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ІСТОРІЯ МОВИ 

ДІАЛЕКТОЛОГІЯ 
ЛЕКСИКОЛОГІЯ  

УДК  811.161.2’373.7’371 

Ж. В. Краснобаєва-Чорна, 
д-р філол. наук, доц., 

Донецький національний університет імені Василя Стуса, 

професор кафедри загального та прикладного 

мовознавства і слов’янської філології 

ЕМОТИВНИЙ ПРОФІЛЬ РАДОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕМІЦІ 

У статті визначено специфіку емотивного профілю радості в українській 

фраземіці. Об’єктом виступає базова емоція радості, а предметом постають фраземи на 

позначення радості. Описано фізіологічні та поведінкові компоненти радості, 

зафіксовані у фраземіці, з опертям на особливості невербального кодування радості та 

встановленням складників емотивного профілю радості як фрагмента емотивної 

картини світу українця. 

Ключові слова: базова емоція, емотивна картина світу, радість, фразема, 

невербальне кодування. 

Сучасні фраземні студіювання визначувані підвищенням інтересу до емотивної 

сфери людини (див. [4; 5; 7; 8; 10; 11]), оскільки важливість емоцій мотивована 

винятково їхньою оцінною функцією (відображення суб'єктивного ставлення людини 

до себе й довкілля), що безпосередньою пов’язана з процесом отримання 

індивідуального життєвого досвіду. Під емоцією розуміємо суб'єктивну реакцію 

людини на вплив внутрішніх і зовнішніх подразників, що виявлювана в діапазоні 

«задоволення – незадоволення», який репрезентує узагальнену диференціацію 

«позитивне – негативне». До кваліфікаційних ознак емоції зараховуємо також: функцію 

фізіологічно збудливої ситуації, її оцінки та ставлення суб'єкта до цієї ситуації 

(за К. Ізардом [3, с. 17]); відображення не тільки в особливостях поведінки, манери, 

ставленні до оточуючих, виразі обличчя, але і в мовному вираженні (за Ст. Шиблзом 

[12, с. 27]). 

Емотивна картина світу в українській фраземіці визначувана фіксуванням 

фундаментальних емоцій К. Ізарда (зацікавлення, радість, здивування, збентеження, 

гнів, презирство, сором, страждання, страх) із домінуванням складних 

негативнооцінних емотивних профілів (наприклад, гнів / обурення, злість, 

роздратування, незадоволення, лють; сором / гризота, незручність, збентеження, 

ніяковість; здивування / нерозуміння, тривога, неспокій; страх / моторошність, переляк; 

презирство / зневага, образа тощо) та фразем із дифузною оцінкою (наприклад, 

радість / злість / докір; гнів / радість; гнів / радість / збудження; 

гнів / здивування / безтямність тощо) [6], що посилює значущість контексту в рамах 

студіювання. Установлення специфіки емотивного профілю радості в українській 

DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.180882
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фраземіці досі не поставало предметом окремої розвідки, що зумовлює актуальність та 

визначає мету статті. 

Об’єктом дослідження виступає базова емоція радості. Предметом постають 

фраземи на позначення радості, дібрані шляхом суцільного обстеження з академічного 

словника фразеологізмів української мови. Основними методами дослідження є методи 

компонентного аналізу фраземи та параметричного аналізу семантичної структури 

фраземи.  

Наукова новизна статті зумовлена тим, що вперше описано фізіологічні та 

поведінкові компоненти радості, зафіксовані в українській фраземіці, з опертям на 

особливості невербального кодування та встановленням складників емотивного профілю 

радості. 

Теоретичне значення студіювання полягає в створенні цілісного й об’єктивного 

профілю радості у фраземіці як фрагмента емотивної картини світу українця. 

Результати дослідження можуть знайти практичне використання у вишівських курсах із 

сучасної української мови, комунікативної та психолінгвістики тощо. 

Радість – позитивна емоція, що виражається в гарному настрої та відчутті 

задоволення. Як і інші базові емоції, радість – тимчасове переживання (тривалим 

відчуттям радості є щастя) [2]. Радість – це здебільшого не прямий наслідок дій 

людини, а побічний продукт прагнення мети, тобто радість не можна запланувати і 

досягти її навмисно, не можна поставити перед собою ціль – відчути радість – і 

отримати її свідомим зусиллям [1, с. 29-32]. Людина може ставити перед собою цілі, 

досягнення яких буде супроводжуватися переживанням радості. Феноменологія 

радості, за спостереженнями психологів, визначувана: 1) збільшенням здатності 

індивіда пізнати й оцінити світ; 2) супроводом почуття сили й енергетичного підйому; 

3) звільненням від негативної стимуляції.

В українській мові зафіксований виразний опис фізіологічних і поведінкових 

компонентів радості за допомогою кінематичних фразем. З огляду на функційне 

навантаження невербальних одиниць як прототипів фразем і відповідно до їх 

семантичної класифікації, в емотивному профілі радості виокремлюємо: 

1) мімічні (зміна кольору обличчя): кров ударила в лице (в обличчя, до лиця і т. ін.)

(‘хто-небудь перебуває в стані сильного хвилювання, збудження і т. ін.’); лице 

(обличчя) горить ([аж] пашіть) (‘хтось почервонів, дуже червоний з якоїсь причини’) 

(контексти 1-2):  

(1) Серце [Сеспеля] переповнилось радістю, в лице вдарила гаряча кров, очі 

засяяли (Ю. Збанацький); 

(2) То говорив Грицько... Очі в нього грали, лице радістю пашіло (Панас 

Мирний); 

2) миремічні (соматизм очі): очі горять (палають) (2) (‘чий-небудь погляд,

вигляд виражає якісь почуття, емоції (збудження, гнів, радість і т. ін.)’); очі грають / 

заграли; очиці так і грають; очиці заграли (‘хтось перебуває у радісному настрої, 

збудженому стані і т. ін.; веселий’); очі загорілися (1) (‘чий-небудь погляд, вигляд став 

виражати якесь бажання або почуття (радість, схвильованість і т. ін.); збуджений 

хтось’); очі засвітили (заіскрили, засвітилися і т. ін.) (‘чий-небудь погляд, вигляд 

виражає якісь почуття (радість, задоволення і т. ін.)’); очі [так i] світяться (‘чийсь 

погляд, вигляд передає радість, задоволення тощо; хтось веселий, радісний, збуджений 

і т. ін.’); свінути (свірконути) очима (‘раптово глянути на кого-небудь, виявляючи 

поглядом якісь почуття (радість, гнів і т. ін.)’) (контексти 3-6): 
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(3) Очі [Галі] горіли коханням, одрадою, вид осіяв, як сонячний ранок весняного 

дня (Панас Мирний); 

(4) В Дарки щоки спалахнули й очі заграли (Леся Українка); 

() То закриє [татарочка] личко, то відкриє, – А очиці.. Так і грають з-попід брівок 

темних! (Леся Українка); 

(5) Трохи не застрибало хлоп’я з радощів, очі засвітили, заіскрили (Панас 

Мирний); 

(6) Вона [Параска] підвелась, усміхнулася і прикро-прикро подивилась на 

Власова, у котрого очі так і світились (Панас Мирний); 

3) корпоральні: з вискоком (з вистрибом); з вибриком (‘охоче, з радістю, не 

вагаючись’) (контексти 7-8):  

(7) Молодших не треба було умовляти, їм тільки скажи, що збирається гурт, щоб 

поспівати, – з вискоком побіжать (В. Речмедін); 

(8) Клим чоловік неабиякий. За його [нього] кожна дівчина піде з вибриком 

(І. Нечуй-Левицький); 

4) мануальні (соматизм рука / руки): обома руками хапатися / схопитися 

(ухопитися) (‘з великим бажанням, з радістю використовувати якусь нагоду для 

досягнення своєї мети’); під веселу руку (‘у момент радісного збудження, піднесення; 

жартома’) (контексти 9-10): 

(9) Стара Векла обома руками ухопилась за свого (Петром його звали), і сама 

Оксана і сюди, й туди, і, вже не дрочачись, сказала: «Піду, тільки нехай об осені» 

(Г. Квітка-Основ’яненко); 

(10) Разом з Марією Кошель в селі залишилися ще кілька знайомих селян. 

Побажав зостатись.. швець Микола Проць, прозваний під веселу руку на товариському 

обіді «американцем» (В. Бабляк); 

5) фонаційні: [наче (неначе, ніби і т. ін.)] віднялася мова (‘хтось від хвилювання, 

радості і т. ін. не може говорити; мовчить, замовк’); на високих нотах (‘підвищеним 

голосом від обурення, незадоволення, радості і т. ін.’) (контекст 11): 

(11) Якийсь час він мовчав, наче в нього віднялася мова (Д. Бедзик) фраземи. 

Джерелом фразем із семантикою радості постає холод – мороз, морозець: 

морозець дере поміж лопатками (1) (‘хтось відчуває озноб, здригається, тремтить від 

холоду, хвилювання, впливу чого-небудь на органи чуття і т. ін.’); обсипає (осипає, 

сипле) / обсипало (осипало) морозом (дрижаками) (2); аж морозцем обсипало (‘хтось 

відчуває озноб від хвилювання, несподіванки і т. ін.; хтось хвилюється, дуже вражений 

чимсь’) (контексти 12-13):  

(12) Виїхав у поле – і війнуло на мене духом землі, .. й раптом весь я набубнявів 

свіжою радістю, такою прохолодною втіхою, од якої морозець дер поміж лопатками 

(Є. Гуцало); 

(13) Чоловіка аж морозцем обсипало від наглої радості (Є. Гуцало). 

Локусами радості в українській емотивній картині світу постають груди, серце та 

душа: розпирати груди (душу, серце) (‘охоплювати, переповнювати кого-небудь (про 

певні почуття, переживання і т. ін.)’); [аж] душа (серце) радіє (радується) (‘хто-небудь 

дуже задоволений чимсь, відчуває радість, насолоду, втіху від чогось’); заграло серце 

(‘хто-небудь відчув радість, піднесення, задоволення і т. ін.’); залоскотало коло серця 

(‘комусь стало приємно, радісно від чогось’); душа (серце) співає (‘хто-небудь 

перебуває в доброму, піднесеному настрої; радіє’); легко (любо, весело і т. ін.) на душі 

(на серці) (‘приємно, спокійно, радісно комусь’) (контексти 14-20): 



7 

(14) Радість розпирала хлопцеві груди, пронизувала, здавалось, кожну клітину 

його молодого тіла (І. Кириленко); 

(15) – Як стрінуся з просвіченим [освіченим] чоловіком, то в мене аж душа радіє 

(І. Нечуй-Левицький);  

(16) Надворі лютує зима-лихоманка, А в мене у хаті щебече веснянка, Аж серце 

радіє (Л. Глібов);  

(17) Ломницький.. згадав, що зараз побачиться з Марусею і його серце заграло 

(І. Нечуй-Левицький);  

(18) Вони [привітання] такі щирі й хороші, що мене аж коло серця залоскотало, 

коли вичитав їх (М. Коцюбинський); 

(19) Серце старого гірника співало, солодко щеміло від радісного передчуття 

(Д. Ткач); 

(20) Маковейчикові радісно і легко на серці, бо сонця так багато, що небо аж 

побіліло від нього (О. Гончар). 

За даними джерельної бази радість спричиняють:  

а) побачене: не вірити / не повірити [своїм (власним)] очам (‘бути надзвичайно 

здивованим, враженим, побачивши що-небудь’) (контекст 21): 

(21) Ніколи ще так бурхливо не вривалася в її душу довгождана радість. 

Блискавка... Блискавка! – вимовляє вона, не вірячи своїм очам (А. Шиян); 

б) почуте: мазати медом по губах (‘викликати в кого-небудь почуття 

задоволення, радості, втіхи (перев. похвалою, лестощами і т. ін.); бути приємним 

комусь’); як (мов, наче і т. ін.) медом по губах мазнули (‘від почутого у когось виникає 

почуття надії, задоволення, радості і т. ін.; приємно комусь’) (контексти 22-23): 

(22) Він осаджує біля мене лошат і киває на них бровами й вусищами. – Ну, як?! 

– Змії! – кажу лише одне слово. Моя відповідь медом маже дядька Миколу 

(М. Стельмах); 

(23) – Знайте, що жінки не терплять неуваги до себе. Кіндрата наче медом по 

губах мазнули (А. Іщук); 

в) приємні події, обставини: [і (аж, наче)] світ поширшав (роз'яснився, 

попросторішав) (‘хто-небудь відчув радість, полегкість через приємні події, обставини 

і т. ін.’) (контекст 24): 

(24) Я така вбога і безталанна дівчина, .. а він – Боже! Яким поглядом мене 

охрестив! Мов королівну. Мені наче світ поширшав (Ганна Барвінок);  

г) зустріч із тим, кого давно не бачили: скільки літ, [і] скільки зим! (‘уживається 

як привітання і вираження радості від зустрічі з тим, кого давно не бачили’) 

(контекст 25): 

(25) – Семен?! Живий?! – Ні, мертвий! – Скільки ж літ, скільки зим! (Остап 

Вишня);  

ґ) несподіваний прихід, прибуття кого-небудь: яким вітром; яким чудом 

(‘уживається для вираження доброзичливого здивування, радості з нагоди 

несподіваного приходу, прибуття кого-небудь; як, яким чином’) (контексти 26-27):  

(26) – Здрастуй, моя люба! – підходить до дружини, обнімає й цілує. В домі 

радісний переполох. – Здрастуй! Яким вітром, яким чудом ти тут (О. Довженко);  

(27) – Оце але! – дивувавсь Іван, – наче мені сон сниться, що вас бачу... Розкажіть 

хоч, яким чудом ви тут опинилися? (М. Коцюбинський). 

Для вираження різних емоційних станів, у тому числі й радості, зафіксовано такі 

вигукові фраземи: отака (от така) ловись! (‘уживається для вираження здивування, 

радості, захоплення і т. ін.’); [ой (ох)] матінко [ж] моя [рідна]! (‘уживається для 
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вираження захоплення, здивування, радості, незадоволення і т. ін.’); мати Божа 

(‘уживається для вираження позитивних або негативних емоцій: радості, здивування, 

захоплення, переляку і т. ін.’); от (оце) [так] штука (штуковина)!; от так штукерія! 

(‘уживається для вираження здивування або захоплення чим-небудь, радості з приводу 

чогось і т. ін.’) (контексти 28-30): 

(28) Рано, на сході сонця вийдуть хазяйки з сіней умиватись, глянуть на розквітлі 

соняшники й маки, яких не торкнула ще перша бджола, і вигукнуть протяжно в 

зачудованні: – Мати Божа, що сталося в городі за ніч! (О. Довженко); 

(29) [Павло:] От так штука! Леонід Петрович приїхали, я зразу їх пізнав 

(М. Кропивницький);  

(30) [Василь:] От так штукерія буде! [Антон:] Ой, не радій заздалегідь! 

(М. Кропивницький). 

Емотивний стан радості в українській фраземіці маркує різні дії: з дорогою 

душею (‘охоче, з великим задоволенням, з радістю’); ноги мити, жарт. (‘з радістю 

виконувати чиюсь волю, бути відданим комусь; прислужуватися, годити’); з 

розкритими (розпростертими, рідше відкритими і т. ін.) обіймами, зі сл. зустрічати, 

приймати (‘дуже привітно, гостинно, з радістю’) (контексти 31-33): 

(31) Артем розповів Христі, що це за родичі, що за люди: щирі, привітні. 

З дорогою душею приймуть її (А. Головко); 

(32) – Вона молода в мене ще.. їй ще тільки сорок дев’ять і два місяці, а мені оце 

восени п’ятдесят сім буде.. Ну, як на іншу, то вона б мені хоч і лисий там, і все – ноги 

мила б (Григір Тютюнник); 

(33) Головний отаман зустрів його з розкритими обіймами (М. Стельмах).  

Отже, в українській фраземіці зафіксований виразний опис фізіологічних і 

поведінкових компонентів радості: а) посилення іннервації в м'язах зовнішніх рухів, 

при цьому дрібні артерії розширюються, відбувається приплив крові до шкіри, обличчя 

червоніє (мімічні фраземи на позначення зміни кольору обличчя); б) жестикулювання 

(мануальні фраземи з соматизмом рука / руки); в) стрибання (корпоральні фраземи); 

г) підвищення голосу або позбавлення здатності говорити (фонаційні фраземи). 

Миремічний різновид невербальної поведінки людини, активно використовуваний в 

українській фраземіці, є одним із найпоширеніших для вираження радості 

(динамічність погляду передається соматизмом очі та лексемами горіти, грати, 

палати, світитися). Візуальний контакт є найбільш інформативним складником 

невербального кодування радості. Складниками емотивного профілю радості постають: 

а) локуси груди, серце та душа; б) генетичний зв’язок із холодом (лексеми мороз, 

морозець); в) дифузний характер фразем у рамах як негативних, так і позитивних 

емоційних станів (радість / гнів, незадоволення, обурення, переляк; 

радість / збудження, схвильованість; радість / втіха, задоволення, насолода, піднесення 

тощо). 

Перспективу дослідження вбачаємо в подальшому виявленні фраземної 

специфіки емотивного профілю радості як складника емотивної картини світу 

в зіставному аспекті. 
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ЭМОТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ РАДОСТИ В УКРАИНСКОЙ ФРАЗЕМИКЕ 
В статье определена специфика эмотивного профиля радости в украинской 

фраземике. Объектом выступает базовая эмоция радости, а предметом являются 

фраземы, обозначающие радость. Описаны физиологические и поведенческие 

компоненты радости, зафиксированные во фраземике, с опорой на особенности 

невербального кодирования радости и установлением составляющих эмотивного 

профиля радости как фрагмента эмотивной картины мира украинца. 

Ключевые слова: базовая эмоция, эмотивна картина мира, радость, фразема, 

невербальное кодирование. 
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THE EMOTIVE PROFILE OF JOY IN THE UKRAINIAN PHRASEMICS 
The article specifies the specifics of the emotional profile of joy in the Ukrainian 

phrasemics. The object of research is the emotion ‘joy’. The subject is the phrasemes for the 

designation of joy, selected by a continuous survey of the academic vocabulary of phraseological 
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units of the Ukrainian language. The main research methods are the methods of component 

analysis of phraseme and parametric analysis of the semantic structure of phraseme. The 

scientific novelty of the article is due to the fact that for the first time the physiological and 

behavioral components of joy recorded in the Ukrainian phrasemics, based on the features of 

non-verbal coding and installation of components of the emotional profile of joy. 

In the Ukrainian phrasemics there is an expressive description of the physiological and 

behavioral components of joy: a) the flow of blood to the skin, the face is reddish (mimic 

phrasemes to indicate a change in the color of the face); b) gestures (manual phrasemes with 

somatism arm / hand); c) jumping (corporal phrasemes); d) raising the voice or depriving the 

ability to speak (phonate phrasemes). Miremic kind of non-verbal human behavior actively 

used in Ukrainian phrasemics, is one of the most common for the expression of joy (the 

dynamics of the view is transferred to somatism eyes and lexemes to burn, to play, to glow, 

to shine). Visual contact is the most informative component of non-verbal coding of joy. 

Components of the emotional profile of joy appear: a) locus breast, heart and soul; b) genetic 

relationship with the cold (token frost); c) the diffuse character of the phrasemes in the 

frameworks of both negative and positive emotional states. 

The research prospects is seen in the further identification of the phraseme specificity 

of the emotional profile of joy as a component of the emotional world’s image in the 

comparative aspect. 

Key words: basic emotion, emotional world’s image, joy, phraseme, non-verbal 

coding. 
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НОВІ СЛОВА ЯК МАРКЕРИ ЧАСУ:  
МЕДІЙНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ СЬОГОДНІ І В ПЕРСПЕКТИВІ 

Стаття присвячена аналізу сучасної медійної лексикографії у світових 

дослідницьких практиках. Зокрема акцент зроблено на словниках, які відображають 

динамічні зміни лексико-фразеологічного фонду української мови в масовій 

комунікації. На прикладі інноваційної лексикографічної праці «Нові слова та 

фразеологізми в українських мас-медіа» (2017-2018 рр.) схарактеризовані підходи до 

пошуку та аналізу в українських медіа мовних інновацій як специфічних маркерів часу, 

що набувають нових семантичних відтінків у зв’язку з процесами глобалізації, 

інформаційною світовою реальністю та полікультурністю, на що активно реагує і 

українська мова.  

Ключові слова: медійна лексикографія, неословник, медіалінгвістика, 

комунікативна лінгвістика, мовна інновація. 
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Постановка наукової проблеми. Медійна лексикографія постулюється як 

інноваційний напрямок сучасної комунікативної лінгвістики, «що відбиває актуальні 

тенденції розвитку комунікативної сфери суспільного життя» [2, с. 9]. З середини 

минулого століття фаховий інтерес дослідників мас-медіа до слова в інформаційному 

просторі виявився не лише у виробленні операційної системи понять, властивих для 

медіакомунікації (див. словники «Медіалінгвістика: словник термінів і понять» за 

редакцією Л. Шевченко [2], «Медиалингвистика в терминах и понятиях» за редакцією 

Л. Дускаєвої [3], «Dictionary of Media and Communication» [7] та ін.).  

