białych świtach, co nas żywią i bronią, co nas krzepią i 

umacniają swą wiarą na duchu, z tymi tylko połączyć się – a Polska pęta zrzuci» [1, s. 94]. Był dla 

Bandurskiego Naczelnik wzorem oddania Ojczyźnie i narodowi, wzorem patriotyzmu i odwagi, symbolizował 

sławę obrońców Ojczyzny. Wołał do swoich żołnierzy: «Nie będzie Polska cmentarzem, ani więzieniem!» [1, 

s. 101]. Tytułowa biała sukmana była symbolem zbratania z chłopami, a jednocześnie dowodem wierności 

chłopów, dowodem, «(…) że serca chłopskie zawsze są jednakie i zawsze w imię Boże, za wiarę i wolność 

pójdą… (…) Tylko trzeba nas wołać – a uczyć – a wieść, a kochać!» [1, s. 103]. Wielkie przesłanie 

pozostawione przez Kościuszkę i jego pośmiertny kult jest tematem innego opowiadania zatytułowanego 

Kościuszce, na rocznicę zgonu. Opisany przez Bandurskiego kopiec Kościuszki urasta do rangi symbolu, jest 

dowodem wdzięczności narodu, wyniesienia wodza insurekcji ponad innych bohaterów narodowych i dania mu 

królewskiej zapłaty w formie tego nietypowego pomnika. Symbolizuje miłość do Ojczyzny i zespolenie 
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narodu, bo tylko «jednością zespoleni razem możemy istnieć, nam nie wolno rzucać ojczystej tej ziemi, 

wyrzekać się tego nieba, zapominać o tej wodzie (…)» [8, s. 190].  

Do postaci Kościuszki nawiązywał biskup jeszcze wielokrotnie. W rocznicę bitwy pod Racławicami w 

roku 1908 mówił z ogromną czcią o Naczelniku, wspominając przy okazji także postać Bartosza Głowackiego. 

«Dwaj wielcy, dwaj bliscy, dwaj kierownicy w narodzie wtedy, kiedy już wieko na trumnę przybijano i na 

ostatnie tchnienie czekano. Jeden wielki niespożyty, niezrównany, jak kolumna, jaśniejący w chwale i czci. (…) a 

drugi wezwany rzuca dom, rodzinę, ubogą zagrodę i spieszy, aby rzec: « Naczelniku! Za Tobą my!» » [3, s. 201].  

W 1916 roku wysłał Bandurski list do komitetu urządzającego okolicznościowe obchody w 

Racławicach. Pisał w nim, że «wielki czyn Kościuszki został po wieki niezgaszoną pochodnią, która ma nam 

dziś drogę rozświetlać i w dalsze pokolenia drogę wskazywać» [15, s. 94]. Podkreślał, że lud trzeba kochać i 

traktować go z godnością, bo «na nic wszelkie deklaracje i wygłaszanie szumnych frazesów o miłości 

Ojczyzny, jeżeli się ludu nie kocha, jeżeli się do ludu nie idzie z pracą iście Kościuszkowską (…)» [15, s. 95]. 

Nakazywał dawać dobry przykład, zbliżyć się do najuboższych, nieść tam oświatę, uczyć dziejów ojczystych.  

W roku obchodów kościuszkowskich napisał Władysław Bandurski dla «Wiedeńskiego Kuriera 

Polskiego» tekst Kościuszki rozkaz. Wielkiemu wodzowi w setną rocznicę. Wytykał w nim największą zbrodnię 

wobec Ojczyzny, za jaką Kościuszko uważał obojętność wobec kraju i narodu. «Bo obojętność ma lodowe 

skrzydła u ramion i mroźne na piersi serce. Bo obojętność zamyka oczy, zagłusza uszy, mowę uwięzi w pęta, 

ręce ściąga kurczowo, bo ona sprowadza strasznych nieszczęść klęski i jest jak gradowa chmura, chmura, która 

łamie kłosy i jak lawina śnieżna, która grzebie żywych» [9, s. 125]. Nawoływał do zgody narodowej, do 

wspólnego wypełniania słów Naczelnika wypowiedzianych pod Połańcem i Winiarami, które nazwał 

«głośnem, nieśmiertelnem memento dla polskich polityków i dyplomatów dzisiejszej doby» [9, s. 127]. 

O fascynacji Naczelnikiem i głębokim szacunku żywionym do tej postaci najlepiej świadczyć mogą 

słowa skierowane do Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego po otrzymaniu Orderu Virtuti Militari V 

klasy: «Dziś, gdy Polska nie zjawą i marzeniem, ale rzeczywistością i wielką rzeczą, jedynym hasłem moim 

Kościuszkowskie słowa: »Obym był zapomniany, byle tylko Polska wolną i wielką była!«« [28, s. 78].  