Медійна лексикографія – це ще й дослідження динамічного стану мови масової 

комунікації, це численні словники функціонального ресурсу слова в мас-медіа, що 

діагностують реальне «життя» мови ЗМІ. Саме тому в україністиці активно з’являються 

словники, що відбивають особливості розвитку української мови в масовій комунікації. 

Одним із найперспективніших пластів, що опрацьовується лексикографічно, ми 

вважаємо нову лексику та фразеологію.  

Лексикографічні праці, які відбивали б оновлення лексико-фразеологічного 

фонду української мови, існують в нашій науковій історії, щоправда концептуально 

побудованих видань, мета яких комплексно дослідити мовні інновації у ЗМІ, небагато. 

Пригадаємо «Словник дієслівних інновацій» М. Карп’юка (1996), словник 

довідникового типу «Нове в українській лексиці» Д. Мазурика (2002), «Тлумачно-

словотвірний словник оказіоналізмів» Ж. Колоїз (2003), словник «Лексико-словотвірні 

інновації (1983–2003)» А. Нелюби (2004),«Нові слова та значення» Л. Туровської і К. 

Василькової (2008) та ін. Водночас з’являються наукові публікації, які присвячені 

окремим проблемам оновлення лексико-фразеологічного складу мови в 

медіакомунікації (О. Стишов, О. Тараненко, Н. Клименко, Є. Карпіловська та ін.).  

Непоодинокі спроби аналізу нового мовного матеріалу на основі мас-медіа були і 

у світовій практиці: 

- проект під керівництвом проф. Г. Солганика зі збору та наукової інтерпретації 

мовного матеріалу, його реєстру на основі російських ЗМІ (методика автора будувалась 

на систематичному зборі з газет і журналів нової / оновленої лексики); 

- проект Інституту лінгвістичних досліджень, що передбачав укладання нового 

мовного матеріалу на основі преси та публіцистичної літератури 60-90-х років ХХ 

століття; 

- проект Варшавського університету «Młodzieżowe słowo roku», що визначив 

завданням щороку публікувати нові слова, активно вживані та популяризовані 

поляками за допомогою ЗМІ;  

- польський лексикографічний проект Центру пресознавчих досліджень при 

Ягеллонському університеті (керівник – проф. В. Пісарек). Саме польський учений 

В. Пісарек є автором електронного Інтернет-проекту «Polskie media», на якому 

уніфікована та представлена медійна термінологія / термінологічні сполучення / 

наукова фразеологія в Польщі. У 2011 р. польські мовознавці видають аналог словника 

медійних термінів В. Пісарека в перекладі на англійську, французьку та німецьку мови; 

- британський проект Оксфордского університету (Oxford Word of the Year). 

Щороку видавництво Oxford University Press публікує найпопулярніше слово, яке за 

допомого масової комунікації стало найбільш уживаним, передусім в Інтернет-

дискурсі; 

- численні Інтернет-проекти «Словотвір» (https://slovotvir.org.ua/), «Мислово» 

(http://myslovo.com/), «10 нових слів року, що минає» (проект Укрінформ), «Слово року» 

від Детектор Медіа та ін. 
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Актуальність дослідження. Інноваційний проект, розроблюваний кафедрою 

стилістики та мовної комунікації Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у вигляді щорічного словника «Нові слова та 

фразеологізми в українських мас-медіа» (автори Л. Шевченко та Д. Сизонов) [5] є 

актуальним для сучасної медійної лексикографії, адже «відрізняється спеціальною 

метою – репрезентувати інноваційні процеси, що відбуваються в українській мові на 

прикладі масової комунікації» [2, с. 9]. Власне опис сутності нового словника в його 

медіалексикографічній перспективі є окресленою метою пропонованої статті. 

Словник має на меті стратегічні дослідницькі цілі, що мотивовані вирішенням 

ряду нових для української лінгвістики проблем, пов’язаних із тенденціями розвитку 

української літературної мови, її медійною репрезентацією, проблемами 

лексикографічного аналізу семантичної структури багатозначного слова, питаннями 

запозичень, неології, трансформації термінів у медійній комунікації, пошуком 

ідеографічних мовних одиниць, науковою інтерпретацією деактивованих одиниць у 

контексті нового часу та ін. Названі аспекти визначають актуальний пошук сучасних 

дослідників медіа, що розгортається в теоретичній та прикладній площинах сучасного 

наукового знання.  

Методи аналізу. Пошук нових слів та фразеологізмів до словника відбувається 

за частотним принципом. Важливо наголосити на спеціальній авторській методиці «10 / 

10: нові контексти / нові видання», тобто йдеться про фіксацію інноваційної мовної 

одиниці у 10-ти медійних контекстах 10-ти медіаджерел, що вказує на тенденцію 

інноваційної одиниці тиражуватися в медіа та закарбовуватися в пам’яті масового 

реципієнта. Це означає, що головний лексикографічний принцип – «об’єктивності та 

безсторонності представленого матеріалу» [11, с. 78.] здійснений у повному обсязі.  

Тож, 

1) при створенні е-картотеки (що налічує понад тисячу нових одиниць в медіа 

та розподілена за певними параметрами – роками появи інновації, жанрами, сферами 

тощо) автори користувалися принципами методу комп’ютерної статистики (що 

виявлено у кількісному підрахунку неоодиниць у медіа за синхронним принципом – в 

певний час); 

2) при створенні словника / словників «Нові слова та фразеологізми в українських 

мас-медіа» автори керувалися:  

а) методом типологічних зіставлень при пошуку та науковій паспортизації 

неологізмів, що був використаний як основний: це відповідає коректності щодо 

представлених неолексем (нове слово, зафіксоване з урахуванням фонових знань 

реципієнтів, актуальне для певного аналізованого проміжку часу). Наведені принципи 

добору та налізу матеріалу дали змогу авторам довести репрезентований у виданні 

головний критерій стратифікації, появи та фіксації неологізму в медійній комунікації; 

б) принципами системного представлення нових мовних одиниць у медіа. Для 

опрацювання матеріалу був використаний метод медіамоніторингу, що дозволив 

максимально повно описати медіаджерела сучасної України. Так, до суцільної вибірки 

мовного матеріалу за допомогою зазначеного методу увійшли медіатексти різних сфер 

(політичної, економічної, культурно-мистецької, освітньої тематик), жанрів 

(інформаційно-аналітична та художньо-публіцистична група жанрів друкованої / 

електронної преси) та засобів зв’язку (радіо, телебачення, Інтернет). 

в) методом лексикографічної інтерпретації, що застосовувався для аналізу 

зібраного матеріалу, його паспортизації та лінгвістичної аргументації новизни. 
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Виклад основного матеріалу. Аналізуючи принципи відбору мовного матеріалу 

та формуючи комп’ютерну картотеку, автори керувалися принципом коректного щодо 

функцій та комунікативної сфери представлення як мовного матеріалу, так і його 

форматування. Для послідовної логіки представлення нового мовного матеріалу та для 

зручності лексикографічної роботи ми створили спеціальну базу нових одиниць під 

робочою назвою «Мовні інновації.UA», репрезентовану на Google-платформі blogspot 

(newlexua.blogspot.com). Електронна картотека дозволяє розподілити матеріал за 

зручністю в роботі лексикографа: рік (2017 / 2018 / 2019), тип медіа (друкована преса / 

телебачення / радіо / Інтернет / соціальні мережі / реклама), жанр (блог / інтерв’ю / 

новина / телесюжет та ін.), комунікативна сфера (політична / культуральна / освітня / 

спортивна / економічна та ін.). 

Перспектива роботи з е-картотекою та принципи її створення для сучасних 

медіасловників є однією з домінантних у світі, що підтверджено численними 

публікаціями (див. роботи С. Гайди, Р. Муна, Д. Періна та ін. на прикладі польської, 

англійської, німецької мов). Інноваційність запропонованої е-картотеки 

підтверджується тим, що вперше в українській віртуальній лексикографії медійний 

ресурс не просто фіксується за допомогою комп’ютерних технологій, а й вказуються 

ярликові маркери, що дозволяють відтворити реальну картину оновлення лексико-

фразеологічного фонду української мови (напр., вказівка на походження слова, 

приналежність до певної сфери комунікації, тип оцінки в масовій свідомості, 

семантичний маркер).  

На сьогодні дискусійним залишається не стільки сам факт все більшої появи 

комп’ютерних систем для словників нового типу, скільки принципи побудови 

електронних картотек. Пригадаємо в цьому контексті монографію провідного 

австрійського лінгвіста Б. Тошовича [10] в рамках досліджень із генераторської 

лінгвістики (йдеться про механізми функціонування мовних одиниць в електронних 

форматах, створення web-корпусів на рівні структури та таксономії).  

Важливими критеріями для коректного маркування словникових статей в 

електронній картотеці (і ширше – щорічному словнику) нами були обрані 

екстралінгвальні фактори комунікації, які на сьогодні є мотиваційно домінантними у 

стилістиці, зокрема коли йдеться про входження мовних інновацій до літературної 

мови. Такі маркування допомагають з’ясувати, з якої сфери одиниця потрапила в мову 

та / чи в якій сфері одиниця функціонує в новому статусі. Умовні позначки у вигляді 

лексикографічних маркувань нами представлені в «Принципах укладання словника» [5, 

с. 8] та описані окремо в публікації [6]. Це дає змогу коректно пояснити причини появи 

та подальшого функціонування інновацій у мові, а також дозволяють спостерігати за 

реальною динамікою мовної системи. В електронній картотеці запропоновано систему 

умовних позначок, що аргументують наукову системність роботи над словником (в 

паперовій та електронній версіях): політ. (політична сфера), культ. (сфера культури), 

екон. (економічна сфера), рекл. (сфера реклами), спорт. (спортивна сфера) та ін. 

Зауважимо, один із новаторів системного комп’ютерного укладання словників 

С. Лендау слушно нагадував лексикографам, що «корпус завжди є добіркою й може 

репрезентувати лише мовлення та письмо дібраних транскрипцій та текстів» [1, с. 316]. 

У зв’язку зі збільшенням е-корпусів та е-методик їх укладання лексикографам на 

практиці доведеться дедалі більше покладатися на комп’ютерні інструменти (такі нові 

програмові інструменти в укладанні електронної картотеки пропонуємо і ми в рамках 

нашого словника). Підкреслимо, усі неословники комп’ютерного типу розробляються в 

межах суворих часових обмежень, адже «нове слово / словосполучення є реакцією на 
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час і фонові знання комунікантів, які використовую ці мовні інновації» [8, с. 330]. Щоб 

відсортувати тисячу і більше мовних одиниць та їх словоформ, знадобиться кілька 

годин часу (е-картотека, в цьому контексті, дуже зручний та раціональний спосіб). 

Новітні комп’ютерні технології з їх особливою мультифункцією брати участь в 

укладанні словників посідають на сьогодні чільне місце серед усіх нових словників у 

США, Великій Британії, Франції, Японії та інших розвинених країнах. 

Наголосимо, що потенціал словників кінця ХХ – поч. ХХІ ст. передбачає 

орієнтування на антропоцентричний підхід і зосередження уваги на прагматичному 

відношенні «словник-користувач». На думку дослідника З. Салзмана, для ефективного 

користування лексикографічним джерелом потрібно вміти обирати відповідний тип 

словника для адекватного задоволення потреб користувачів, знати його основні 

складники на макро- й мікроструктурному рівнях, легко знаходити потрібну реєстрову 

одиницю, адекватно сприймати інформацію про мовну одиницю в лексикографічній 

праці [9, с. 392]. 

Саме на функціональній прагматиці і будуються сучасні теорії створення 

неословників в Україні та світі. Інструкції до таких словників, їх структури, збору 

матеріалу та власне укладання вже на початку ХХІ ст. були розроблені як зарубіжними, 

так і українськими вченими (див. роботи Д. Діккенса, В. Широкова, О. Тараненка, 

В. Дубічинського, Л. Шевченко та ін.). 

Звертаючись, зокрема, до праці О. Тараненка [4] наголосимо, що в ній детально 

обґрунтовані принципи укладання абсолютно нових словників відповідно до нової 

вербальної реальності: йдеться передусім про семантичний та стилістичний аспекти 

аналізу української лексики. Видання концептуально нової теоретико-практичної 

літератури сприятиме, на нашу думку, кодифікації вже наявних принципів укладання 

словникової продукції та розробленню новітніх підходів у практичній лексикографії.  

Зокрема, О. Тараненко на поч. ХХІ ст. наголошує на дериваційних моделях в 

системі слово- / фразеотворення сучасної української мови. Дослідником пропонується 

при складані реєстру зважати на активну динаміку української мови, що пов’язані з 

екстралінгвальною мотивацією: масовим ужитком мовної одиниці в розмовному та 

медійному функціональних стилях. Дослідником наголошується на трьох основних 

чинниках в появі нових слів / значень на словотвірному рівні: 1) систематизація та 

нормування різних елементів словотвірної структури української мови та адаптації до 

нормативних стандартів; 2) широкий потенціал джерельної бази в оновленні лексико-

фразеологічного фонду української мови: від розмовних елементів до оказіонального 

словотворення та стилістичної трансформації; 3) екстралінгвальна мотивація, що 

впливає на оновлення мови (науково-технічний прогрес, інформаційна глобалізація, 

мультикультурність та ін.) [4, с. 22]. Вважаємо, що ці фактори можна розширити, адже 

мовна система сьогодні зазнає великого зовнішнього впливу, а тому і розширення 

функціональних кордонів необмежене.  

Очевидно, в нашій лексикографічній концепції ми орієнтувалися на українську 

школу комп’ютерної лінгвістики, де основна роль у творенні електронної бази мовних 

одиниць належить різним типам електроніки, що допомагає не тільки систематизувати, а й 

скласифікувати одиниці за певними параметрами (див. здобутки в цьому напрямку 

Українського мовно-інформаційного фонду НАН України на сайті http://www.ulif.org.ua/).  

Водночас зауважимо, що у світовій науковій практиці спроби опису електронної 

картотеки в системно-структурному та функціонально-стилістичному аспектах були 

(див. серію публікацій В. Іващенко, О. Іванцової, Н. Тауберта та ін.). А отже логіка 

аналізу і створення електронних баз та картотек визначаються, на наш погляд, 
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актуальними завданнями в неолінгвістиці, що і виявлено у глобальній комп’ютеризації 

всіх сфер людської діяльності, зокрема і мови, та концепціями створення електронного 

словника майбутнього (В. Широков), перспективними завданнями синкретичного 

зв’язку лінгвістики й інформатики (Дж. Уільямс).  

Якщо деталізувати запропонований нами підхід, лексикографічна робота в межах 

словника «Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа» складалася з двох 

великих етапів: 

1. Пошуково-системний:  

- реєстрація нової мовної одиниці (нового семантичного варіанта лексеми; нової 

сполучуваності; нового фразеологізму);  

- представлення контексту / контекстів, в яких зафіксована мовна одиниця; 

- паспортизація «новизни» (обов’язковим був аналіз авторитетних 

лексикографічних видань із погляду реєстрації / нереєстрації конкретного слова / 

нового значення слова / фразеологізма);  

- наукове упорядкування опрацьованої частини реєстру нових мовних одиниць. 

2. Оцінно-аналітичний:  

- систематизація матеріалу відповідно до концепції словника;  

- науковий аналіз і редагування зібраного матеріалу;  

- упорядкування загального реєстру опрацьованих мовних одиниць. 

Важливим для розуміння лексикографа є і широкий діапазон джерельної бази 

словника (е-картотеки), що дозволив максимально об’єктивно представити нові слова 

та фразеологізми в українських мас-медіа. Джерельна база є важливою і доказовою з 

очевидних причин:  

- потужного і виявленого в усіх стратах соціуму впливу на масову мовну 

свідомість;  

- поліваріантності функціонального ресурсу мови, що виявляється на різних 

носіях інформації (друковані видання, радіо, телебачення, реклама, Інтернет), 

можливості зафіксувати комунікативний потенціал мови в певному часовому зрізі;  

- лінгвістичної об’єктивації нових мовних одиниць (їх семантики, лексико-

синтаксичної сполучуваності) в українській мові;  

- представлення та паспортизації нової фразеології, що виникає у сфері 

публічного спілкування. 

Принципово важливо, що всі мовні одиниці, представлені у словнику, відбивають 

реальну картину часу, є маркерами сучасності і не спорадично виникають у свідомості 

індивіда, а активно ширяться засобами масової комунікації, активно тиражуються. Цей 

процес є важливим показником оновлення лексико-фразеологічного фонду української 

мови, фіксацією реалій та залишається поставленим стратегічним завданням в межах 

концепції інноваційного лексикографічного проекту.  

Таким чином, для коректного представлення мовних одиниць в електронній 

картотеці (та / або у словнику) важливою є детально обґрунтована вказівка на:  

1) комунікативну сферу, в якій мовна одиниця з’являється і продовжує 

функціонувати (це репрезентовано спеціальним лексикографічним маркуванням). 

Назване дає змогу простежити за рухом мовної одиниці у процесі комунікації; 

(2) первинну чи вторинну номінацію, що ілюструє стилістичний потенціал мовної 

одиниці в масовій комунікації (особливо цікавим видається перехід від одного типу 

номінації до іншого, що пояснюється переосмисленням семантики мовної інновації в 

масовій свідомості); 
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(3) походження слова / фразеологізма, якщо йдеться про поповнення лексико-

фразеологічного складу мови ресурсом інших мов (у зв’язку з інтеграцією України в 

європейський простір йдеться про комунікативну кореляцію з мовою-донором, 

здебільшого англійською: це підтверджено і зібраним нами електронним реєстром); 

(4) наявність позалітературних одиниць мови як інструменту оновлення 

лексико-фразеологічного фонду української мови (лексикографічна реалізація у формі 

лексикографічних маркерів типу молод. сленг, жарг., інвект. та ін.). 

За усіма типами маркування можна скласифікувати і погрупувати лексичні та 

фразеологічні інновації, щоб побачити реальну картину еволюції мовної системи, зміни 

її словесного складу, аксіологічних домінант, які формують сучасну мовну 

комунікацію, простежити за «життям» мовної одиниці у відносних часових межах. 

Висновки. Породження нового слова в медіа, його семантичні трансформації, 

жорсткість чи м’якість типової комунікативної ситуації, що спричиняє до значеннєвої 

вібрації соціального / культурного символу, вплив комунікативної сфери медіа на 

граматичну будову мови та ін. – все це має перспективу в науковому лінгвістичному 

аналізі та визначає концептуальну основу інноваційного словника, представленого для 

аналізу в медійній лексикографії. Вбачаємо у здійсненому щорічному словниковому 

проекті серйозну перспективу – фіксувати та науково інтерпретувати інновації в мас-

медіа для відтворення реальної картини динаміки та еволюції української мови. 
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НОВЫЕ СЛОВА КАК МАРКЕРЫ ВРЕМЕНИ: 
МЕДИЙНАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ СЕГОДНЯ И В ПЕРСПЕКТИВЕ 

 
Статья посвящена анализу современной медиалексикографии в мировых 

исследовательских практиках. В частности акцентировано на словарях, отражающих 

динамические изменения лексико-фразеологического фонда украинского языка в 

массовой коммуникации. На примере инновационной лексикографической работы 

«Новые слова и фразеологизмы в украинских масс-медиа» (2017-2018 гг.) очерчены 

современные подходы к поиску и анализу в украинских медиа языковых инноваций как 

специфических маркеров времени. Лексико-фразеологические неоединицы 

приобретают новые семантические оттенки в связи с процессами глобализации, 
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информационной мировой реальностью и поликультурностью, на что активно 

реагирует и украинский язык. 

Ключевые слова: медийная лексикография, неослоарь, медиалингвистика, 

коммуникативная лингвистика, языковая инновация. 
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NEW WORDS AS TIME MARKERS: 
MODERN MEDIA LEXICOGRAPHY AND ITS PROSPECTS 

The article is devoted to the analysis of modern media lexicography in world research 

practices. In particular, the research paper provides a comprehensive analysis of modern 

dictionaries of media language (both Ukrainian and foreign) and views of authoritative 

linguists on media lexicography – its history, actual state and prospects. The author pays 

special attention to dictionaries that reflect dynamic changes in the lexical-phraseological 

fund of the Ukrainian language in mass communication. An innovative project which realizes 

the department of stylistics and language communication in the form of an annual dictionary 

«New Words and Phraseology in Ukrainian Mass Media» (L. Shevchenko, D. Syzonov) is 

relevant for modern media lexicography, as it has a special purpose – to represent innovative 

processes, occurring in the Ukrainian language on the example of mass communication. The 

purpose of the article is description of the new dictionary in its media lexicographic prospect. 

On the example of the dictionary the author describes various approaches to the search and 

analysis of language innovations in Ukrainian media as specific time markers that acquire 

new meanings in connection with the processes of globalization, information world reality 

and multiculturalism, to which the Ukrainian language is actively responding. The emergence 

of a new word in media, its semantic transformations, severity or softness of a typical 

communicative situation, which causes a significant vibration of social / cultural symbols, the 

influence of the communicative sphere of media on the grammatical structure of language, 

etc. have a perspective in scientific linguistic analysis and define the basis of the innovative 

dictionary presented for analysis in media lexicography. The annual dictionary fixes 

innovations in mass media to recreate the real picture of the Ukrainian language dynamics and 

evolution.  

Key words: media lexicography, innovative dictionary, media linguistics, 

communicative linguistics, linguistic innovation. 
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і слов’янської філології 

ПРЕДМЕТНИЙ КОД КУЛЬТУРИ В ЗОНІ МІЖКОДОВИХ ПЕРЕХОДІВ 
ОБРАЗНОГО СКЛАДНИКА КОНЦЕПТУ ЛЮДИНА У ФРАЗЕОЛОГІЇ 

СХІДНОСТЕПОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК 

Статтю присвячено виявленню специфіки міжкодових переходів образного 

складника концепту людина у фразеології східностепових українських говірок, 

обов’язковим компонентом яких виступає предметний код культури. Визначено 

алгоритм дослідження кодів культури й міжкодових переходів на матеріалі ареальної 

фразеології. Описано дво- та трикомпонентні міжкодові переходи зі словом-

показником предметного коду культури. 

Ключові слова: предметний код культури, міжкодовий перехід, ареальна 

фразеологічна одиниця, лексико-семантичний варіант, концепт людина. 

Постановка наукової проблеми та її актуальність. Кожна мова прагне 

відобразити й оцінити будь-які явища життя людини і її саму (характер, зовнішність, 

розумові здібності, фізичні та емоційні стани тощо), апелюючи до культурних 

традицій, поглядів, моральних настанов, досвіду повсякденного життя. Фразеологія – 

саме та сфера, у якій найбільш яскраво відображені уявлення людини про себе. В 

образному змісті фразеологізмів утілений культурно-національний світогляд. 

Особливої ваги в цьому аспекті набувають дослідження ареальної фразеології. 

Ареальні фразеологічні одиниці (АФО) посідають вагоме місце в репрезентації 

концептів, пов’язаних із духовним і матеріальним життям мешканців певного регіону. 

Наразі існує потреба ґрунтовного теоретичного й емпіричного висвітлення процесу 

вербалізації концепту людина у фразеології східностепових українських говірок, що 

функціонують у населених пунктах Донецької області, чим і зумовлена актуальність 

пропонованого дослідження. 

Аналіз досліджень проблеми. Засобом структурування й представлення 

образного складника концепту людина у фразеології східностепових українських 

говірок у нашому дослідженні виступає вторинна семіотична система – коди культури 

(див. праці Г. Багаутдінової [1], Р. Батсурена [2], Ф. Бацевича [3], О. Галинської [4], 

М. Ковшової [5], В. Красних [6], Т. Леонтьєвої [7], М. Піменової [8], Л. Савченко [9], 

І. Токаревої [10], М. Толстого [11] та ін.). 

Під культурним кодом у статті розуміємо вторинну знакову систему, що 

структурує, категоризує, оцінює матеріальний та духовний світи людини й 

репрезентована різними етнокультурно маркованими мовними одиницями (у межах 

роботи – ареальними фразеологізмами). Терміном «міжкодовий перехід» окреслюємо, 

за І. Чибор, дифузну зону, де умовно визначені межі кодів культури взаємопроникають. 

Периферійні явища «зумовлені, з одного боку, умовністю меж між кодами культури, а з 

іншого – специфікою закодованої у ФО культурної інформації» [12, с. 140]. 

У дослідженні за основу взято класифікацію кодів культури Л. Савченко [9] з 

модифікацією згідно з опрацьованим діалектним фразеологічним матеріалом. Зокрема, 
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предметний код культури кваліфіковано як один із найголовніших. Він 

виокремлюваний лінгвістами з назвами «предметний» у працях Ф. Бацевича [3], 

М. Ковшової [5], В. Красних [6], Т. Леонтьєвої [7], М. Піменової [8], Л. Савченко [9]; 

«артефактний» у працях Р. Батсурена [2]; «предметно-артефактний» у працях 

О. Галинської [4]; «об’єктний» у працях Г. Багаутдінової [1]; «фетишний» у працях 

І. Токаревої [10]; «наочний» у працях М. Толстого [11] та моделює образи предметів 

реального, матеріального світу – побуту, одягу, житла людини тощо. 

Виокремлення кодів культури (предметного, зокрема) на матеріалі фразеології 

східностепових українських говірок здійснено в такі етапи: 1) аналіз структури 

ареальної фразеологічної одиниці, виділення в її складі лексеми-показника культурного 

коду; 2) аналіз семантики ареальної фразеологічної одиниці, формулювання лексико-

семантичного варіанта (ЛСВ), репрезентованого виділеним кодом культури; 

3) об’єднання виокремлених лексико-семантичних варіантів (отже, й ареальних 

фразеологічних одиниць, що їх репрезентують) у групи відповідно до (навколо) 

показника культурного коду, що реалізований за допомогою них; 4) об’єднання 

виокремлених показників культурних кодів у більші тематичні групи (соматичний, 

предметний, зооморфний, антропний, фітоморфний тощо). 

Мета і завдання. Мета дослідження – виявити й описати специфіку міжкодових 

переходів образного складника концепту людина у фразеології східностепових 

українських говірок, обов’язковим компонентом яких виступає предметний код культури. 

Завдання зумовлені поставленою метою: 1) подати визначення кодів культури та 

міжкодових переходів; 2) визначити алгоритм аналізу ареальних фразеологічних одиниць 

в аспекті вторинної семіотичної системи; 3) виявити специфіку предметного коду 

культури у складі дво- та трикомпонентних міжкодових переходів. 

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом студіювання є міжкодові переходи 

образного складника концепту людина у фразеології східностепових українських 

говірок, предметом – ареальні фразеологічні одиниці зі словом-показником 

предметного коду культури. 

Опис фактичного матеріалу та методів, застосованих у процесі аналізу. 
Матеріал дослідження становлять 82 ареальні фразеологічні одиниці, зібрані 

експедиційним шляхом у смт Новотроїцьке, смт Ольгінка Волноваського району 

Донецької області. Для їх аналізу застосовано експедиційний (збирання ареальних 

фразеологічних одиниць), описовий (точний і повний опис дво- та трикомпонентних 

міжкодових переходів зі словом-показником предметного коду культури), 

статистичний (виявлення кількісного співвідношення дво- та трикомпонентних 

міжкодових переходів та особливостей розподілення у їх межах лексико-семантичних 

варіантів та ареальних фразеологічних одиниць із архісемою ‘людина’) методи, метод 

компонентного аналізу (дослідження структури фразеологізму, виокремлення в його 

складі лексеми-показника предметного та інших кодів культури, формулювання зі 

значення ареальної фразеологічної одиниці лексико-семантичного варіанта). 

Наукова новизна, теоретична і практична цінність отриманих результатів. 

Наукова новизна: 1) сформовано корпус фразеологізмів східностепових українських 

говірок із архісемою ‘людина’; 2) концепт людина у фразеології східностепових 

українських говірок представлено через систему кодів культури та міжкодових 

переходів; 3) виявлено специфіку дво- та трикомпонентних міжкодових переходів 

образного складника концепту людина у фразеології східностепових українських 

говірок, обов’язковим компонентом яких виступає предметний код культури. 

Теоретичне значення статті полягає в уточненні й доповненні методики дослідження 



22 

концептів у фразеології через репрезентацію системи кодів культури, що розширює 

знання механізмів і закономірностей мовної концептуалізації. Результати дослідження 

можуть знайти практичне використання у вишівських курсах із сучасної української 

мови (розділ «Фразеологія»), української діалектології, у викладанні спецкурсів із 

концептології, лінгвокультурології, створенні загальнонаціональних тлумачних і 

фразеологічних словників із культурологічним коментарем та ін. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження. 
Двокомпонентні переходи поєднують два різні коди і налічують 75 ареальних 

фразеологічних одиниць. Так, предметний код культури у поєднанні з соматичним (що 

репрезентує частини тіла людини (рідше – тварини) й продукти її життєдіяльності) 

представлений у дослідженні 18 ЛСВ та, відповідно, 22 АФО, які описують: 1) людину 

з низьким рівнем інтелекту (ЛСВ ‘дурнувата людина’): «винтик + голова» (винтика не 

хвата в голові (в кого)), «голова + полова» (голова половою набита (в кого)), 

«закльопка + голова» (без жодної закльопки в голові), «клепка + голова» (не всі 

клепки в голові (в кого)), «голова + вавка + кишеня + справка» (в голові вавка, в 

кишені справка (в кого)); 2) різні риси характеру людини: «каструля + вухо» 

(ЛСВ ‘неуважна людина’ каструля з вухами), «кіл + голова» (ЛСВ ‘вперта людина’ 

хоть кіл на голові теши (кому)), «цвях + гузно» (ЛСВ ‘непосидюча дитина’ цвях у гузні 

(в кого)), «зуб + дріт» (ЛСВ ‘бути впевненим’ зубами дріт перекусити); 3) різноманітні 

фізичні нездужання: «голова + чавун» (ЛСВ ‘головний біль’ голова як чавун (у кого)), 

«кілок + груди» (ЛСВ ‘біль у грудях’ підпирає кілком під груди (в кого)), «нога + 

колодка» (ЛСВ ‘тремтіння в ногах’ ноги як колодки), «зуб + полиця» 

(ЛСВ ‘голодувати’ зуби на полицю закинуть); 4) чоловіка з лисиною: «голова + 

зеркало» (ЛСВ ‘лисий чоловік’ на голові зеркало (в кого)), «волосся + подушка» 

(ЛСВ ‘стати лисим’ волосся стерти об подушки); 5) ліниву людину: «рукав + коліно» 

(ЛСВ ‘лінива людина’ рукава по коліна (в кого)), «диван + жопа» (ЛСВ ‘бути лінивим’ 

до дивана жопою прирости); 6) знервовану людину: «віжка + хвіст» (ЛСВ ‘знервована 

людина’ віжка під хвіст попала (кому)), «нерв + тряпочка» (ЛСВ ‘заспокоїтися’ 

зібрать нерви в тряпочку); 7) лицемірну людину: «мило + око» (ЛСВ ‘бути улесливим’ 

без мила в очі лізти), «спина + ломака» (ЛСВ ‘нещиро дякувати’ дякувати по спині 

ломакою); 8) небажаного гостя: «рот + пістолєт» (ЛСВ ‘небажаний гість’ лишній рот 

страшніше пістолєта). 

У поєднанні з квантитативним (що репрезентує числа, одиниці виміру) 

предметний код культури (8 ЛСВ та 12 АФО, відповідно) позначає: 1) схожих за 

зовнішністю чи характером людей (ЛСВ ‘схожі між собою’): «один + діжка» (в одній 

діжці вимішані), «один + крашанка» (як із однієї крашанки), «два + чобіт + пара» 

(два чоботи пара); 2) різні риси характеру людини: «третій + сорт + брак» 

(ЛСВ ‘посередня людина’ третій сорт – не брак), «два + дірочка» (ЛСВ ‘злий’ 

добрий, як спить і сопе в дві дірочки), «труси + руб + двадцять» (ЛСВ ‘простакуватий’ 

простий, як труси за руб двадцять); 3) невисоку на зріст людину (ЛСВ ‘низька 

людина’): «аршин + кепка» (аршин з кепкою), «три + вершок + горшок + картуз» 

(три вершка од горшка разом із картузом); 4) людину з низьким рівнем інтелекту: 

«два + маршрутка» (ЛСВ ‘неграмотна людина’ як дві маршрутки впоперек), «десятий 

+ клепка» (ЛСВ ‘дурнувата людина’ без десятої клепки); 5) комунікативний процес 

(ЛСВ ‘підтримувати чиюсь точку зору’): «один + дудка» (в одну дудку грати), «один + 

свисток» (в один свисток свистіти). 

Предметний код культури, поєднаний із антропним (номінації людини; 7 ЛСВ та 

8 АФО, відповідно), описує: 1) різні риси характеру людини: «герой + кофта» (герой у 
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жінчиній кофті), «герой + юбка» (герой у бабиній юбці) – ЛСВ ‘хвалькуватий боягуз’; 

«франт + шкарпетка» (ЛСВ ‘бідна, але пихата людина’ франт без шкарпеток), «явлєніє + 

решето» (ЛСВ ‘дивна людина’ явлєніє в решеті), «Вася + туфель» (ЛСВ ‘кумедний’ голий 

Вася в босих туфлях), «копійка + батько» (ЛСВ ‘бути жадібним’ за копійку і рідного 

батька продати); 2) одяг людини: «Льошка + лєнта» (ЛСВ ‘неакуратно одягнений 

чоловік’ Льошка з фабричної лєнти); 3) людину з низьким рівнем інтелекту: «Толік + 

водокачка» (ЛСВ ‘некмітлива людина’ Толік з водокачки). 

Зооморфний код культури (номінації тварин, земноводних, птахів, комах), 

поєднуючись із предметним (7 ЛСВ, 8 АФО), позначає: 1) особливості зовнішності 

людини: «глиста + скафандр» (глиста в скафандрі), «дрофа + ходулі» (дрофа на ходулях) – 

ЛСВ ‘худа людина’; «глиста + мікроскоп» (ЛСВ ‘низька людина’ глиста під 

мікроскопом); 2) одяг людини: «коза + сарафан» (ЛСВ ‘некрасиво одягнена жінка’ коза в 

сарафані), «свиня + костюм» (ЛСВ ‘неакуратно одягнена людина’ свиня в костюмі); 

3) відчуття голоду: «глист + карта» (ЛСВ ‘голодна людина’ глисти в карти грають (у 

кого)); 4) жадібність: «руб + заєць» (ЛСВ ‘бути жадібним’ за руб зайця перегнати); 

5) бідність: «сорочка + воша» (ЛСВ ‘бідна людина’ сорочку воші з’їли (в кого)). 

Предметний код культури у поєднанні із природним (номінації явищ природи, 

стихій, об’єктів ландшафту; 6 ЛСВ та 6 АФО) описує: 1) комунікативний процес: «буча 

+ онуча» (ЛСВ ‘сперечатися через дрібницю’ заводити бучу за чужу онучу), «ступа + 

вода» (ЛСВ ‘говорити дурниці’ у ступі воду молотити); 2) різні риси характеру 

людини: «вітер + макітра» (ЛСВ ‘легковажна людина’ летять вітри із макітри (в 

кого)), «золото + пластмаса» (ЛСВ ‘нікчема’ золото з пластмаси); 3) соціальний 

статус людини: «вітер + карман» (ЛСВ ‘бідна людина’ вітер у карманах гуляє (в 

кого)), «вітер + поділ» (ЛСВ ‘дитина незаміжньої дівчини’ вітром навіяне, в подолі 

принесене). 

Міфологічний код культури (називає релігійні і надприродні уявлення, героїв 

міфів, казок, легенд, літературних творів), поєднуючись із предметним, позначає (5 

ЛСВ, 5 АФО): 1) різні риси характеру людини: «бог + свічка + пекло + кочерга» 

(ЛСВ ‘нікчема’ ні богу свічка ні в пеклі кочерга), «чорт + боклага» (ЛСВ ‘неспокійна 

людина’ чорт у боклазі), «чудо + решето» (ЛСВ ‘дивна людина’ чудо в решеті), «бог + 

свічка + чорт + коцюба» (ЛСВ ‘незалежна людина’ ні богу свічка ні чорту коцюба); 

2) невисокий зріст: «гном + ковпачок» (ЛСВ ‘низька людина’ гном без ковпачка). 

Предметний код культури, поєднаний із гастрономічним (використовуваним для 

позначення страв, продуктів харчування), описує (4 ЛСВ, 4 АФО): 1) особливості 

зовнішності людини: «бочка + огірок» (ЛСВ ‘гладка людина’ бочка з огірками), 

«ополоник + каша» (ЛСВ ‘висока людина’ хороший ополоник кашу мішать); 

2) нюанси спілкування між людьми: «дьоготь + мед» (ЛСВ ‘образити й нещиро 

вибачитися’ дьогтю дати і меду піднести); 3) емоційний стан: «часник + ступа» 

(ЛСВ ‘дуже розгніватися’ товкти часник у ступі). 

Спатіальний код культури (різноманітні позначення місця й простору) в 

поєднанні з предметним описує (3 ЛСВ, 4 АФО): 1) далеких родичів: «ворота + сарай» 

(нашим воротам троюрідний сарай), «двері + хата + погріб» (ваші двері нашій хаті 

двоюрідний погріб) – ЛСВ ‘далека рідня’; 2) людину з низьким рівнем інтелекту: 

«вугол + тапок» (ЛСВ ‘дурнуватий’ з-під вугла тапком прибитий); 3) нюанси 

спілкування між людьми: «город + каміння» (ЛСВ ‘несправедливо ображати’ в чужий 

город кидати каміння). 

Один лексико-семантичний варіант репрезентують такі перехресні коди: 

1) акціональний + предметний «дзень + бов + вірьовочка» (ЛСВ ‘нікчема’ ні дзень ні 
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бов ні за вірьовочку); 2) геометричний + предметний «шарик + ролік» (ЛСВ 

‘дурнувата людина’ шарики за роліки заходять (у кого)); 3) духовний + предметний 

«душа + чобіт» (ЛСВ ‘налякана людина’ душа в чоботах теленькає (в кого)); 4) 

кваліфікативний + предметний «комедія + картінка» (ЛСВ ‘дивна людина’ комедія 

без картінок); 5) колоративний + предметний «червоний + писанка» (ЛСВ ‘вродлива 

дівчина’ червона писанка); 6) мовленнєвий + предметний «слово + могила» (ЛСВ 

‘бути жадібним і жорстоким’ і слово в могилу загнати). 

Крім того, було виявлено невелику кількість трикомпонентних переходів 

(поєднують три різні коди – включно з предметним), у межах яких зафіксовано 7 

ареальних фразеологічних одиниць: 1. Квантитативний + предметний + соматичний 

(предметний + соматичний + квантитативний) коди: 1) «два + чобіт + один + нога» 

(ЛСВ ‘схожі люди’ два чоботи на одну ногу); 2) «сьомий + клепка + голова» (ЛСВ 

‘дурнувата людина’ сьомої клепки не хвата в голові (в кого)); 3) «шматок + кишка + 

сім + верста» (ЛСВ ‘бути жадібним’ за шматок кишки бігти сім верст пішки). 

2. Зооморфний + спатіальний + предметний коди: «горобець + садочок + гріш» (ЛСВ 

‘бути жадібним’ горобця в садочку за гроші заганяти). 3. Предметний + міфологічний 

+ спатіальний коди: «перебір + чорт + двір» (ЛСВ ‘невдало обраний наречений’ за 

перебір чорта в двір). 4. Предметний + природний + антропний коди: «подарок + 

джунглі + общєство» (ЛСВ ‘погана людина’ подарок джунглів общєству). 

5. Соматичний + природний + предметний коди: «ніс + зірка + хвост + пістолєт» (ЛСВ 

‘бути впевненим у собі’ тримати ніс зіркою, а хвост – пістолєтом). 

Висновки та перспективи дослідження. Образний складник концепту людина у 

фразеології східностепових українських говірок репрезентовано за допомогою 

вторинної семіотичної системи. Одне із центральних місць у цьому процесі займає 

предметний код культури, що моделює образи предметів реального, матеріального 

світу – побуту, одягу, житла людини. Яскраве виявлення зазначений культурний код 

знаходить у численних дво- та трикомпонентних міжкодових переходах, поєднуючись 

із іншими (соматичним, квантитативним, антропним, зооморфним, природним, 

міфологічним, гастрономічним, спатіальним тощо) та описуючи характер, зовнішність, 

інтелект, соціальний статус, фізичний та емоційний стани людини, нюанси 

спілкування. У перспективі – дослідити міжкодові переходи з більшою кількістю 

складників (4-, 5-компонентні тощо), додавши розширений культурологічний коментар. 
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ПРЕДМЕТНЫЙ КОД КУЛЬТУРЫ В ЗОНЕ МЕЖКОДОВЫХ ПЕРЕХОДОВ 
ОБРАЗНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОНЦЕПТА ЧЕЛОВЕК ВО 

ФРАЗЕОЛОГИИ ВОСТОЧНОСТЕПНЫХ УКРАИНСКИХ ГОВОРОВ 
Статья посвящена выявлению специфики межкодовых переходов образной 

составляющей концепта человек во фразеологии восточностепных украинских говоров, 

обязательным компонентом которых выступает предметный код культуры. Определен 

алгоритм исследования кодов культуры и межкодовых переходов на материале 

ареальной фразеологии. Описаны двух- и трехкомпонентные межкодовые переходы со 

словом-показателем предметного кода культуры. 

Ключевые слова: предметный код культуры, межкодовый переход, ареальная 

фразеологическая единица, лексико-семантический вариант, концепт человек. 
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SUBJECT CODE OF CULTURE IN THE AREA OF INTER-CODE PASSAGES 
OF THE DESCRIPTIVE COMPONENT OF THE CONCEPT HUMAN IN THE 

PHRASEOLOGY OF THE EASTERN-STEPPE UKRAINIAN DIALECTS 
The article is dedicated to revealing the specifics of inter-code passages of the 

descriptive component of the concept human in the phraseology of the Eastern-Steppe 

Ukrainian dialects, the required component of which is the subject culture code. The 

algorithm of research of culture codes and inter-code passages on the material of areal 

phraseology is determined. Two- and three-component inter-code passages with the word-

indicator of the subject culture code are described. 