Kult poetów romantycznych 

Bliscy byli Bandurskiemu polscy pisarze i poeci. Był miłośnikiem poezji Adama Mickiewicza, 

Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego. Wielokrotnie cytował fragmenty utworów wieszczów w 

swoich tekstach, odwoływał się do nich, poszukując wskazówek dla współczesnego czytelnika. W poezji 

romantycznej dopatrywał się szczególnej siły i podkreślał, że «moc ducha – to największy skarb i siła 

narodu! Przekonuje się świat teraz aż nadto dobrze, iż nie liczba i wielkość ludu stanowi potęgę państwa, ale 

moc ducha i siła woli. (…) Takiej mocy ducha nam trzeba, a pokonamy wrogów i w wolności trwać 

będziem… Moc ducha czerpać się musi z gorącej wiary i miłości Ojczyzny» [12, s. 15]. Osobną publikację, 

a wcześniej odczyt w Wiedniu w 1915 roku, poświęcił analizie obrazu Polski i Rosji w poezji wieszczów. 

Pisząc o dążeniu zaborcy do całkowitego zniewolenia Polaków, podkreśla, że właśnie dzięki sile poezji 

«wysiłki Rosji idą na marne… odradza się Polska w każdem pokoleniu i trwa» [16, s. 25]. Akcentował tę 

potężną siłę narodu, która powstaje z połączenia siły jednostek i miłości Ojczyzny, będącą mocą i potęgą, 

łamiąca niewolę. Trudno się więc dziwić, że romantycznych poetów uznawał Bandurski za duchowych 

przewodników narodu, którzy także w roku 1916 wiedli Legiony do zwycięstwa, by «przywróciły 

nieuznanej, a w niewoli jęczącej Polsce cześć i znaczenie» [16, s. 47]. 

O powstaniach narodowych 1831 i 1863 i ich bohaterach 

Jako budziciel ducha narodowego wiele uwagi poświęcał Bandurski kwestii polskich powstań 

narodowych. O stosunku do insurekcji kościuszkowskiej była już mowa. W kolejne rocznice wybuchu 

zrywów niepodległościowych biskup zabierał głos, przypominał tamte wydarzenia i ich uczestników. W 85. 

rocznicę powstania listopadowego, 29 listopada 1915 roku w kościele św. Michała w Wiedniu nazwał 

powstańców listopadowych strażnikami ognia, którzy pokazali zaborcy, że nie pozwolą wydrzeć sobie 

skarbów kultury, szydzić z siebie bezkarnie i deptać polską przeszłość. «To owi rycerze, co dokazywali 

cudów męstwa i waleczności na polach Wawra, Wielkiego Dęba, Grochowa i Olszynki i przypomnieli 

światu czyny ojców naszych, dowodząc, że duch rycerski w narodzie nie zaginął [19, s. 5]. Wykazał też ową 

ciągłość walki, bo – choć tamto powstanie upadło – to wola walki odżyła wśród walczących w 1863 roku 

oraz w szeregach legionistów w 1914. Przypominając bohaterskie czyny powstańców, gloryfikował też 

walczących pod Krzywopłotami, Limanową, Rafajłową, Łowczówkiem, Rokitną, Mołotkowem.  

W 1906 roku, w 76. rocznicę powstania listopadowego pouczał: «Naród, który ma z pohańbienia niewoli 

wrócić w świt sławy narodu odrodzonego, musi pracować nad odrodzeniem każdej jednostki» [20, s. 110]. Rok 

później, w katedrze lwowskiej nazwał 29 listopada 1831 roku wiekopomną datą, zaś o uczestnikach tego zrywu 

mówił, że «tyle mieli ognia, zapału, miłości i poświęcenia, iż ich raczej do orłów i aniołów niż do ludzi zwykłych 
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przyrównać wolno» [2, s. 171]. Za powinność narodową uznał pamięć o powstańcach, ale także budowanie domu 

polskiego, budowania «serca iście polskiego i duszy prawdziwie i żywotnie polskiej» [2, s. 181]. 

W wystąpieniu wygłoszonym w katedrze lwowskiej w styczniu 1909 roku polemizował z krytykami 

zrywu 1863 roku, bo «jest w historii powstania styczniowego wielki błysk, jest siła potężna, jest zasada 

godna poszanowania, bo powstanie dowiodło żywotności narodu, bo ono dało poznać światu, iż możemy 

przecierpieć, przeboleć wiele, możemy przetrwać Konstantych i Nowosilcowów, lecz w służbę bierną i 

niewolniczą łatwo nie pójdziem» [23, s. 232].  

W rocznicę wybuchu powstania styczniowego 21 stycznia 1916 roku urodzony w roku 1863 biskup 

oddawał hołd walczącym wówczas z wojskami carskimi i porównywał ich do walczących legionistów, 

nazywając jednych i drugich «żołnierzami wielkich duchem» [7, s. 35], a toczone walki wtedy i 

współcześnie określił «protestem krwi i czynu» [7, s. 36].  

Tematyka powstańcza powróciła też w opowiadaniu Smutna wigilia. Jego akcja rozgrywa się we wsi 

Zatory pod Płockiem. Tragiczna wigilia 1863 roku i zagłada wsi, w której gościnę znaleźli powstańcy stała 

się pretekstem do ukazania głównego problemu tamtego okresu: «Gdyby ten lud rozumiał i wiedział, czem 

jest powstanie narodu, gdyby był wszystek stanął ramię w ramię do pomocy i obrony – Polska byłaby 

zwyciężyła» [18, s. 15].  