Cultural coding has been positioned as an instrument of research of areal phraseology 

and as one of possible means of structuring of the concept. Therefore, the methodology of 

analysis of concepts in phraseology by representation of the system of codes of culture has 

been specified and completed that develops knowledge of mechanisms and principles of 

speech conceptualization. The analysis of concept human in the phraseology of Eastern-

Steppe Ukrainian dialects makes the proper contribution into processing of issues of cultural 

coding and national and cultural specificity of concept human in Ukrainian studies. 

The descriptive component of the concept human in the phraseology of the Eastern-

Steppe Ukrainian dialects is represented with the help of the secondary semiotic system. One 

of the central places in this process is taken by the subject code of culture, which simulates 
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images of objects of the real, material world – life, clothing, and human housing. The cultural 

code finds a vivid manifestation in numerous two- and three-component inter-code passages, 

combines with others (somatic, quantitative, anthropic, zoomorphic, natural, mythological, 

gastronomic, spatial, etc.) and describes the character, appearance, intelligence, social status, 

the physical and emotional states of a person, the nuances of communication. 

Key words: subject culture code, inter-code passage, areal phraseological unit, lexico-

semantic variant, concept human. 
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ЕКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОГО УСНОГО МОВЛЕННЯ: ВИМОВА 
ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ 

Стаття присвячена українському усному мовленню на синхронному рівні, 

зокрема вимовним особливостям української мови. На основі соцопитування зроблено 

спробу виявлення, аналізу та опису девіацій, що виникають у результаті порушення 

нестійких норм орфоепії голосних – ненаголошених [о], [е], [и], наголошеного 

початкового [і] залежно від сфери діяльності респондентів, регіону України (Північна, 

Південнна, Західна, Східна, Центральна). Указано важливі вимовні проблеми та їх 

органічність, що засвідчена історією. 

Ключові слова: соцопитування, слабкі норми вимови, відхилення, вимова 

голосних звуків, вимова молоді України. 

Екологія українського усного літературного мовлення – надактуальна проблема 

сьогодення: недостатньо обмежуватися констатуванням відступів від сформованих 

літературних орфоепічних норм, колекціонуванням помилок «проти норми», а 

принципово важливо зупиняти негативні мовні процеси, які різко порушують усталені 

літературні норми, утруднюють сприйняття інформації. 

Мовні норми порушують мовні помилки. Рефлексії над мовною нормою, як 

зазначає С. Єрмоленко, свідчать про явище соціологізації наукової, власне 

лінгвістичної сфери, з другого – виявляють складні процеси утвердження статусу 

української мови, проблеми культивування в суспільстві літературного різновиду як 

вищої форми національної мови [9, с. 275]. Одним із результатів функційно-

комунікативної зорієнтованості сучасної лінгвістики є підвищення інтересу дослідників 

до особливостей процесу спілкування, породження й сприйняття мовлення, зокрема до 

різноманітних помилок, відхилень від норм, тобто так званого «негативного мовного 

матеріалу» [1, с. 5].  

Помилка або девіація за М. Горбаневським – це відхилення від 

загальноприйнятих, рекомендованих нормами літературної мови, правил використання 

слів, словосполучень та речень. Правила ці формуються історично під впливом двох 

умов – системних закономірностей мовного устрою та деякого набору умовностей, що 

стосуються утворення і вимови окремих форм, слів та цілих виразів [2, с. 112]. 

DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.180941
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Проблему мовних девіацій, помилок та їх прагматичну сутність сьогодні 

розробляють такі відомі науковці, як Ю. Апресян, Ф. Бацевич, Т. Булигіна, І. Кобозева, 

Т. Космеда, О. Кубрякова, О. Кукушкіна, Н. Лауфер. На сучасному етапі розвитку 

лінгвістичної думки створено концепції, за якими помилки досліджуються задля 

удосконалення мовлення (Н. Бабич, М. Волощак, Н. Непийвода). 

Мета дослідження – акцентувати увагу на відхиленнях від загальноприйнятих, 

рекомендованих норм літературної мови, зокрема на нестійких нормах орфоепії 

голосних залежно від сфери діяльності респондентів, регіону проживання. Об’єктом 

дослідження є українське усне мовлення. Предметом дослідження є володіння 

орфоепічними нормами сучасної української мови, зокрема орфоепією голосних 

(початкового наголошеного [і], ненаголошених [е], [и], [о]). Попередниками у 

дослідженні окремих питань проблеми – передусім соціофонетичного опису українського 

мовлення – можна назвати Н. Тоцьку, Л. Прокопову, М. Фащенко. 

Різноманітні мовленнєві відхилення від норми розкривають природу і 

закономірності функціонування мови, напрямок змін, які вона переживає, 

уможливлюють відбиття фактичного стану мови на даному етапі розвитку. 

Респондентами нашого опитування була обрана молодь Південної України (мешканці 

Одеської, Миколаївської, Херсонської областей) – 50 студентів філологічного 

факультету українського відділення Одеського національного університету імені І. І. 

Мечникова; молодь Західної України (мешканці Львівскої, Рівненської, Волинської, 

Хмельницької областей) – 50 студентів філологічного факультету Львівського 

національного університету імені І. Я. Франка та Рівненського національного 

педагогічного університету; молодь Північної України (мешканці Київської, 

Житомирської областей) – 50 студентів філологічного факультету Київського 

національного університету імені Т. Г. Шевченка; молодь Центральної України 

(мешканці Черкаської, Дніпропетровської областей) – 50 студентів філологічного 

факультету Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького та 

Дніпровського гуманітарного університету; молодь Східної України (мешканці 

Луганської, Донецької, Харківської областей) – 50 студентів Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова, Донбаського державного педагогічного 

університету та молодь зазначених вище областей. Завданням респондентів було 

прочитати вголос записані слова, а нашим – записати їх вимову на диктофон. Було 

підібрано такі слова для аналізу вимови голосних: вершник, виделка, життя, вершина, 

весна, везіння, перука, усміхається, іноді, зозуля, проміння. 

В усному мовленні часто порушується норма вимови ненаголошених голосних. 

Згідно із сучасними нормами вимови ненаголошений [и] наближається до [е]: [зиемоvиǐ], 

сильніше наближається до [е  ] перед складом з наголошеними [а], [е]: [л е   жwар], [пе   

сʹмен:иек, песʹмен:иек], [vе   делкa, vеделка]. 

У слові «вершник» ненаголошений [и] наближається до [e] [vершниᵉк], але так 

вимовляє 84% опитаних Південної України (ПдУ), тільки 12% Північної України 

(ПнУ), 16% Східної України (СхУ), 68% Центральної України (ЦУ) і жоден респондент 

Західної України (ЗхУ) не дотримується цієї орфоепічної норми. Слово «виделка» [v е д 

е  л к а] [v ие д е  л к а] правильно вимовили 70% респондентів ПдУ, 20% ПнУ, 16% ЗхУ, 

18% СхУ, 68% ЦУ, інші виходять за рамки норми й вимовляють [v и д е  л к а]. У слові 

«життя» [и] наближається до [е] сильніше і позначається в транскрипції як [е   ] [ж е   

т:ʹа], але 22% ПдУ, 30% ПнУ, 96% ЗхУ, 14% ЦУ, 94% СхУ вимовляють [и].  

Фіксація букви е на місці ненаголошеного [и], що свідчить про відповідну 

вимову ненаголошеного [и], зрідка трапляється у пам’ятці «Слово о полку Ігоревім»: 



29 

Володимеръ (9), у Виголексинському збірнику ХІІ – ХІІІ ст.: преде ревы (5) [17, с. 98]. 

Особливо часто це явище трапляється у пам’ятках XV – XVIII ст.: нашєми (Богд. XV, І, 

290), седить (ОП, Київ., з., 119), цєбули (АЖ., 1584, 77), метрополита (Пер. 33), 

Чегерин (АПГУ, ІІ, 30) [6, с. 263]. Традиція передачі ненаголошеного [и] літерою е 

зрідка простежується в «Енеїді» І. Котляревського перед складом з наголошеним [a], 

[и]: умераю (V:46), помелився (VI: 19), у граматиці О. Павловського перед 

наголошеним складом з [и]: шипшина (74), в альманасі «Русалка Дністрова» перед 

складом з наголошеними [o], [a]: лебонь (27), заберає (113), у словнику П. Білецького-

Носенка перед наголошеним складом з [a], [и], [e]: вешнякъ (74), шепшина (397), 

веделка (76), у журналі «Основа», зокрема у творах П. Куліша у префіксі пре-, у корені 

–мир-, флексії –имо: прекладає (1861, № 11- 12:1), Владимера (1861, № 10: 92), 

задзвонемо (1862, № 1: 19), у творах Марка Вовчка: седівъ, седіла, седіти, у творах 

О. Стороженка: шипшина (1861 №2: 18), зъ прогаленами (1861, №2: 16), у творах 

Л. Глібова у коренях дієслів -бир-, -пир-: убирайтеся (1861, № 4: 60), наперали (1862, 

№ 7: 62), у прислівниках лебонь (1861, № 6: 23), леше (1862, № 3: 43). І досить часто ця 

вимовна особливість передається у рукописах Т. Г. Шевченка: при- предолыни (II: 148), 

Чегирині (I: 341), вешневый (ІІ: 39), розлели (ІІ: 48) [10, с. 366]. Ненаголошений [и] 

позначається літерою ы послідовно: у «Кобзарі» П. Гулака-Артемовського – прымовля  

(7), плыве  (7), выхо дять (8), ба чышъ (8); у «Кобзарі» Є. Гребінки – до брый (3), 

сыроты ну (4), мылосты вый (9), вы шенькы (11). Вимова ненаголошеного [и] у 

граматиці Я. Головацького передається літерою и (ы): отвыкнувъ (189), отнынЂ (212) 

[4, с. 126]. 

Згідно із сучасними нормами вимови, ненаголошений [е] наближається до [и]: 

[v еи с н а], сильніше наближається до [и] і передається в транскрипції як [иᵉ] перед 

складом з наголошеними [і], [и], [у], а перед складом з наголошеним [и] можемо мати й 

чистий [и]: [v иᵉ зʼ і н:ʹ а], [стижина, стиᵉжина], [п иᵉрука]. Ненаголошений [е], на 

думку Н. Тоцької вимовляється як [и(е)] перед складом з наголошеними [у], [і], [и]: 

[ни(е)сімо], [ни(е)су], [ни(е)си] (несімо, несу, неси); як [и] перед складом з наголошеним 

[и] при швидкому темпі мовлення: [vиди], [vиликий] (веди, великий); як [е(и)] перед 

складом з іншими голосними, особливо з [е]: [че(и)кати], [ме(и)не], [не(и)сла], 

[не(и)сло], [суvе(и)рен:іст(ц)] (чекати, мене, несла, несло, суверенність) [19, с. 63]. 

М. Наконечний вважає, що при швидкій вимові ненаголошений [е] перед наголошеним 

[і] вимовляється як [и(і)]: [пи(і)ч’іт’] (печіть) [14, с. 168]. Між м’якими приголосними 

ненаголошений голосний [е] наближається до [і]: [окраjе(і)ц] (окраєць) [13, с.384]. В. 

Горпинич вважає, що ненаголошений голосний [е] між м’якими приголосними 

вимовляється як звук [и], близький до [і]: [корейиіц1] [3, с. 248].  

10% опитаних вимовляють слово «вершина» згідно з нормою [v и р ш и  н а] 

[v ие р ш и  н а] в ПнУ, 20% в ЗхУ, 10% в СхУ, але 58% в ЦУ, 90% в ПдУ, а решта 

виходять за рамки вимови і відтворюють орфографічні норми [vершина]. У слові 

«весна» ненаголошений [е] наближається до [и] і 22% порушують це правило в ПнУ, 

38% в ЦУ, 16 % в ПдУ, 28% в ЗхУ, 38% в СхУ, інші респонденти вимовляють згідно з 

нормою – [vе   сна ]. Слово «везіння» [v иᵉ зʼ і  н:ʹ а] [v и зʼ і  н:ʹ а] правильно вимовили 

12% респондентів ПнУ, 70% ПдУ, 36% ЗхУ, 18% СхУ, 50% ЦУ, а решта інформантів 

вимовляють [vе зʼі н:ʹа]. Як правило, у слові «перука» ненаголошений [е] вимовляється 

як [ие] або [и]: [пиерука] чи [пирука], проте 94% респондентів ПнУ, 58% ПдУ, 76% ЗхУ, 

94% СхУ, 64% ЦУ при вимові відтворюють правописні норми [перука]. 

Ненаголошений [е] в позиції між м’якими приголосними наближається до [і]. У 

слові «усміхається» 64% опитаних ПнУ, 52% ПдУ, 60 % ЗхУ, 64 % ЦУ вимовляють 
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згідно з нормою ненаголошений [е] як [еі]: [усʹмʼіха  е
іц:ʹа]. Однак жоден інформант 

Східної України цю норму не продемонстував. 

Ненаголошений [е] в більшості випадків наближається до [и]. Як зазначає 

Н. І. Тоцька, перед складом з дальшим наголошеним голосним середнього чи низького 

підняття [е] змінюється менше, а перед складом з наголошеним голосним високого 

підняття – наближається до [и]. При вимові ненаголошеного алофона [и] артикуляція 

дещо знижена й наближена до ненаголошеного [е] [18, с. 28]. Для сучасної української 

літературної мови характерною є нейтралізація фонетичної опозиції вокалізму /е/: /и/ в 

ненаголошених позиціях, коли /е/ на синтагматичній осі втрачає свою ознаку «середнє 

піднесення (переднього ряду)» диференційних рис, а її звукове поле зливається із 

звуковим полем /и/. Така нейтралізація характерна для південних говорів української 

мови. Перед голосними [і], [и], [у] звук [е] в ненаголошеній позиції набуває такого 

звуження, що різною мірою наближається до [и], а перед [і] в окремих словах при 

швидкій вимові – до [і] [5, с. 22]. 

Буква и на місці е, що свідчить про вимову ненаголошеного [е] близько до [и], 

зрідка трапляється у писемних пам'ятках, що відбивали окремі фонетичні особливості 

південних слов'янських говорів, ще з XI ст.: наричєши (Ізб. 1073, 112), на кристѣ (157), 

оучитилѧ (233). Літера и (ы) на місці ненаголошеного [е] часто зустрічається у 

пам’ятках пізнішого періоду, наприклад: учителю, мучитилемь (Єв., 1283) [6, с. 263], 

ожинися (Єв. Верковича, XIV), чирвоний (Крех. Апостол, 1560), Диниса (Акт. кн. Полт. 

гор.ур.І,53) [12, с. 32], на хрыбетъ (К. Зіновієв, 226) [11, с. 157]. Наведені факти 

свідчать про певне артикуляційно-акустичне зближення [е] з [и], що є нормою сучасної 

літературної вимови. Оскільки [и] на місці ненаголошеного [е] засвідчується переважно 

в пам'ятках західноукраїнських, А. Кримський твердить, що для західних українців XVI 

століття є вже епохою змішування [е] та [и] [8, с. 234]. Що ж до пам’яток 

східноукраїнських, то змішування ненаголошеного [е] та [и] може бути з найповнішою 

достовірністю констатоване, як зазначає А. Москаленко, за документами XVIII століття 

[12, с. 33]. 

Зрідка простежується фіксація вимови [е] як [и], що передається на письмі 

літерою и, в «Енеїді» І. Котляревського перед наголошеним складом з [і] (менѣ, I: 23), 

у граматиці О. Павловського перед наголошеним складом з [і], [о] (мыні, 87; чырвоный, 

65), в альманасі «Русалка Дністрова» перед наголошеним складом з [і] (минѣ, 51), у 

творах П. Куліша перед наголошеним складом з [и], [і], [о] (мині, 1862,1: 36; пичи, 

1862, 1: 62; пиромъ, 1861, 3: 13). У переважній більшості прикладів засвідчено 

вживання літери и на позначення ненаголошеного [е] у словнику П. Білецького-

Носенка перед наголошеним складом з [и], [і], [а], [о] (видмідь, 76; ливиця, 208; 

силянський, 326; чирвонний, 390) [10, с. 365]. Зрідка фіксується вимова ненаголошеного 

[е] наближеного до [и]: у «Кобзарі» П. Гулака-Артемовського – почыпы лы (27), у 

«Кобзарі» Т. Г. Шевченка – сило (39); у «Кобзарі» Є. Гребінки [е] передається літерою 

и (ы) перед наголошеним [і] лише в одному слові – мыни  (42) [4, с. 126]. І досить часто 

ця вимовна особливість представлена у рукописах Т. Г. Шевченка (ришотки, I: 37; 

кошиня, I :26; тиче, II: 174 [10, с. 365]. 

Початковий наголошений голосний [і ] вимовляється з призвуком до [и]>[іи], або 

ж взагалі переходить в [и] чи [иі] : інколи [иінколи] [инколи], [іинколи]. У слові «іноді» 

початковий [і] є наголошеним, тому згідно з нормою маємо вимовляти як [іи], [иі] або 

[и] [иінодʹі] [инодʹі], [іинодʹі], проте 76% респондентів ПдУ, 76% респондентів ЦУ, 18% 

ПнУ при вимові цього слова відбивають орфографічні норми. Абсолютно не володіють 

цією нормою західноукраїнські та східноукраїнські респонденти. 
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Початковий наголошений [і] передається буквою и: у «Кобзарі» П. П. Гулака-

Артемовського – инша (15), ижь (30); у «Кобзарі» Є. П. Гребінки – искры (11). Літера и 

на позначення початкового наголошеного [і] подається в «Марусі» Г. Квітки-

Основ’яненка – играшкы (18), игры (43) [4, с. 126], у драгоманівці: инакше (3:12, 33), 

инчих (3:20) [20, с. 100]. Фіксація літери и, що свідчить про відбиття сучасної 

орфоепічної норми у загальних назвах, зустрічається і в «Словарі української мови» 

(1907-1909) Б. Грінченка: идол, ижиця, икати, индик, иржа [16: Т. 3, с. 182]. Варто 

зазначити, що написання початкового и перед н було орфографічною нормою на 

початку XX ст. і правило формулювалось у «Найголовніших правилах українського 

правопису» (1918) [15, с. 364]. 

Ненаголошений звук [о] перед складом з [у], [і] в основі слова наближається до 

[у]: розумниця [роᵞзумние цʹа], [рузумние цʹа], борідка [боᵞр’ідка]. Слово проміння 

[проᵞмʼін:а] згідно з орфоепічною нормою вимовляє 74% респондентів ПдУ, 44% ЦУ, 

38 % ПнУ, чистий ненаголошений [о] вимовляють західноукраїнські та 

східноукраїнські мешканці. При дуже швидкій вимові ненаголошений [о] перед 

складом з наголошеним [у] може вимовлятися як [у] (зозуля [зузуля]), це слово велика 

кількість респондентів ПдУ, ЗхУ, а саме 80%, 60% вимовляють правильно. В інших 

регіонах гірша ситуація: ПнУ – 8%, ЦУ – 28%, 0% СхУ. 

Літера у на місці ненаголошеного [о] зрідка наявна в пам’ятках ХІ – ХІІІ ст.: у 

Святославовому збірнику 1073 р. – оучистивъшєс# (38), у Євангелії Галицькім 1283 р. – 

убрѣтоша [6, с. 298], у творах Г.Сковороди – кузуб, сумнительно [7, с. 42]. Дуже рідко 

у пам’ятках нової української літературної мови фіксується у на місці ненаголошеного 

[о]. Це засвідчено єдиним прикладом зузуля (ІІ: 111) у рукописах «Більшої книжки» 

Т.Г.Шевченка; прикладами унучка (1861, № 11: 59), унуки (1862, № 2: 12) у творах 

О.Стороженка; унучечку (1862, № 1: 28) у творах Марка Вовчка (1862, № 1: 58) [10, с. 

367]. Не засвідчується вимова ненаголошеного [о], наближеного до [у]: у «Марусі» 

Г. Квітки-Основ’яненка – голубкою (48), голубочко (85); у «Кобзарі» П. Гулака-

Артемовського – гориты (20); у «Кобзарі» Є. Гребінки – голубко (23) [4, с. 126].  

Соцопитування молоді ПнУ, ЗхУ, СхУ, ЦУ, ПдУ визначило рівень володіння 

орфоепією голосних звуків. Можемо говорити про стабільність та нестійкість деяких 

норм вимови голосних звуків. Зокрема, 37% УЗ (України - 38%, зарубіжжя – 35% ) 

дотримуються орфоепічної норми вимови ненаголошеного голосного [е] у позиції 

перед складом з наголошеним [и], 35% УЗ (Україна 37%, зарубіжжя 33% - перед 

складом з наголошеним [і], 27% УЗ (Україна 23%, зарубіжжя 30%) - перед складом з 

наголошеним голосним [у], а 73% респондентів при вимові в цій позиції відтворюють 

правописні норми, 62% УЗ (Україна 72%, зарубіжжя 51%) правильно вимовляють 

ненаголошений [е] перед наголошеними, крім [е], [и], [у], і наближають до [и]. 

Ненаголошений [е] в позиції між м’якими приголосними наближається до [і] – 30% УЗ 

опитаних (Україна 48 %, зарубіжжя 12%) вимовляють згідно з нормою – [еі]. 

Орфоепія ненаголошеного [и] є більш стабільною. Дотримуються кодифікованої 

норми вимови [и] перед наголошеним [е] > [еи] чи [е] 48% респондентів УЗ (Україна 38 

%, зарубіжжя 58%), вимови [и] перед наголошеним [а] > [еи] 41% опитаних УЗ (Україна 

49%, зарубіжжя 32%); ненаголошений [и] в інших позиціях наближають до [е] 43% 

інформантів УЗ (Україна 36%, зарубіжжя 50%). 

Молодь порушує норми вимови [о] та початкового [і]. 25% респондентів УЗ 

(Україна 31%, зарубіжжя 19%) наближує [о] до [у] в позиції перед складом з [і], 35% УЗ 

вимовляє [у] місці [о] (Україна 35%: ПнУ 8%, ПдУ 80%, ЗхУ 60%, СхУ 0%, ЦУ 28%; 

зарубіжжя 34%: ПМР 0%, Європа 16%, Америка 30%, Канада 30%) перед складом з 
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наголошеним [у], але жоден придністровець та східноукраїнець не вимовили це слово 

згідно з нормою. Норм орфоепії початкового наголошеного [і] дотримуються 22% 

опитаних УЗ (Україна 34% : ПнУ 18%, ПдУ 76%, ЗхУ 0%, СхУ 0%, ЦУ 76%, зарубіжжя 

9%: ПМР 20%, Європа 6%, Америка 0%, Канада 10%), 78% вимовляють [і] на місці [іи], 

[иі] або [и], американці, молодь СхУ та ЦУ не відтворюють цієї норми у мовленні. 

Тому ці норми є нестабільними. 

Таким чином, слабкими нормами вважаємо норми вимови ненаголошеного [е] 

перед наголошеним [у] (володіють 23% усіх опитаних на теренах України), 

ненаголошеного [о] перед наголошеними [і] (31%), ненаголошеного [о] перед 

наголошеними [у] (35%), початкового наголошеного [і] (34%). Найкраще володіють 

опоненти нормами вимови ненаголошеного [е] (весна, 72%) та ненаголошеного [е] в 

позиції між м’якими приголосними (усміхається, 48%), однак останньої норми у 

Східній Україні не дотримується жоден респондент, а норм ненаголошеного звука [о] 

перед наголошеним [і], початкового наголошеного [і] зовсім не дотримуються в 

Західній та Східній Україні. 
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ЭКОЛОГИЯ УКРАИНСКОЙ УСТНОЙ РЕЧИ:  
ПРОИЗНОШЕНИЕ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ 

Статья посвящена украинской устной речи на синхронном уровне, в частности 

особенностям украинского произношения. На основе соцопроса предпринята попытка 

выявления, анализа и описания девиаций, возникающих в результате нарушения 

неустойчивых норм орфоэпии гласных - безударных [о], [э], [ы], ударного начального 

[и] в зависимости от сферы деятельности респондентов, региона Украины (Северная, 

Южная, Западная, Восточная, Центральная). Указано важные произносимые проблемы 

и их органичность, заверенная историей. 

Ключевые слова: социологические опросы, слабые нормы произношения, 

отклонения, произношение гласных звуков, произношение молодежи Украины. 
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ECOLOGY OF UKRAINIAN VERBAL LINGUISTICS:  
PRONUNCIATION OF THE VOWELS 

The article is devoted to the Ukrainian speech at the synchronous level, in particular to 

the pronouncing features of the Ukrainian language. On the basis of the survey, an attempt to 

detect, analyze and describe the deviations, which emerge as a result of violations of unstable 

norms of vowels pronunciation - unstressed [o], [e], [и], and stressed initial [і] depending on 

the sphere of activity of respondents in different Ukrainian regions (North, South, Western, 

Eastern, Central) was made. The important verbal problems and their organicity, which were 

evidenced by history, are indicated. 

The aim of the research is to focus attention on the deviations from the generally 

accepted norms of the literary language, in particular on the unstable norms of pronunciation 

of vowels, depending on the sphere of activity and the region of residence of respondents. The 

object of the study is Ukrainian verbal communication. The subject of the study is the 

knowing of orthoepic norms of the modern Ukrainian language, in particular the orphoepics 

of vowel sounds. 

The conclusions on the stability and instability of some norms of pronunciation of 

vowels:  

1. 37% of U-A (Ukraine - 38%, Abroad - 35%) follow orphoepic norms of 

pronunciation of unstressed vowel [e] in the position before the syllable with the unstressed 

[y], 35% U-A (Ukraine 37%, abroad 33% - before a syllable with the unstressed [у], 27% U-

A (Ukraine 23%, abroad 30%) - before the syllable with the unstressed [u], and 73% of 

respondents, when pronounced in this position, reproduce spelling norms, 62% of U-A 

(Ukraine 72%, 51% of abroad) correctly pronounce unstressed [e] before stressed vowels, 

except [e], [i], [y], and reduce to [i]. Unstressed [e] in a position between soft consonants 

reduces [i] - 30% og U-A responders (Ukraine 48%, abroad 12%) pronounce according to the 

norm - [еі];  

2. Orphoepics of the unstressed [и] is more stable. 48% of the respondents U-A 

(Ukraine 38%, abroad 58%) follow the codified norm of the pronunciation of [и] before the 

stressed [е] > [еи] or [e], and 41% of the respondents (Ukraine 49%, foreign countries 32%) 

pronounce [и] before unstressed vowels as [а] > [еи] ; 43% of U-A respondents (Ukraine 

36%, foreigners (abroad) 50%) unstressed [и] in other positions pronounce close to [e]; 

3. The youth violates the pronunciation rules [o]. 25% of U-A respondents (Ukraine 

31%, 19% of abroad respondents) reduce [o] to [y] in the position before the syllable with [i], 

35% of the respondents said [y] instead of [o] (Ukraine 35%: North Ukraine 8%, Southern 

Ukraine 80%, Western Ukraine 60%, Eastern Ukraine 0%, Central Ukraine 28%; Abroad 

34%: Тransdniestria 0%, Europe 16%, America 30%, Canada 30%) before a syllable with 

stressed [y], but nobody in Transnistria and East Ukraine pronounced this word according to 

the norm;  

4. The norm of the orphoepsics of the initial stressed [i] can be observed in 22% of the 

respondents (Ukraine 34%: North Ukraine 18%, Southern Ukraine 76%, Western Ukraine 

0%, Eastern Ukraine 0%, Central Ukraine 76%, Abroad 9%: Transnistria 20%, Europe 6% , 

America 0%, Canada 10%), 78% pronounce [i] instead of [іи], [иі] or [и], Americans, the 

youth of the Eastern and Central Ukraine do not reproduce this norm in speech. Therefore, 

these norms are unstable. 
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Thus, the norms of pronunciation of unstressed [e] before stressed [y] (23% of all 

respondents in Ukraine use them), unstressed [o] before stressed [i] (31%), unstressed [o] 

before stressed [y] (35%), initial stressed [i] (34%) are weak norms. The respondents have the 

best command of the pronunciation of unstressed [e] (72%) and unstressed [e] in the position 

between soft consonants (48%), however, the last norm is not observed by any respondent in 

Eastern Ukraine, and the norms of unstressed sound [o] before the stressed [and], the initial 

stressed [i] are not observed at all in Western and Eastern Ukraine. 

The importance for further research of this issue is considered in the study of deviations 

that Ukrainian young people use when pronouncing consonants and sound compositions. 

Key words: social surveys, weak norms of pronunciation, deviation, pronunciation of 

vowel sounds, speech of the Ukrainian youth. 
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Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 

аспірант кафедри української мови 

та методики її навчання 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НЕОЗАПОЗИЧЕННЯ У МОВІ ІНТЕРНЕТ-
ВИДАНЬ: ВАРІАНТНІСТЬ У СИНХРОНІЇ 

У статті проаналізовано якісні та кількісті параметри варіантності суспільно-

політичних неозапозичень в українській мові. З’ясовано причини появи паралельних 

графічних і фонематичних форм у синхронії, визначено відносну частотність уживання 

варіантів за допомогою платформи Google Trends. Схарактеризовано варіанти 

суспільно-політичних неозапозичень у соціонормативному аспекті. 

Ключові слова: неозапозичення, суспільно-політична лексика, варіантність, 

частотність, мова ЗМІ, синхронія, Google Trends. 

Лексична підсистема мови відкрита до постійного творення нових номінацій 

власними засобами, а також до контакту з іншими мовами та запозичення їх ресурсів. 

Обидва способи поповнення лексикону характерні і для суспільно-політичного пласту. 

Багатоманітність реалій соціального життя у різних країнах світу та глобалізаційні 

тенденції посилюють потік неозапозичень на кожному синхронному зрізі мовного 

розвитку. На початку ХХІ століття слова входять у мову інтенсивніше, ніж будь-коли і 

породжують велику кількість варіантів, що потребують дослідження і нормативної 

оцінки. 

В українській лінгвістиці різні аспекти варіантності мовних засобів розглядали 

Н. Сологуб, О. Тараненко, В. Юносова, Т. Коць, В. Русанівський, І. Кузьма, І. Матвіяш, 

С. Єрмоленко, Л. Струганець, Б. Ажнюк, В. Сімонок, О. Радченко та інші. Суспільно-

політичні запозичення були предметом досліджень І. Холявко, Л. Михайленко, 

Я. Снісаренко, О. Мороз. Однак розвідок, присвячених варіантності суспільно-

політичних неозапозичень упродовж останнього п’ятиріччя, немає. 

Мета дослідження – проаналізувати якісні та кількісті параметри варіантності 

суспільно-політичних неозапозичень в українській мові на синхронному зрізі 2013–

2018 рр. Для цього необхідно зреалізувати такі завдання: 1) з’ясувати причини появи й 

DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.180942



37 

особливості варіантності суспільно-політичних неозапозичень у мові інтернет-видань; 

2) визначити відносну частотність уживання варіантів у пошукових запитах українців 

за допомогою платформи Google Trends; 3) дати соціонормативну оцінку суспільно-

політичним неозапозиченням. Об’єктом розвідки є запозичена суспільно-політична 

лексика, що увійшла в українську мову у період 2013–2018 рр. Предмет дослідження – 

варіантність неозапозичень у мові інтернет-ресурсів. Фактичний матеріал зібрано 

методом суцільної вибірки на основі публікацій національних і регіональних інтернет-

ЗМІ, зокрема «Українська правда», «Тиждень», «Захід.нет» та ін. Наукова новизна 

дослідження полягає в тому, що проаналізовано пласт найновіших суспільно-

політичних запозичень, а також уперше обґрунтовано можливість використання 

платформи Google Trends для вивчення лексичних інновацій та їх варіантності. 

Варіанти – це паралельні форми існування мовної одиниці, що модифікують різні 

аспекти її вираження, але не порушують принципу її тотожності [8, с. 62]. Модифікації 

можуть зазнавати графічне вираження, фонемний чи морфемний склад, парадигма 

відмінювання тощо. Як зазначає Л. Струганець, варіантність слова – це водночас 

характерна ознака мови і надлишковість у парадигматиці мовної системи, зняття якої 

переважно відбувається через витіснення одного із варіантів, рідше – через 

диференціацію їх значень [7, с. 20].  

Запозичені одиниці частіше, ніж внутрішньомовні новотвори, мають варіанти та 

потребують узгодження з нормами української літературної мови, що детермінує 

потребу вивчення цих лексем у соціонормативному аспекті. Упродовж досліджуваного 

періоду у мові інтернет-видань ми зафіксували більше 50 неозапозичених одиниць, з 

яких понад 30% функціонують у паралельних формах. 

До причин варіантності запозиченої лексеми належать: 1) різні шляхи 

(наявність/відсутність мови-посередника) та принципи (транслітерація/транскрипція) 

процесу запозичення; 2) перебування на різних етапах асиміляції у мові-реципієнті; 

3) неусталеність або порушення правописної норми в оформленні нових запозичень [1, 

с. 234]. Дослідники запозичень одноголосно стверджують, що на початку ХХІ століття 

спостерігаємо різнобій, хитання в графічному оформленні численних входжень [3; 6; 

10]. У монографії «Літературна норма і мовна практика» С. Єрмоленко наводить 

переконливе пояснення такого явища: за правилами сучасного правопису іншомовні 

лексеми передають за принципом відтворення на письмі окремих звуків, яким 

відповідає певна літера, але у мовній практиці превалює цілісне звукове відтворення 

слова [4, c. 24]. У результаті маємо неврегульоване застосування транслітерування чи 

транскрибування для кожного окремого неозапозичення. У затвердженій Кабінетом 

Міністрів України новій редакції правопису вибір методів передання залишається 

довільним: «В українській, так само, як і в багатьох інших мовах, і транскрибування, 

яке передає звукову форму іншомовного слова, і транслітерування, яке відтворює його 

графічну форму, і комбіноване застосування цих підходів, і орфографічна адаптація 

слова були й залишаються природними й легітимними способами поповнення 

національного лексикону» [5, с. 5]. Проте у мовній системі довільність не дорівнює 

анархії. Аналізуючи суспільно-політичні неозапозичення за попередні п’ять років, ми 

виявили, що шляхом транслітерування здійснюються неозапозичення 

інтернаціонального характеру. Вони мають латинське чи грецьке походження або 

морфемну структуру: експат, клептократ, меритократ, полігархія, прекаріат, 

технократ. Таких запозичень небагато, і паралельних форм у них немає. 

Збільшення кількості транскрибованих запозичень пов’язане з тим, що мовою 

інтернаціонального спілкування і, відповідно, найбільшим донором іншомовних 
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лексем, є англійська мова, для якої характерний традиційний, а не фонетичний 

правопис, а отже – розрив між написанням і вимовою. Наприклад, англ. crowdfunding – 

краудфандинг «практика фінансування проекту від безпосередніх споживачів 

майбутнього продукту», streamer – стрімер «людина, що веде пряму трансляцію у 

соцмережах», fakewriter – фейкрайтер «людина, яка пише неправдиві новини» тощо. 

Коли ж засвоєння англізмів відбувається одночасно двома способами, виникають 

фонематичні і графічні варіанти нових лексем. 

Яскравим прикладом графічної та фонематичної варіантності запозичених з 

англійської мови лексем слугує термін Brexit, що означає «референдум щодо членства 

Великої Британії в ЄС, проведений 23 червня 2016 р., а також наступні дії уряду 

Великобританії щодо реалізації рішення про вихід країни з ЄС». Слово утворене 

надзвичайно продуктивним в англійській мові способом контамінації від Britain 

(Британія) + exit (вихід). В українських ЗМІ лексема спорадично з’являлася ще у 

2015 році, але з проведенням референдуму і його несподіваним результатом для всього 

світового політикуму її частотність зросла у багато разів. 

Найчастіше ця лексема функціонує в оригінальному вигляді як вкраплення: 

Японія пригрозила вивести офіси своїх компаній із Великої Британії у разі Brexit 

(tyzhden.ua, 04.09.2016). Таку тенденцію закріплює продуктивність моделі, оскільки 

через популістсько-націоналістичні настрої в Європі інші країни теж заговорили про 

вихід з Європейського Союзу. В мові українських інтернет-медіа натрапляємо на 

лексичні одиниці Grexit, Nexit і Frexit для номінації такого поняття у Греції, 

Нідерландах і Франції відповідно: Вірогідність Grexit, тобто виходу цієї держави із 

зони євро, після референдуму значно зросла (pravda.com.ua, 06.07.2015); Парламент 

Нідерландів відкинув ідею Nexit (tyzhden.ua, 29.06.2016); Від Brexit до Frexit: зараз 

слушний час імпортувати демократію до нашої країни (tyzhden.ua, 24.06.2016). І якщо 

наприкінці 2016 року лексеми Brexit і Grexit були включені до Оксфордського 

словника, то в Україні вони поки що не зафіксовані навіть у онлайн-словниках. 

У мові інтернет-ЗМІ зафіксовано понад 10 варіантів транслітерації Brexit 

кирилицею: Брекзит, Брекзіт, Брексіт, із написанням з великої й малої літери, з 

лапками і без: Тереза Мей призначила учасника кампанії за Брекзит і колишнього 

міністра оборони Ліама Фокса міністром міжнародної торгівлі (umoloda.kiev.ua, 

15.07.2016); Фіналізація торгової угоди між Британією та ЄС після брекзиту може 

зайняти 10 років і все одно провалитися (bbc.com/ukrainian, 15.12.2016); Неназвану 

роботу, присвячену Брекзіту, автор заримував із своїм же графіті, яке намалював на 

стіні табору біженців у Кале за два роки перед тим (tyzhden.ua, 09.05.2017); 

Парламент Британії схвалив запуск «брексіту» (unian.ua, 14.03.2017). Як бачимо, 

правопис лексеми не уніфікований, але вона вже засвоєна українською мовою й 

відмінюється як іменник чоловічого роду ІІ відміни твердої групи. 

Як зазначає Т. Коць, не достатньо досліджувати варіантність шляхом 

встановлення статичних зв’язків між мовними одиницями, важливо також визначити 

функціонально-динамічні зміни варіювання [3, с. 67]. Сучасні інформаційні технології 

дозволяють простежити частоту використання варіантів лексеми навіть у синхронному 

зрізі. У лінгвістичному дослідженні можна використати навіть загальнодоступні 

неспеціалізовані платформи, як-от інструмент для аналізу популярних пошукових 

запитів Google Trends. 

Розглядаючи можливість залучення ресурсів Google для потреб корпусної 

лінгвістики, німецький мовознавець С. Дімер акцентував на тому, що мовні інновації 

відбиваються у них миттєво, на ранніх стадіях і не внормовані. У цьому унікальність 
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інтернет-комунікації [11]. Натрапивши на незнайому лексему, природно шукати її 

значення. Для корпусної лінгвістики перешкодою стає відсутність точних чисел: 

Google Trends не надає інформацію про абсолютну кількість запитів, а пропонує 

узагальнені дані у вигляді шкали 0–100, де 100 – це найбільша кількість запитів за 

одиницю часу. Враховуючи, що 63% українців систематично користуються Інтернетом 

[2], і 82% з них відвідують домен google.com [9], то пошукові запити дають змогу 

побачити відносну частотність уживання різних варіантів неозапозичень. 

Оскільки платформа не розрізняє велику/малу літеру, лапки та інші символи, 

проаналізуємо фонематичні варіанти неозапозичення. Рис. 1 демонструє, що протягом 

2016–2018 рр. у пошукових запитах користувачів Google в Україні абсолютно домінує 

оригінальний варіант Brexit (найвищий графік). Це збігається із редакційною політикою 

більшості досліджуваних інтернет-видань, які вживають термін як вкраплення. Окрім 

цього, пік графіка відображає момент входження неозапозичення в українську мову – 

19–25 червня 2016 р., коли референдум пройшов і набув розголосу у світі. Звузивши 

часові рамки, можна навіть з’ясувати точний момент появи лексичної інновації. 

 
 

Рис. 1. Частотність пошукових запитів 

«Brexit», «Брекзит», «Брекзіт», «Брексіт» користувачів Google в Україні  

за період 01.01.2016 – 31.12.2018 рр. (джерело: Google Trends) 

 

Серед трьох транслітерованих і транскрибованих варіантів, які залишилися, 

майже однакова частота в пошукових запитах українців «Брекзит» і «Брексіт» (темний і 

світлий графіки відповідно на Рис. 2). Ми вважаємо, що перший відповідає чинному 

правопису і традиції передавання буквосполучення -exi- українською мовою 

(наприклад, exit poll – екзитпол, existentialism – екзистенціалізм тощо). Серед інтернет-

видань варіант брекзит послідовно використовує у публікаціях агенція «BBC Україна». 

 

 
Рис. 2. Частотність пошукових запитів 

«Брекзит», «Брекзіт», «Брексіт» користувачів Google в Україні  



40 

за період 01.01.2016 – 31.12.2018 рр. (джерело: Google Trends) 

 

Інші суспільно-політичні неозапозичення демонструють меншу фонематичну 

варіативність, найчастіше утворюючи пару «транслітерований варіант – 

транскрибований варіант». Яскравий приклад: фандрайзинг – фандрейзинг (англ. – 

fundraising), що означає пошук ресурсів, найчастіше фінансових, для реалізації 

ініціативи чи проекту. Наприклад, Фандрайзинг: топ-10 помилок шукачів коштів для 

своїх проектів (заголовок) (pravda.com.ua, 18.03.16); Щось є шанс порятувати за 

грантові гроші, на реставрацію чогось можна провести фандрейзинг, але все одно 

зберегти національне надбання без участі держави надзвичайно важко (tyzhden.ua, 

04.01.16). Обидва варіанти активно уживаються у мові українських інтернет-видань і 

вже утворили паралельні ланцюжки похідних слів (фандрайзер – фандрейзер, 

фандрайзинговий – фандрейзинговий, фандрайзити – фандрейзити, нафандрайзити – 

нафандрейзити): Деякий час була там одночасно президентом, фандрайзером та 

оператором колл-центру (pravda.com.ua, 09.10.17); Саме тому наші фандрейзингові 

ініціативи спрямовані на українську аудиторію, а не на боротьбу за ґранти (24tv.ua, 

05.05.18); Ви згадали, що вам вдавалося фандрайзити спочатку менші суми, а потім і 

більші (hromadske.radio, 03.07.16); Врешті-решт, усе, на що спромігся Трамп — це 

позичити на кампанію 10 мільйонів, і то за умови, що ці гроші йому повернуть одразу, 

як зможуть нафандрейзити цю суму (zaxid.net, 07.07.18). 