Wigilia tak głęboko zakorzeniona w naszej tradycji zainspirowała Bandurskiego i powstały kolejne 

opowiadania ukazujące polska wieś i jej problemy. Przede wszystkim jednak odniósł się autor do kwestii 

odpowiedzialności warstw oświeconych za poziom świadomości najbiedniejszych. W opowiadaniu Obrazek 

ze wsi oraz Kuba z karczmy ukazał z jednej strony chłopską nędzę i niedolę, a z drugiej konieczność wyjścia 

bogatych do ludu, zainteresowania ich losem. Wigilia spędzona wspólnie staje się swoistym symbolem 

pojednania, wspólnego dążenia do zmiany położenia najuboższych. Stała się więc literatura wyrazem troski 

o prostych ludzi, czemu dał biskup Bandurski dowód w licznych opowiadaniach, w których wyraźnie widać 

«jakąś siłę przekonania, chwytającą za serce, a opartą nie na mglistych, oderwanych od życia wzlotach, ale 

na logicznem, silnem rozumowaniu, popartem uczuciem» [24, s. 20].  

Podsumowanie 

Nie pozostawał biskup Bandurski obojętny na sprawy współczesne, dając wielokrotnie dowód swego 

poparcie dla Legionów i ich Komendanta. Nazwał go mocarzem woli, lekarzem i nauczycielem narodu [11, s. 5].  

Dostrzegano więc wówczas i wyraźnie widać to teraz, że twórczość Bandurskiego jest ponadczasowa, 

bo – jak pisał legionowy poeta Józef Andrzej Teslar – «każdy tam dla siebie powinne zawołanie znajdzie i 

sił do wytrwania nabierze» [24, s. 22]. Dorobek literacki biskupa świadczy o jego wielkim poczuciu 

obowiązku obywatelskiego, który wraz z nakazem patriotycznej służby wybrzmiewa donoście także w 

tekstach poetyckich zebranych w tomie Z niewoli do ziemi obiecanej, a dedykowanych «rodakom, co nigdy 

nie zwątpili w przyszłość Polski» [21, s. 1]. W wierszach pojawia się głęboka, ubrana w poetycką formę 

modlitwa o wolność i bezpieczeństwo kraju. Jest to hołd złożony walecznym rodakom, którzy oddali krew w 

walce i wiara, że «wdzięczność Narodu będzie chwałą Waszą na wieki!» [21, s. 21]. Brzmi wezwanie 

skierowane do Ojczyzny: «Powstań wspaniała z Twych własnych popiołów, by (…) trwać niezłomna 

bohaterstwem czynów» [21, s. 22]. Są także wskazówki dla każdego Polaka, który winien Ojczyźnie złożyć 

w darze trud i pracę, służyć jej duchem i czynem. Nic nie straciły one ze swej aktualności, co jest tylko 

potwierdzeniem słów Józefa Teslara i dowodem na to, że – jak ujął to Edward Rydz-Śmigły – utwory 

Bandurskiego niezmiennie wyzwalają «gorącą wiarę w szlachetność i czystość sprawy Polski, zdolność do 

kochania tego, co jest wielkie i ponad codzienność wylatujące» [24, s. 22]. 
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Jolanta Załęczny. Biskup Władysław Bandurski – literat i poeta, budziciel ducha narodowego. 

Streszczenie 
Artykuł jest próbą analizy tekstów autorstwa biskupa Bandurskiego pod kątem treści historycznych. Bandurski 

przywiązywał dużą wagę do popularyzacji historii, upowszechnienia wiedzy o znaczących postaciach i wydarzeniach z 

przeszłości. Jego teksty, kierowane do szerokiego kręgu odbiorców, budziły poczucie dumy z dokonań przodków. Były 

też formą kreowania postaw patriotycznych i rozwijania poczucia tożsamości narodowej. Zarówno treść, jak i język 

utworów czyniły z autora nie tylko literata, ale przede wszystkim budziciela ducha narodowego.  

Słowa kluczowe: Władysław Bandurski, Tadeusz Kościuszko, Jadwiga, Piotr Skarga, Augustyn Kordecki, 

powstanie styczniowe, powstanie listopadowe, hetman Stanisław Żółkiewski. 

Йоланта Заленчни. Йоланта Заленчни – кандидат історичних наук, філолог-полоніст, 

завідувач відділу історії і наукових досліджень Музею Незалежності у Варшаві, заступник головного 

редактора гуманітарного часопису «Незалежність і пам‘ять». Єпископ Владислав Бандурскі – 

письменник, поет, патріот. 

Анотація 
Стаття є спробою літературного аналізу текстів владики В. Бандурського в історичному контексті. 

В. Бандурський велику увагу звертав на популяризацію історії, поширення знань про славетні особистостіта 

історичні події. Його твори, орієнтовані на широке коло читачів, пробуджували гордість за предків, 

зображували справжні приклади патріотизму і розвивали почуття національної ідентичності. Зміст і мова 

творів свідчила не тільки про літературний талант автора, але й про його місію – піднімати польський 

національний дух. 
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