Попри те що варіант фандрайзинг переважає у пошукових запитах (рис. 3), його 

транскрибований конкурент відповідає принципу відтворення дифтонга [еі] у 

запозиченнях і має більші шанси стати кодифікованим. 

 
Рис. 3. Частотність пошукових запитів  

«Фандрейзинг», «Фандрайзинг» користувачів Google в Україні  

за період 01.01.2016 – 31.12.2018 рр. (джерело: Google Trends) 

 

Функціонує пара варіантів суспільно-політичного неозапозичення, у якому 

початкова літера е передає фонему [і]: естеблішмент – істеблішмент (англ. 

establishment – еліта, привілейований клас). У мові інтернет-ЗМІ переважає 

транскрибований варіант: Луганський істеблішмент зазвичай асоціюють із 

Олександром Єфремовим, лідером фракції Партії регіонів (tyzhden.ua, 04.04.14); Саме 

тому боротьба за вплив на телеканали в період електоральних змагань стала 

класикою для українського істеблішменту (pravda.com.ua, 16.10.18). Уживання форми 

естеблішмент спорадичне: Не менш важливим чинником протестів було 

незадоволення іспанців політичним естеблішментом країни та неспроможністю 

політиків вирішувати соціальні та економічні проблеми (pravda.com.ua, 29.07.14). 

Транскрибований варіант однозначно домінує в пошукових запитах українців (рис. 4) і 
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практично утвердився. Однак, залишаються сумніви щодо доцільності входження цього 

неозапозичення в українську мову, де відповідне поняття не просто існує, а має 

синоніми: еліта, верхівка. 

 

 
Рис. 4. Частотність пошукових запитів 

«Естеблішмент», «Істеблішмент» користувачів Google в Україні  

за період 01.01.2013 – 31.12.2018 рр. (джерело: Google Trends) 

 

Серед графічних варіантів показовим є слово, яке ввійшло в українську мову в 

2016 році і досі демонструє неуніфіковане написання в інтернет-публіцистиці, – 

постправда (англ. – post-truth). Цей термін існував у філософських працях з 90-х років 

ХХ століття. Він позначає домінування емоційної складової інформації над 

об’єктивними фактами. Не дивно, що на фоні Брекзиту, президентських виборів у США 

та зростання симпатій до правих популістських рухів у країнах ЄС постправда стала 

словом 2016 року за версією Оксфордського словника. В аналізованих текстах ми 

виявили написання цього іменника разом (що відповідає чинним нормам) і через дефіс 

(припускаємо, що автори копіювали дефіс з англійського слова): Коли кількість 

перемагає якість у світі новин і водночас постправда стає своєрідною нормою в 

політиці, чи не означає це, що разом зі здатністю до критичних суджень ми 

втрачаємо свободу? (tyzhden.ua, 04.12.2016); Пост-правду, зрештою, вирощують наші 

уявлення одне про одного, сформовані необ’єктивним знанням чи психологічною 

дистанцією, яку виявляють між собою різні соціальні групи (pravda.com.ua, 30.12.2016). 

Отже, більше 30% відсотків суспільно-політичних неозапозичень за період 2013–

2018 рр. демонструють неуніфіковане вживання у мові інтернет-видань. Графічна і 

фонематична варіантність виникає внаслідок паралельного входження лексеми шляхом 

транслітерації і транскрибування або неусталеної традиції передавання певних 

буквосполучень. Якщо транслітерація продуктивна для інтернаціональних запозичень з 

латинським чи грецьким походженням або морфемною структурою, то для засвоєння 

англізмів краще підходить транскрибування. Аналіз мови інтернет-ЗМІ і пошукових 

запитів українців демонструє інтенсивну варіантність на синхронному зрізі, однак 

частина суспільно-політичних неозапозичень має українські відповідники. Постає 

проблема доцільності використання таких лексичних одиниць у літературній мові. 
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вариантности общественно-политических неозаимствований в украинском языке. 

Выяснены причины появления параллельных графических и фонематических форм в 

синхронии, определена относительная частотность употребления вариантов с помощью 
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NEW SOCIO-POLITICAL LOANWORDS 
IN INTERNET-MEDIA: VARIANTS IN SYNCHRONY 

The article analyzes qualitative and quantitative peculiarities of new socio-political 

loanwords variants in the Ukrainian language. It sheds the light onto reasons of phonemic and 

graphic variations of borrowings and their use in Ukrainian internet media in 2013–2018. 

Since socio-political vocabulary partly represents phenomena from foreign countries, it 

is exposed to continuous flow of borrowings. Loanwords are more likely to have variants and 

need to be harmonized with the literary norms of Ukrainian. We recorded more than 50 new 

borrowed units, and more than 30% of them function in parallel forms. The main reason of 

the variation is non-regulated use of numerous ways to convey unit form by means of Cyrillic 

alphabet and Ukrainian phonemes, especially transliteration and transcription. There are more 

than 10 variants of adapted lexeme Brexit which differ in letters, capitalization/non-

capitalization, and use of quotation marks. Although Google Trends does not provide clear 

figures, the author demonstrates relative frequency of using variants in search queries by 

Ukrainians. In most cases, dominating variant is the one that better suits to the lingual system 

and should become a literary norm. 

Graphic variations of socio-political loanwords occur in the language of Ukrainian 

media when authors mechanically copy graphic peculiarities from the source language. Since 

English as a main source language of modern socio-political borrowings is characterized by 

spelling irregularities, transcription should be the only way of new loanwords customization 

into the Ukrainian language. At the same time, transliteration continues to be an appropriate 

way for international borrowings with Latin or Greek structure. Results of the research 

demand to address the issue of overuse new loanwords which have synonyms in the 

Ukrainian literary language. 

Key words: new loanwords, socio-political vocabulary, variants, frequency, language 

of media, synchrony, Google Trends. 

УДК  811.161.2’373 

М. О. Кулібаба, 
Одеська державна академія будівництва та архітектури, 

старший викладач кафедри мовної підготовки ЦПС 

КОНСТИТУЕНТИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ  
«СИНОПТИЧНА МЕТЕОРОЛОГІЯ»: ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ 
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семантичного поля «Синоптична метеорологія». Назване утворення містить три 
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Постановка наукової проблеми та її актуальність. Дослідження погоди та 

клімату започатковано у зв’язку з накопиченням знань про їхні явища. Історія вивчення 

вказаних понять сягає часів Аристотеля, Геродота, Гіпократа, Гіппарха, у працях яких 

висвітлено взаємозв’язок атмосфери та океану, описано рух повітря, колообіг води 

тощо [10, с. 4–5].  

Аналіз досліджень з проблеми. У сучасному мовознавстві проблемами 

метеорологічної лексики, специфікою синоптичних текстів опікуються Г. В. Висоцька 

та Н. В. Коробська, Г. Б. Козловська, О. М. Коломієць, Н. Л. Львова, Т. О. Мизин, 

О. С. Скубашевська, О. П. Шишліна, які залучають для аналізу матеріал української, 

англійської, німецької та польської мов. У діалектологічних дослідженнях теж досить 

значну увагу приділяють лексемам на позначення погоди, що функціонують у різних 

говірках української мови (Й. О. Дзендзелівський, А. П. Непокупний, М. В. Никончук, 

О. А. Могила, Л. Р. Іщенко). 

Мета нашої розвідки – зафіксувати метеорологічну лексику, до складу якої 

входить сема ‛вода’, та класифікувати її на групи за значенням. Об’єктом дослідження 

є метеорологічна лексика, а предметом – семантика номенів мікрополя «Вода в 

атмосфері» як складника лексико-семантичного поля «Синоптична метеорологія». 

Джерельною базою послугували словники [3; 9] та навчальні посібники з 

метеорології [5; 10]. 

Виклад основного матеріалу. Для вивчення семантичної потужності 

метеорологічної лексики, на нашу думку, доцільно використати ідею поля, 

започатковану Й. Тріром, підтриману Г. Іпсеном, Л. Вайсбергером, В. Порцигом [13; 

14; 11; 12], пізніше розроблювану А. К. Башаріною, Ю. М. Карауловим, В. 

В. Левицьким, І. М. Кобозєвою, С. В. Семчинським, Ф. П. Філіним та ін. [1; 4; 8]. 

Дослідники найчастіше оперують поняттями семантичне або лексико-семантичне поле. 

Беручи до уваги напрацювання в галузі лексикології, вважаємо за необхідне 

послуговуватися останнім терміном.  

Лексико-семантичне поле (далі ЛСП) – складна лексична мікросистема, що 

охоплює слова за семантичним критерієм і має специфічну будову. До основних 

структурних ознак ЛСП уналежнюють взаємозв’язок елементів, їхню 

систематизованість та ієрархічність. Диференційними його ознаками вважають 

відсутність чітких меж, континуальність, відкритість, перетин з іншими полями, 

лакунарність, структурну асиметричність, автономність, самостійність у лексико-

семантичній системі, самобутність у різних мовах [7, с. 176]. 

Під ЛСП розуміємо відносно автономну сукупність лексем, об’єднаних спільною 

гіперсемою [2, с. 220]. Для аналізованого конструкту характерні такі ознаки: 

присутність, безперервність, цілісність, історичність. Він інтегрує менші семантичні 

одиниці – лексико-семантичні групи (далі ЛСГ) – автономні в межах ЛСП сукупності 

лексем, об’єднані спільною гіперсемою меншого ступеня узагальнення, ніж польова 

гіперсема) [2, с. 222].  

Подібні міркування щодо сутності та структури ЛСП має М. П. Кочерган, 

визначаючи його як сукупність парадигматично пов’язаних лексичних одиниць зі 

спільним змістом (іноді зі спільними формальними рисами), що відбивають поняттєву, 

предметну й функційну схожість позначуваних явищ. Мовознавець зазначає, що ЛСП 
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не є ізольованими об’єднаннями, оскільки пов’язані між собою: окремими своїми 

значеннями полісемантичні слова можуть належати до різних полів [6, с. 211–212]. 

З огляду на продуктивність вивчення лексики в межах ЛСП, широкі можливості 

щодо опису лексичної системи певної галузі розглянемо ЛСП «Синоптична 

метеорологія». Структурування названого поля є плідним із різних причин, зокрема 

тому, що вможливлює систематизацію семантичного простору української мови за 

галузевим принципом. Це поле потрактовуємо як поліцентричне, оскільки його 

структура передбачає виокремлення кількох мікрополів, що формуються на основі 

вужчої семантики, репрезентованої, у свою чергу, ЛСГ. Кожна з них тісно пов’язана з 

колом понять, що актуальні в метеорології як її невід’ємні складники.  

Метеорологія студіює земну атмосферу та процеси, що в ній відбуваються, а 

саме: склад і будову атмосфери, тепловий баланс атмосфери та земної поверхні, 

вологообіг та перетворення води, рух повітряних мас та різні атмосферні явища [5, 

с. 6]. Розділом науки про атмосферу є синоптична метеорологія, скерована на вивчення 

процесів формування погоди з метою її прогнозування. Основні поняття синоптичної 

метеорології стосуються метеорологічних елементів та атмосферних явищ. До перших 

уналежнено повітря, вітер, хмари, опади, дальність видимості, водність туманів, потоки 

сонячної енергії і тепла. До атмосферних явищ зараховують грозу, бурю, туман, 

ожеледь тощо. За гіперсемами лексем, що репрезентують синоптичну метеорологію, ми 

виокремили такі мікрополя: «Вода в атмосфері», «Повітря», «Тепловий режим ґрунту 

та атмосфери», «Динамічні характеристики атмосфери». Розглянемо одне з таких 

мікрополів розглядуваного ЛСП, що номінуємо як «Вода в атмосфері».  

Указане семантичне утворення має своєрідну внутрішню структуру, оскільки 

містить ЛСГ, що охоплюють лексеми та їхні сполуки, які розкривають суть та 

характеризують поняття, пов’язані з водою. З огляду на це групи кваліфіковано таким 

чином: ЛСГ «Вологість повітря», ЛСГ «Атмосферні опади» та ЛСГ «Атмосферні 

явища».  

Слово вода як гіперсема досліджуваного мікрополя має таку семантику: прозора 

безбарвна рідина, що становить найпростішу хімічну сполуку Гідрогену з Оксигеном 

[3, с. 197]. Вода може мати газоподібний стан і тоді її тлумачать як водяну пару [3, 

с. 884]. У коло ЛСГ «Вологість повітря» залучено споріднені лексеми волога та 

вологість. Волога – це рідина, яка міститься в чому-небудь [3, с. 200]. Під вологістю 

розуміють наявність вологи в чому-небудь; ступінь насиченості вологою [3, с. 200]. 

Кваліфікація вологості атмосферного повітря залежить від кількості водяної пари та її 

температури, і вимірюється вона в грамах на м3. Для характеристики вологості 

атмосферного повітря актуальними є абсолютна та відносна вологість, перша з яких 

вказує на кількість водяної пари (г/м3), що утримується в одиниці об’єму повітря (1 м3) 

при даній температурі [9, с. 7], друга – це відношення значення фактичного вмісту 

водяної пари в 1 м3 атмосферного повітря до значення величини Вабс при даній 

температурі (Тпов), виражене у відсотках [5, с. 17]. Описувана ЛСГ містить такі 

словосполучення, як точка роси, добовий хід абсолютної вологості, що 

параметризують вологість повітря. Точка роси – це температура, при якій повітря 

досягає стану насичення водяною парою при незмінному тиску [3, с. 1275]. Вологість 

повітря змінюється впродовж доби у зв’язку зі зміною температури поверхні, що її 

випаровує, і повітря, співвідношення процесів випаровування та випаровуваності, а 

також перенесення вологи. Цей процес кваліфікують як добовий хід абсолютної 

вологості [10, с. 82]. 
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До складу ЛСГ «Вологість повітря» також зараховуємо назви процесів: 

атмосферне зволоження, випаровування, випаровуваність, перенесення вологи. Вода до 

атмосфери потрапляє завдяки двом важливим процесам: випаровуванню (виділенню з 

поверхні водойм і зволоженого ґрунту в повітря рідини, ще перетворилася в пару, а 

також транспірації з листків зелених рослин) та перенесенню вологи (переміщенню її із 

земної поверхні в атмосферу конвенційними потоками). У спеціальній літературі 

випаровування пояснюють як процес відривання молекул (води) від поверхні (водяної, 

ґрунтової, рослинної). Максимальне випаровування, не обмежене запасами води, а 

лише тепловими ресурсами, називають випаровуваністю. Співвідношення 

випаровування та випаровуваності становить атмосферне зволоження [10, c. 76–77, 

80]. 

ЛСГ «Атмосферні опади» охоплює лексеми, що вказують на вид, особливості 

опадів. Опади – атмосферна волога, що випадає з хмар на земну поверхню у вигляді 

дощу, снігу, роси і т. н. ** Атмосферні опади – вода у рідкому чи твердому стані, що 

випадає з хмар або осідає з повітря на земну поверхню і предмети [3, с. 844]. Подібну 

дефініцію знаходимо в спеціальній літературі: це вода в усіх різновидах твердої та 

рідкої фази, яку отримує земна поверхня з атмосфери [10, c. 106]. До них належать дощ, 

сніг, град тощо. Опади випадають із хмар, вертикальна потужність яких не менше ніж 

3 км, а водність більша ніж 1 г/м3. Нижче подаємо їхні дефініції: 

град1 – 1. Атмосферні опади у вигляді частинок льоду різного розміру, перев. 

округлої форми; градина – розм. Крупинка граду [3, с. 258] 

дощ – 1. Атмосферні опади, що випадають із хмар у вигляді краплин води [3, 

с. 325] 

сніг – атмосферні опади у вигляді білих зіркоподібних кристалів чи пластівців, 

що становлять скупчення таких кристалів; сніжинка – кристал снігу у вигляді зірочки 

[3, с. 1351].  

Окрему групу аналізованої ЛСГ становлять лексеми на позначення опадів, що 

супроводжуються вітром: 

буря – 1. Навальний вітер з дощем, грозою, а взимку – зі снігом [3, с. 103]. 

завірюха – 1. Сильний вітер із снігом; метелиця, хуртовина [3, с. 380] 

заметіль – сильний вітер зі снігом; хуртовина [3, с. 405] 

сніговій – сильний вітер із снігом; завірюха, метелиця [3, с. 1351] 

сніговійниця, рідко – Те саме, що сніговій [3, с. 1351].  

хуртовина – 1. Сильний вітер зі снігом; заметіль [3, с. 1576] 

хурделиця – розм. Те саме, що хуртовина 1 [3, с. 1576]. 

Лексема сніговиця має два значення, одне з яких стосується власне опадів, а друге 

тлумачиться як опади разом із рухом потоку атмосферного повітря: розм. 1. Те саме, 

що сніговій. 2. Те саме, що сніг [3, с. 1351]. 

До цієї ЛСГ уналежнюємо підгрупу із семантикою ‛результати опадів’ та 

‛процес’: замет – наметена вітром кучугура снігу [3, с. 405]; перемет – купа снігу, 

наметена вітром поперек шляху; довгий замет [3, с. 917]; снігопад – випадання снігу 

(перев. у великій кількості) [с. 1351]. 

Опади розрізняють за інтенсивністю та станом води. За інтенсивністю бувають 

мрячні, обложні, зливові опади. За станом води вони бувають рідкі та тверді. До рідких 

опадів належать мряка, обложний дощ, зливовий дощ: мряка – 1. Густий дрібний дощ, 

краплини якого немов перебувають у завислому стані [3, с. 693], обложний дощ – дощ, 

що випадає тривалий час (кілька годин – кілька діб), краплі при цьому мають діаметр 

0,5 – 5 мм; Зливовий дощ – дощ, що триває від кількох хвилин до кількох годин, краплі 
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при цьому великі (5 мм – 2 см). Твердими, крім граду, є такі опади: обложний сніг, 

лапатий сніг, сніжна крупа, крижаний дощ. Обложним називають сніг, при якому 

падають окремі невеликі сніжинки, утворені за допомогою крижаного кристалика, 

тривалий час, як і обложний дощ; лапатим називають сніг, що випадає злиплими 

сніжинками у вигляді пластівців, часто супроводжуваний заметіллю, і триває, як 

зливовий дощ. Сніжна крупа має вигляд білих зліплених зерен і випадає пізно восени 

або навесні впродовж кількох хвилин. Під час крижаного дощу падають прозорі, злегка 

витягнуті краплі, що замерзають у польоті й мають форму зерен. Випадає він ранньої 

весни чи пізньої осені під час різкого похолодання [10, c. 107]. 

До цієї ЛСГ належить сполука сніговий покрив – результат випадання на земну 

поверхню снігу в умовах низької для його збереження температури [10, c. 112]. Опади 

зволожують земну поверхню. У метеорології розрізняють надлишкове, достатнє, 

недостатнє зволоження.. За індексом сухості виокремлюють кілька зон: гумідні зони – 

з надлишковим зволоженням, семигумідні зони – з достатнім зволоженням та аридні 

зони – із недостатнім зволоженням [10, c. 116]. Сюди уналежнюємо і дієслова, що 

виражають дію, пов’язану з опадами: дощити, розм. Падати, йти (про дощ) [3, с. 325], 

сніжити, розм. Падати, іти (про сніг) [3, с. 1351]. 

ЛСГ «Атмосферні явища» охоплює лексеми на позначення різних явищ. 

Атмосферними називаються такі, що відбуваються в атмосфері або утворюються 

безпосередньо на земних предметах (гроза, туман, іній, ожеледь, ожеледиця, наморозь / 

паморозь, роса). Розглянемо особливості семантики кожної лексеми: 

гроза – грім та блискавка з дощем або градом, що переважно супроводжуються 

великим вітром [3, с. 262] 

туман – 1. Скупчення найдрібніших крапель води або кристалів льоду в нижніх 

шарах атмосфери, яке робить повітря непрозорим [3, с. 1484] 

іній – тонкий шар кристалів льоду, що утворюється осіданням водяної пари з 

повітря на охолоджені предмети; паморозь, наморозь [3, с. 497]. 

наморозь – 1. Схожий на іній шар снігу, що утворюється на гілках дерев, дротах і 

т. ін. під час туману й морозу. 2. Тонкий шар льоду, що утворюється на поверхні землі і 

т. ін. в холодну сиру погоду [3, с. 724] 

ожеледь – тонкий шар льоду на поверхні землі, на деревах і т. ін. [3, с. 833] 

ожеледиця – шар льоду на земній поверхні, що утворюється після дощу або 

відлиги при зниженні температури [3, с. 833] 

паморозь – схожі на іній атмосферні опади, що утворюються в туманну морозну 

погоду на гілках дерев, дротах і т. ін. [3, с. 879] 

роса – краплі води, що осідають на поверхні ґрунту, рослин та інших предметів, 

коли з ними стикається охолоджений приземний шар повітря [3, с.1275].  

Окремі назви, як видно з лексикографічного трактування, функціонують на 

позначення тих самих явищ, напр. наморозь / паморозь. Найбільшою виявилась ЛСГ 

«Атмосферні опади», конституенти яких відрізняються за інтенсивністю, станом. Крім 

того, вона містить кілька підгруп, що семантично пов’язані з опадами (процес 

випадіння опадів, дії, пов’язані з ними). 

Висновки та перспективи. У структурі ЛСП «Синоптична метеорологія» 

виокремлено взаємопов’язані ЛСГ, що стосуються води в атмосфері, зокрема вологості 

атмосферного повітря, опадів, атмосферних явищ. У процесі з’ясування семантики слів 

ЛСГ, виявилось, що деякі лексеми містять семи, за якими їх можна уналежнити до 

кількох груп. Це зумовлено тим, що слова виражають складні метеорологічні поняття, а 
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межі між ЛСГ є хиткими. Перспективу дослідження вбачаємо у виокремленні та 

характеристиці інших лексико-семантичних груп ЛСП «Синоптична метеорологія». 
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КОНСТИТУЕНТЫ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ  
«СИНОПТИЧЕСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ»:  

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
В статье речь идет о микрополе «Вода в атмосфере», которое является 

составляющим лексико-семантического поля «Синоптическая метеорология». 

Указанное образование состоит из трех лексико-семантических групп: «Влажность 

воздуха», «Атмосферные осадки» и «Атмосферные явления». Охарактеризованы 

конституенты каждого из них в лексикографическом аспекте. 

Ключевые слова: лексико-семантическое поле, лексико–семантическая группа, 

лексика, семантика, сема, конституент, структура. 
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CONSTITUENTS OF LEXICAL-SEMANTIC FIELD "SYNOPTIC 
METEOROLOGY": LEXICOGRAPHICAL ASPECT 

The weather and climate research was initiated in connection with the accumulation of 

knowledge about their phenomena. The history of studying these concepts dates back to the 

time of Aristotle, Herodotus, Hippocrates, Hipparchus, whose works highlight the relationship 

between the atmosphere and the ocean, describe the movement of air, the circulation of water, 

etc. In modern linguistics questions of synoptic vocabulary are studied on the material of the 

English, German, Polish and Ukrainian languages in a comparative aspect.  

The aim of our research is to fix and classify groups of meteorological vocabulary of t 

Ukrainian language in terms of meaning, the element of which is the seme 'water'.  

The object of the research is the meteorological vocabulary, and the subject is the 

semantics of names of the microfield "Water in the atmosphere" as a component of the 

lexical-semantic field "Synoptic meteorology". 

The micro-field "Water in the atmosphere" has a peculiar internal structure, since it 

contains lexical-semantic groups that include lexical items and their combinations that reveal 

the essence and characterize the concepts associated with water. Taking this into account, the 

groups are qualified as follows: lexical-semantic group "Humidity of air", lexical-semantic 

group "Atmospheric precipitation" and lexical-semantic group "Atmospheric phenomena". 

Each of these groups has a different number of constituents. Lexical-semantic groups relating 

to water in the atmosphere (in particular humidity of atmospheric air, precipitation and 

atmospheric phenomena) are distinguished in the structure of lexical-semantic field "Synoptic 

Meteorology". The prospect of the research is seen in distinguishing and characterization of 

other lexical-semantic groups of the field "Synoptic Meteorology". 

Key words: lexical-semantic field, lexical-semantic group, vocabulary, semantics, 

seme, constituent, structure. 
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ЯВИЩЕ СЕМАНТИЗАЦІЇ В ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТАХ УКРАЇНИ 
(НА МАТЕРІАЛІ ТЕРМІНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ) 

У статті розглянуто особливості семантизації української термінології харчової 

промисловості в державних стандартах України. Проаналізовано типові помилки, 

виявлені в дефініціях термінопонять науково-виробничої сфери. Зроблено висновок 

щодо необхідності усунення зазначених недоліків задля нормалізації національно-
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мовної форми вираження термінологічних одиниць та уніфікації їхнього логіко-

поняттєвого змісту.  

Ключові слова: термін, харчова промисловість, семантизація, дефініція, 

термінологічна дублетність. 

 

Формулювання проблеми та її зв’язок із попередніми дослідженнями. 
Проблема семантизації термінів у фахових текстах не є новою для сучасного 

мовознавства. Їй приділено увагу в працях багатьох вітчизняних і зарубіжних 

дослідників, зокрема І. М. Волкової [2], І. А. Андреюк [1], З. І. Комарової [6], 

В. В. Дубічинського [4], В. Д. Табанакової [13], С. В. Гринев-Гриневича [3], 

Н. Г. Лозової [9] та ін. Одним із важливих аспектів цієї проблеми є  вивчення 

особливостей семантизації термінологічних одиниць у державних стандартах на 

терміни та визначення як особливих різновидах фахового тексту, що є не лише носієм 

інформації, але й засобом спілкування з певним колом адресатів, оскільки 

розрахований на відгук тих, до кого звернений, і тих, хто ним практично користується. 

Прагматичний потенціал фахового тексту значною мірою залежить від повноти й 

способу розкриття семантики вжитих у ньому термінологічних одиниць. 

Актуальність цієї наукової розвідки зумовлена необхідністю подальшого 

розроблення основних положень теорії та практики термінографічної семантизації. 

Дослідження спрямоване на вироблення рекомендацій щодо уточнення / уніфікації 

формулювань дефініцій понять терміносфери харчової промисловості, гармонізації 

їхнього логіко-поняттєвого змісту.  

Метою пропонованої статті є дослідження особливостей семантизації термінів у 

чинних державних стандартах України (далі ДСТУ).  

За об’єкт обрано дефініції термінів харчової промисловості, поданих у ДСТУ.  

Виклад основного матеріалу. Харчування – це основа людської 

життєдіяльності. Харчова промисловість (далі ХП) становить сукупність кількох 

десятків галузей, які виробляють продукти харчування, а тому термінологія ХП – це 

великий за обсягом шар спеціальної лексики, який, безперечно, потребує уваги 

мовознавців. Проте терміносфера ХП до цього часу залишається в українському 

мовознавстві малодослідженою. Зокрема наразі актуальним є вивчення особливостей 

лексикографічної фіксації та функціонування вузькоспеціальних термінологічних 

одиниць цієї терміносистеми (термінів на позначення загальних понять сфери 

виробництва харчових продуктів та її технологій; вихідної сировини; технологічних 

процесів – стадій та різних операцій; кінцевої (товарної) продукції і т. ін.), принципів її 

нормалізації та кодифікації.   

В основу аналізу особливостей семантизації термінів у ДСТУ у сфері ХП 

покладено категорійний підхід, за яким у дефініціях, що розкривають семантику 

терміна, ми віднаходили насамперед ознаки, детерміновані тією чи тією поняттєвою 

категорією. Матеріалом дослідження слугували дефініції термінів ХП однієї поняттєвої 

категорії / тематичної групи / підгрупи.  

Стандартом на терміни й їхні визначення називають словник системного типу, 

який має офіційний, державно-правовий характер. Підготовка термінологічного 

стандарту полягає в дослідженні термінології певної галузі знання та її використання, в 

розробленні логіко-поняттєвої системи в межах цієї сфери та в офіційному 

затвердженні й уведенні в дію цього стандарту як державного документа авторитетною 

групою вчених-експертів [4, с. 95]. На відміну від дефініцій термінопонять, які 

функціонують у підручниках, монографіях, наукових статтях, дефініції у державних 
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стандартах мають специфічну семантико-синтаксичну структуру, власну 

формалізовану метамову опису терміноодиниць. 

З огляду на спрямованість нашого дослідження поняття «семантизація» будемо 

використовувати в розумінні «семантичний, логіко-поняттєвий аналіз, який передбачає 

всі можливі способи розкриття значення терміна» [13, с. 116] у фаховому тексті.  

Вітчизняні й зарубіжні мовознавці одностайні в думці щодо важливості 

формування точної дефініції терміна на основі виокремлення обов’язкових 

характерних ознак того предмета або явища, який (яке) він позначає. Розглядаючи 

вимоги до дефініцій, прийняті в логіці й термінознавстві, С. В. Гриньов-Гриневич 

зазначає, що «однотипні поняття повинні мати однотипні дефініції (з однотипною 

синтаксичною структурою та лексичним наповненням)» [3, с. 112]. Також дослідник 

наголошує, що, «визначаючи супідрядні (виділені на одній підставі поділу) видові 

поняття, як видову ознаку в дефініціях потрібно зазначати ту саму ознаку (або 

сполучення ознак)» [3, с. 111–112]. 

Н. Г. Лозова у своєму дисертаційному дослідженні здійснила логіко-поняттєвий 

аналіз дефініцій консубстанційних термінів в аспекті віднаходження в них логічних 

помилок, засвідчених у словниках та законодавчих актах, і розробила фундаментальну 

типологію цих помилок, серед яких найтиповішими є такі: 1) занадто вузький 

дефінієнс, переобтяжений надлишковими видовими ознаками; 2) занадто вузький 

дефінієнс із недостатньою видовою диференціацією; 3) перелік видових понять за 

відсутності родового; 4) переобтяження додатковою (надлишковою) конкретизацією; 

5) наявність кількох суміжних родових понять; 6) тавтологічність, переобтяжена 

спільнокореневими словами та власне визначуваним терміном [9, с. 74–75]. 

Проаналізувавши дефініції термінів ХП, що репрезентують одну поняттєву 

категорію в тексті того самого ДСТУ, за однотипністю відбиття в них системних 

відношень, ми виявили різнобій у їхніх формулюваннях. Наприклад, у ДСТУ 2633:2007 

«Продукція кондитерського виробництва. Терміни та визначення понять» дефініції 

термінів тематичної підгрупи «Напівфабрикати» тематичної групи «Продукція 

харчової промисловості», які позначають поняття категорії речовин, сформульовано 

на основі різних ознак: глазур – кондитерський напівфабрикат, що його застосовують 

для глазурування харчових продуктів [22, с. 7]; арахісова маса – кондитерський 

напівфабрикат, отриманий розтиранням обсмажених ядер арахісу [22, с. 9]. У першій 

із наведених дефініцій виразною є ознака 'застосовувати', яка зактуалізує семантику 

призначення напівфабрикату, в другій – ознака 'отриманий', яка зактуалізує 

семантику способу отримання напівфабрикату, що засвідчує різні моделі 

семантизації. Принагідно зауважимо, що в контексті нашого дослідження, слідом за 

М. О. Ряполовою, модель семантизації розглядаємо як «мінімальний номінативний 

комплекс, необхідний для співвіднесення з екстралінгвістичною дійсністю» [12, с. 7]. 

Серед інших типових логічних помилок у дефініціях термінів ХП виявлено такі:  

– використання у дефініціях еврисемічного (широкого) родового поняття, 

наприклад: колір – показник, що характеризує забарвлення продукту [16, с. 42] (тут 

порушено логічний ієрархічний зв’язок між поняттями, оскільки має бути вказівка на 

найближче родове поняття «органолептичний показник»);  

– відсутність співвіднесеності між дефінієндумом і дефінієнсом, наприклад: 

сиропридатна сировина – сировина (молоко, знежирене молоко, вершки, маслянка) – 

сприятливе середовище для розвитку мікрофлори, яку використовують, щоб 

виробляти сир, і має здатність утворювати згусток під дією молокозсідальних 
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ферментів та закваски (заквашувального препарату) і відповідає вимогам чинних 

нормативних документів [18, с. 4];  

– надлишок неістотних ознак за відсутності лаконічності, наприклад: вади – 

погіршення якості виноматеріалу, вина або бренді внаслідок зміни властивостей і складу; 

має характер фізико-хімічної (почорніння, побуріння, посизіння, мідний кас), хімічної 

(сірководневий запах) природи; привноситься з виноградом (лисячий, землистий та ін. 

присмаки), зумовлене порушенням технології (гребеневий і дріжджовий присмаки, 

переокисленість, штих) або порушенням санітарних правил догляду за посудинами, 

обладнанням, комунікаціями (присмак дуба, плісняви та ін.) [14, с. 15]; 

– тавтологія, наприклад: сквашені вершки – вершки сквашені чистими 

культурами молочнокислих бактерій [17, с. 3].  

Вивчаючи особливості семантизації термінів ХП у ДСТУ, ми також порівняли 

дефініції тих самих термінів у державному стандарті та галузевому термінологічному 

словнику – іншому особливому типі лексикографічних праць. Під час аналізу 

результатів проведеного дослідження було помічено, що в обох цих типах фахових 

текстів для визначення термінів на позначення категорії речовин надано перевагу видо-

родовим дефініціям, коли визначуване видове поняття підводиться під родове, а також 

використано описові дефініції, у яких міститься перелік семантичних ознак 

визначуваного поняття.  Проте кількісний склад видорозрізнювальних семантичних 

ознак того самого поняття у галузевих словниках порівняно більший. Це пояснюється 

тим, що галузевий словник розрахований на ширше коло адресатів (реципієнтів), ніж 

галузевий стандарт, яким за потреби користуються лише фахівці вузького профілю. 

Відрізняються ці два типи словників і своєю прагматичною спрямованістю: у 

галузевому словнику розкривається лексичне значення термінів як вузькоспеціальних, 

так і міжгалузевих і загальнонаукових з метою створити якомога повнішу картину 

термінології описуваної сфери спеціальних  знань, яку вивчатимуть зацікавлені читачі; 

основне ж призначення галузевих стандартів – подати стисле й однозначне тлумачення 

змісту основних (вузькогалузевих) термінів для забезпечення взаєморозуміння між 

фахівцями, які ними користуються. Порівняймо, наприклад: емульгатор – речовина, 

що сприяє утворенню жирової емульсії та підвищенню її агрегативної стійкості [17, 

с. 4]; емульгатор – поверхнево-активна речовина, яка в невеликих кількостях у розчині 

сприяє утворенню емульсії або збільшує її колоїдну стабільність, зменшуючи 

швидкість агрегування чи коалесценції [27, с. 154].  

Зазначимо також, що в ДСТУ трапляються поодинокі випадки ускладнення 

таксономічних дефініцій примітками, в яких наведено приклади – певні роз’яснення щодо 

визначуваного поняття, що розширюють уявлення реципієнта про нього. Наприклад: 

вітаміни – низькомолекулярні, біологічно активні органічні сполуки, необхідні для 

нормального обміну речовин в организмі, уведення яких підвищує біологічну цінність 

маргаринової продукції. Примітка. Вітамін А, вітамін Д, вітамін Е [23, с. 8].  

Дискусії на сторінках наукових праць та численних термінологічних конференціях 

останніх років засвідчують, що однією з найважливіших проблем, яка постійно привертає 

увагу мовознавців, є збереження й розбудова національної основи української термінології 

в умовах посилення впливу сучасних глобалізаційних процесів.  

За нашими спостереженнями, у державних стандартах України трапляються 

випадки вживання термінологічних дублетів як у заголовках, так і в дефініціях, які, на 

думку багатьох українських науковців, засвідчують невідповідність термінів критерію 

нормативності, що не відповідає засаді однойменності того самого змістовного 
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наповнення поняття. Зокрема ми виявили синонімію в заголовках термінологічних 

статей, зумовлену такими причинами: 

1) паралельним уживанням термінів, які мають різну етимологію, наприклад: 

квашення; соління; мочіння – мікробіологічний спосіб консервування, який 

ґрунтується на здатності молочно-кислих бактерій зброджувати цукри, що 

містяться в овочах і фруктах, у молочу кислоту [15, с. 8]; вапнування; дефекація – 

оброблення дифузійного соку вапняним молоком, щоб розкласти знецукри [26, с. 5]; 

прянощі; спеції – продукти рослинного походження, що їх використовують для 

покращування смаку та аромату м’ясних продуктів [19, с. 5];  

2) уживанням семантично тотожних назв, утворених від однієї твірної основи за 

допомогою питомого та іншомовного суфікса: чеддеризація; чеддеризування – зміна 

фізико-механічних властивостей сирної маси під дією молочної кислоти до утворення 

волокнисто-шаруватої структури [18, с. 6];  

 3) прагненням замінити термінологічні сполучення компактними однослівними 

назвами: декантат; очищена перша сатурація – прозорий сік  відстійників, 

одержаний під час відстоювання нефільтрованого соку першої сатурації [26, с. 6]; 

дробарка винограду (м’ялка) – машина для механічного розчавлювання ягід винограду 

[14, с. 32]. 

Функціонування синонімічних пар у дефініції в межах однієї термінологічної 

статті – явище рідкісне (наприклад, у наведеній нами раніше дефініції терміна 

сиропридатна сировина спостерігаємо вживання термінів-синонімів закваска і 

заквашувальний препарат, один із яких подається поруч у дужках). Значно частіше в 

дефініціях, зафіксованих у стандартах ХП  (іноді навіть у тому самому ДСТУ), 

трапляються випадки паралельного вживання одного з термінів синонімічної пари, 

наприклад:  діоксид сірки (сірчистий ангідрид) – газоподібна речовина, що 

використовується як консервант, антиокислювач, а також для санітарної обробки 

виробничих приміщень і виноробського устаткування [14, с. 50]; стічні води винзаводу 

– води від миття і дезінфекції виноробського обладнання, тари, виробничих приміщень 

та господарсько-побутових підрозділів заводу, а також рідкі відходи від перегонки 

вина, вичавки, дріжджових і гущових осадів [14, с. 42].   

Проблему синонімії в термінології порушено у численних працях науковців [5; 7; 

8; 10; 11 та ін.], погляди яких щодо функціонування національних та іншомовних 

термінів-дублетів у сфері фіксації (термінологічних стандартах, словниках) та у 

практиці фахового використання (фаховій літературі) відзначаються неоднозначністю, 

кожен із дослідників наводить власну аргументацію висловлених ним пропозицій щодо 

розв’язання цієї актуальної проблеми.  

Зі свого боку ми погоджуємося з думкою Д. С. Лотте, відповідно до якої 

введення синоніма є виправданим лише тоді, коли він має явні переваги перед 

терміном, який функціонував раніше; синонімія можлива на етапі термінотворення, 

коли відбувається пошук, відбір і випробування термінів, а на етапі уніфікації та 

стандартизації стає шкідливою, особливо це стосується запозичених найменувань, які 

нерідко пропонуються як еквіваленти до питомих термінів без урахування необхідності 

їхнього семантичного зв’язку з іншими термінами певної терміносистеми [10, с. 68, 72]. 

Вважаємо, що наявність термінологічних дублетів у ДСТУ є негативним явищем, 

оскільки ускладнює входження термінолексем до практики спілкування фахівців певної 

галузі.  

Недоречно також пропонувати до вживання у певній сфері як синонім галузевого 

терміна багатозначний термін, який паралельно функціонує в науково-технічній 
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літературі з іншим лексичним значенням. Наприклад, термін дезінтегратор, який у 

ДСТУ 2597-94 «Устаткування для виробництва хлібобулочних та борошняних 

кондитерських виробів. Терміни та визначення» зафіксовано як синонім терміна 

мікромлин [25, с. 7], використовують для позначення різних приладів: 1) машина для 

подрібнювання крихких і не дуже твердих матеріалів (вугілля, гіпсу тощо) ударами 

циліндричних стрижнів, розміщених на роторах, що обертаються у протилежних 

напрямках; 2) апарат для очищення промислових газів від дрібних твердих або рідких 

частинок [28, с. 326].  

Підтримуємо міркування науковців щодо припустимості синонімії в навчальних 

текстах, де вона може використовуватись як засіб витлумачення термінологічних 

одиниць для неспеціалістів або учнівської і студентської молоді. Таку синонімію 

доцільно застосовувати в парах «іншомовний термін» – «український відповідник». 

Однією з умов досягнення комунікативно-прагматичної ефекту в процесі фахового 

спілкування є нормативне застосування термінологічної лексики, тому укладачі ДСТУ в 

доборі реєстрових термінів мають керуватися критерієм їхньої нормативності. Зазначимо, 

що в Україні зараз проводиться активна робота щодо вдосконалення стандартів у напрямі 

виявлення й усунення мовних і логічних вад. Для прикладу порівняємо визначення того 

самого терміна у старій і новій редакції стандарту з пивоварного виробництва: сушіння 

пивоварного солоду – обробка пивоварного солоду [21, с. 8]; сушіння пивоварного солоду 

– обробляння пивоварного солоду теплом до визначеної вологості [20, с. 8]. Такому 

плідному результатові, на наш погляд, значною мірою сприяли рекомендації щодо 

стандартизації науково-технічної термінології, подані в ДСТУ 3966:2009 «Термінологічна 

робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять» [24], де 

зокрема сформульовано вимоги до терміна та розглянуто різні аспекти правильного 

визначення понять.  

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, закцентуємо увагу на таких моментах: 

1. Аналіз моделей семантизації термінів ХП, які належать до однієї тематичної 

групи, свідчить про несистемний підхід до визначень понять цієї терміносфери у 

державних стандартах. Отже, досі не втрачає своєї актуальності проблема 

віднаходження необхідних та достатніх семантичних ознак для побудови оптимальних 

термінологічних дефініцій з метою логічно вмотивованого їхньою системною 

організацією подання знань із певної предметної галузі у нормативно-технічних 

текстах.  

2. У визначеннях термінів ХП наявна значна кількість логічних помилок, що 

виникли переважно внаслідок порушення правил поділу понять (співмірності поділу, 

єдиного принципу поділу, безперервності поділу), тому деякі формулювання дефініцій 

у ДСТУ потребують відповідного доопрацювання.  

3. Актуальною залишається необхідність подальшого проведення роботи в 

напрямі усунення невиправданої синонімії найменувань понять ХП, яка зокрема 

знайшла своє відбиття у термінографічній практиці. 

4. Нові позитивні результати щодо уніфікації моделей семантизації термінів ХП 

та створення стандартизованих лексикографічних дефініцій можуть бути досягнуті 

лише за умови узгодженої співпраці мовознавців і досвідчених фахівців цієї науково-

виробничої сфери. 
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В статье рассмотрены особенности семантизации украинской терминологии 

пищевой промышленности в государственных стандартах Украины. Проанализированы 

типичные ошибки, выявленные в дефинициях терминопонятий научно-

производственной сферы. Сделан вывод о необходимости устранения отмеченных 

недостатков для нормализации национально-языковой формы выражения 

терминологических единиц и унификации их логико-понятийного содержания.  
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SEMANTIZATION  IN THE GOVERNMENT STANDARDS OF UKRAINE 
(BASED ON FOOD INDUSTRY TERMS MATERIAL) 

The purpose of the article is to analyse peculiarities of semantization of Ukrainian 

terminology in the government standards of Ukraine. Definitions of the terms of the Food 

Industry in the government standards of Ukraine were defined as an object of this paper. 

Our study is based on categorical approach, according to which in definitions that 

reveal semantic of term, we searched for patterns, determined by some term category. 

Research material are definitions of terms of the Food Industry that belong to the same notion 

category / theme group / subgroup. Usage of methods of logical-notional, lexical-semantic 
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and component analysis gives the opportunity to define non-system notions, connected to 

inaccurate phrasing of terms definitions in regulatory technical documentation. 

As the result of performed analysis typical errors in the definitions of the terms of this 

scientific and manufacturing areas were defined. First of all it is logical mistakes, that appear 

mainly as a result of breaking the rule of notions division (correlative division, the unity 

principle of division, continuity of division). In question is still  the necessity of further 

execution of works in field of removal of unwanted synonymity of naming of terms of Food 

Industry, that left its mark in terminological area of practice. The article concludes that in 

order to normalize the national-linguistic forms of expression of terminological units and 

unification of their logical-notional substance it is necessary to remove the above mentioned 

problems. 

Practical significance of the results of the research is that its results can be used in the 

training courses «Fundamentals of Terminology», «Lexicology», «Lexicography» as well as 

in compiling government and industry standards of Ukraine.  

Key words: term, Food Industry, semantization, definition, terminological dublication. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРОСТІР ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕРМІНА 
(СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ) 

Стаття є спробою здійснити загальний аналіз семантико-функціональних 

особливостей терміна педагогіки. Термін розглянуто як основну одиницю фахової 

мови, окреслення семантики якої передбачає визначення диференційних ознак. 

Доведено, що умовою функціонування педагогічної термінології є семантичні 

відношення, які сприяють системності та відіграють термінотвірну роль.  

 Ключові слова: термін, педагогічний термін, семантика, семантичні 

відношення, стилістичні фігури, термінотворення.  

Розвиток фахової мови виявляється в удосконаленні здатності забезпечувати 

потреби комунікації в межах відповідної професійної чи наукової галузі. 

Термінологічна лексика є основою фахової мови, тому те, наскільки термін відповідає 

поставленим до нього вимогам і здатний виконувати свої функції, у підсумку впливає 

на функціонування фахової мови в цілому.  

Початок дослідження закономірностей функціонування термінів і аналізу 

функціональних аспектів термінологічних систем пов’язують із тезою Г. О. Винокура 

про термін як слово в особливій функції, яка знайшла свій розвиток у працях 

В. М. Лейчика. В українському термінознавстві створено теоретичне підґрунтя 

вивчення функціональних характеристик терміна та терміносистеми працями 

В. Л. Іващенко, Т. Р. Кияка, Н. Ф. Непийводи, Т. І. Панько та інших лінгвістів. Сучасні 
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монографічні дослідження розглядають специфіку функціонування термінів у науково-

технічній галузі (А. Л. Міщенко) та гуманітарних науках (Р. І. Дудок). 

 Поза увагою мовознавців практично не залишилося галузевих термінологій 

української мови, чиє формування, функціонування, семантичні, словотвірні та інші 

характеристики не знайшли б відображення в дисертаціях. Водночас однією з 

актуальних проблем лишається семантико-функціональний аналіз термінологічної 

лексики окремих галузей.  

Педагогічна термінологія являє собою систематизовану сукупність фахових назв, 

які застосовуються в практиці навчання та виховання і позначають поняття педагогіки 

як науки. Дослідженню українських педагогічних термінів присвячувалися наукові 

розвідки Ю. В. Гончарук, Н. Л. Іваницької та ін. Праці вітчизняних науковців 

В. І. Гарапко, М. П. Дужої-Задорожньої, Н. Ю. Стефанової тощо презентують вивчення 

термінолексики педагогіки на ґрунті англійської та німецької мов.  

Мета нашої статті – окреслити семантико-функціональний простір термінів 

педагогіки, що використовуються в одній з динамічних сфер діяльності. Розвитку 

сприяють не лише процеси, які охоплюють термінології фахових галузей у цілому, але 

й об’єктивні суспільні процеси в Україні, як от: реформування освіти та її інтеграція у 

європейський і світовий освітній простір.  

 Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1) проаналізувати семантико-функціональні особливості педагогічних термінів, що 

становлять основу фахової мови галузі навчання, виховання та педагогіки як науки; 

2) охарактеризувати семантичні відношення в досліджуваній терміносистемі; 

3) установити роль семантичних явищ у термінотворенні педагогічних термінів. 

Об’єктом дослідження обрано педагогічний термін як основну одиницю 

відповідної галузевої терміносистеми. 

Предмет дослідження – семантико-функціональні особливості терміна 

педагогічної галузі, зокрема семантичні відношення та їхній термінотвірний потенціал. 

Фактичним матеріалом послужили терміни педагогіки, дібрані з галузевих і 

загальномовних словників.  

Методи дослідження зумовлені метою та конкретними завданнями. Зокрема 

використано метод теоретичного аналізу, компонентний, дефініційний, а також аналізу 

й синтезу.  

Стаття є першою спробою здійснити семантико-функціональний аналіз 

термінології педагогіки. У цьому полягає її новизна.  

Теоретичне значення наукової розвідки мотивується тим, що вона доповнить 

характеристику педагогічної терміносистеми та сприятиме створенню цілісної картини 

функціонування педагогічного терміна.  

Робота має практичне значення, оскільки прислужиться для подальшої розбудови 

термінології освітньої галузі та удосконалення фахової комунікації, а також її 

результати можуть бути використані в навчальному процесі педагогічного вишу. 

Із часу виокремлення термінознавства в повноцінну лінгвістичну галузь 

проблема окреслення поняття «термін» досліджується та знаходить своє вирішення в 

різноманітних баченнях. Попри нерівнозначні підходи в розумінні терміна, його 

загальні характеристики дозволяють визначати термінологічний статус слова як у 

фаховому мовленні, так і поза ним. Під терміном переважно розуміють «слово або 

словосполучення, що позначає поняття певної галузі науки, техніки тощо» [14, с. 629], 

додаючи основні ознаки, які мають бути притаманні цій мовній одиниці (системність, 

нормативність, наявність дефініції, незалежність від контексту, точність, короткість, 
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однозначність, відсутність синонімії, стилістична нейтральність, милозвучність [5, 

с. 12–13]). Терміни є інформативними одиницями мови науки, завдяки яким її 

лексичний склад принципово відрізняється від загальнолітературної мови за 

семантичними та функціональними критеріями [10, c. 219]. Важливим засобом 

вираження терміна є, зокрема, його внутрішня семантична будова. Саме структура 

семантики терміна постає основою його трактування, доповнюючи роль фахового 

тексту як конкретизатора одиниць тієї чи тієї термінологічної системи [4, с. 176].  

Для лінгвістичного аналізу термінів, як, власне, і будь-яких лексичних одиниць, 

важливо виявити їхні особливі та спільні з іншими подібними словами характеристики. 

Визначення в семантичній структурі терміна сем дозволяє розкрити новий смисл 

терміна при зміні контексту та ситуації мовлення.  

Термінологія є тим шаром лексики, який постійно розвивається. В усіх 

досліджених терміносистемах відзначалися процеси термінологізації, 

детермінологізації, взаємообміну між спеціальною лексикою різних фахових галузей. 

Термінологізація загальновживаних слів затребувана і зараз та є продуктивним 

способом поповнення терміносистем. Наприклад, вік – (1) тривалість життя людини, 

тварини, рослини; період, ступінь у розвитку людини; літа; (2) сторіччя; (3) період 

часу, виокремлений за певними ознаками, епоха; період часу, що відповідає 

геологічному ярусові Землі; (4) (розм.) надзвичайно довгий час, вічність; 

(5) надзвичайно довго, завжди. У семантичній структурі аналізованого слова 

визначаємо спільний для фахової та нефахової мовних одиниць компонент «період у 

розвитку людини», термінологічне та нетермінологічні значення.  

Наука в цілому, суспільне знання мають комплекс понять, що окреслюють 

загальні принципи, підходи, методи тощо, притаманні всім галузям дослідницької 

діяльності. Такі поняття позначаються загальнонауковими термінами, які 

функціонують у кількох терміносистемах одночасно, зберігаючи свій термінологічний 

статус і функції. Прикладом є загальновживаний термін планування, що відрізняється 

здатністю функціонувати в досить відмінних між собою галузях: бюджетне 

планування (економ.), касове планування (бухг.), комплексне планування (архіт.), 

планування грошового обігу (фін.), соціальне планування (соціол.), стратегічне 

планування (військ.) тощо. У педагогічній діяльності планування – це функція 

управління навчанням. Здатними до такої ролі є спеціальні слова з комплексом 

семантичних варіантів і високим ступенем узагальнення. Часто загальнонаукові 

терміни створені на основі елементів із класичних мов (пор., функція, метод, 

експеримент, інновація, парадигма і под.). Останній чинник зумовлений необхідністю 

забезпечення нормативності терміна, зокрема уникнення побічних додаткових 

асоціацій, і його адаптації в термінологічній системі.  

Відомо, що науковий термін здатний виявляти себе як фахове слово, тобто член 

термінологічної системи, лише у відповідному фаховому контексті. Функціонуючи в 

межах термінології, він виявляє свою структуру, яка традиційно окреслюється 

«трикутником»: матеріальне вираження терміна (оболонка); предмет (реалія), з яким 

він співвіднесений, або денотат; поняття про згаданий предмет (реалію), чи сигніфікат. 

Термін вбудовується в певну галузеву термінологію, посідаючи в ній місце, відповідне 

його значеннєвим, структурним та словотвірним параметрам. Системність – 

надзвичайно важлива характеристика термінологічних одиниць. Помічено, що більшим 

ступенем системності відзначаються терміни, що будуються на основі однорідних 

ознак.  
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Розвиток сучасних українських термінологічних систем, а також, як свідчать 

дослідження на ґрунті іномовних термінологій, не лише українських, супроводжується 

семантичними процесами, притаманними мові загалом: синонімією, антонімією, 

багатозначністю тощо.  

Дослідження галузевої лексики показують, що синонімія спостерігається в усіх 

термінологічних системах української мови, проте відрізняється від загальномовного 

явища своєю природою. Термінологічні синоніми співвідноситься з однією реалією, 

поняттям, тобто мають спільний денотат; характеризують ті ж властивості позначуваного; 

мають певні понятійні, етимологічні відмінності, особливості семантики словотвірних 

елементів та функціонування. Пор. індивідуальність – особистість, імідж – образ, 

виставка – показ, експертиза – дослідження та ін. Загалом синоніми, у термінологічному 

розумінні, є нічим іншим як дублетними назвами одного поняття.  

Антонімія як семантична опозиція протиставлення виникає внаслідок зіставлення 

протилежних ознак якості, проте вона можлива лише за умови, що в семантичній 

структурі зіставлюваних слів визначаються й спільні для обох антонімів ознаки, які 

створюють основу для порівняння: аналіз – синтез, викладання – навчання, діяльність 

– дозвілля тощо. 

Цілком виправдано лінгвісти відносять до універсальних мовних явищ і 

полісемію, адже кількість слів фахового використання, як і лексики загалом, певним 

чином обмежена, а сукупність професійних понять і наукових реалій достатньо широка 

й має постійну тенденцію до збільшення. Дослідники відносять слова-полісеманти до 

високочастотних і рівномірно розподілених у підмовах лексичних одиниць [4, с. 220]. 

Так, у термінологічній системі педагогічної галузі спостерігаємо помірне використання 

багатозначних термінів, що являють собою сукупність сем і не сприймаються як щось 

чужорідне або неприроднє. За аналогією до загальновживаних слів у термінах 

вирізняються прямі та переносні, а також основне і периферійні значення. Наприклад, 

термін парадигма (зразок, еталон) – (1) приклад, взірець; (2) пануюча теорія, що 

покладена в основу вирішення теоретичних і практичних проблем; (3) наукова теорія, 

втілена в системі понять, що виражають істотні риси дійсності; (4) вихідна 

концептуальна схема, модель постановки проблем і їх рішення, методів дослідження, 

що панують протягом певного історичного періоду в науковому співтоваристві.  

Багатозначні терміни утворюються переважно за допомогою стилістичних фігур 

внаслідок метафоричних змін значення за подібністю чи метонімічних змін за 

суміжністю просторових або часових критеріїв (вечір, банк, дерево цілей і задач, 

інститути соціальні, педагогічна техніка та ін.). Слід відзначити, що терміни 

метафоричного та метонімічного походження, функціонуючи у фаховій мові, не 

вирізняються порушенням вимог, які висуваються до термінологічних номінацій у 

плані їхньої точності та відповідності позначуваному поняттю, а тому певна образність, 

яка може виникати при побудові стилістичних фігур, у термінологічному оточенні 

відходить на другий план.  

Наслідком багатозначності може бути омонімія: емпатія – здатність людини 

емоційно відгукуватися на переживання інших людей та емпатія – осягнення індивідом 

емоційних станів інших людей, проникнення у їхні переживання. Принципова 

відмінність між часто сплутуваними явищами полягає в існуванні спільних 

семантичних ознак (полісемічні слова) або ж їхній відсутності (омоніми). Здобувши 

незалежну семантику та виокремившись у власне омонім, слово далі розвивається як 

цілком автономна одиниця, яка може стати джерелом нової багатозначності чи 

включатися в нові для неї семантичні відносини. Приклади з лексикографічних праць 
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свідчать про те, що питання є не настільки простим, як видається на перший погляд. 

Наприклад, в «Українському педагогічному словнику» [3] вміщено два терміни школа, 

що говорить про омонімічний статус цих слів. Водночас до першого з термінів подано 

кілька значень ((1) навчально-виховний заклад; (2) система освіти, сукупність закладів 

для навчання; (3) набутий досвід; (4) напрям у науці, літературі, мистецтві, суспільно-

політичній думці, побудований на основі принципів, спільних поглядів, традицій; 

(5) посібник для навчання гри на музичному інструменті, співів; (6) будинок школи), 

одне з яких дублюється в розширеному вигляді в тлумаченні другого терміна. Такий 

опис дає підстави говорити радше про багатозначність, а не омонімію. 

Розрізнення полісемії та омонімії ускладнюється проявами паронімії, адже 

йдеться про особливості семантики та зовнішню подібність (пор. терміни-пароніми, які 

функціонують у педагогіці, ілюструючи семантичне протиставлення, екзистенція – 

категорія філософії існування та екзистенціалізм – напрямок сучасної філософії). При 

повній або частковій семантичній відмінності пароніми є дуже подібними формою, 

внаслідок чого можуть сплутуватися в мовленні або спеціально обіграватися зі стиліст. 

настановою» [14, с. 425]. 

Явища багатозначності, омонімії та паронімії в термінології є семантичними 

процесами, які відіграють вагому роль у формуванні та розвитку, а, отже, й 

функціонуванні систем термінів української мови, оскільки постають чинниками 

термінотворення. Семантична структура утворених семантичним способом слів-

термінів складається більше ніж з однієї семи, при цьому ті з них, що з’являються, 

можуть бути витлумачені через початкову сему.  

Отже, педагогічний термін є результатом процесу пізнання понять, предметів і 

явищ об’єктивної дійсності, пов’язаних із науковим і навчально-виховним процесом 

(когнітивна функція), а також входить у систему галузевої термінології, точно та 

лаконічно фіксуючи певний фаховий зміст (номінативна та сигніфікативна функції). 

Зазначені термінологічні функції належать до числа основних.  

Педагогічні терміни відображають поняття, що перебувають у взаємозв’язках і 

відповідають науковій концепції галузі. Значення терміна складається з компонентів 

(сем), які визначаються при зіставленні. Окреслення семантики терміна передбачає 

визначення диференційних ознак. Вони вирізняють термін з-поміж інших подібних 

лексичних одиниць або його власних інших значень.  

Умовою функціонування термінології педагогіки постають різні типи 

семантичних відношень, які не лише є чинниками системності, але й відіграють 

термінотвірну роль (стилістичні фігури метафора та метонімія – засоби творення 

багатозначних термінів). Семантичний спосіб творення педагогічних термінів належить 

до числа основних.  

Перспективи дослідження семантики термінів педагогічної галузі вбачаємо у 

вивченні їхнього концептуального потенціалу. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТЕРМИНА 
(СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Статья является попыткой осуществить общий анализ семантико-

функциональных особенностей термина педагогики. Термин рассмотрен как основная 

единица профессионального языка, очерчивание семантики которой предусматнивает 

определение дифференциальных признаков. Доказано, что условием 

функционирования педагогической терминологии являются семантические отношения, 

которые способствуют системности и играют терминообразовательную роль. 

Ключевые слова: термин, педагогический термин, семантика, семантические 

отношения, стилистические фигуры, терминообразование.  
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FUNCTIONAL SPACE OF THE PEDAGOGICAL TERM  
(SEMANTIC ASPECT) 

The article is an attempt to make a general analysis of the semantic and functional 

features of the term of the pedagogical industry, which is considered as the basic unit of 

professional speech and is characterized by semantic, notional and derivative specificity. 

The purpose of the article is to define the semantic and functional space of terms of 

pedagogy used in one of the dynamic spheres. 

The object of the study is the pedagogical term. 

The subject of the study is the semantic and functional features of the term of the 

pedagogical industry, in particular, semantic relations and their term-formative potential. 

The methods used in the study are theoretical analysis, synthesis, component and 

definitive method. 

It is stated that the pedagogical term is the result of the process of cognition of 

concepts, objects and phenomena of objective reality associated with the scientific and 
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educational process (cognitive function), is included in the system of industry terminology, 

accurately and concisely fixing a certain professional content (nominative and significative 

functions). The named terminological functions are qualified as the main ones. 

Pedagogical terms reflect concepts which are interrelated and correspond to the scientific 

concept of the industry. The meaning of the term consists of components (semas), which are 

determined by comparison. The definition of the semantics of the term involves the definition of 

differential features. They distinguish the term from other lexical units or other meanings. 

It is proved that the condition for the functioning of the terminology of pedagogy is 

different types of semantic relations. They act as factors of systemicity and play a term-

formative role (stylistic figures are the means of formation a polysemant), and the semantic 

way of formation of pedagogical terms is a priority. 

The prospects for studying the semantics of the terms of the pedagogical industry can 

be seen in the study of their conceptual potential.  

Key words: term, pedagogical term, semantics, semantic relations, stylistic figures, 

term-formation. 
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Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 

науковий співробітник відділу української мови 

ІСТОРИЧНІ СЛОВНИКИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ 
ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ 

Статтю присвячено дослідженню особливостей функціонування 

церковнослов’янської лексики у світських пам’ятках різних жанрів та стилів ХVІ–

ХVІІІ ст., що увійшли до джерельної бази українських історичних словників, зокрема 

«Словника української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст.», «Історичного словнику 

українського язика» за ред. Є. Тимченка та їх картотеках. Основну увагу звернено на 

специфічні ознаки, що вирізняють церковнослов’янізми з-поміж інших слів. Також 

виділено основні тематичні групи лексики, що творять церковнослов’янські 

запозичення. 

Ключові слова: історичний словник, пам’ятка, суфікс, тематична група, 

церковнослов’янізм. 

2019 року минає 100 років від тоді, відколи в Києві при Українській академії наук 

на чолі з лексикографом Є. Тимченком було створено Постійну комісію, що розпочала 

роботу над академічною фундаментальною працею – «Історичним словником 

українського язика» [7, c. 27]. На жаль, через різні об’єктивні чи суб’єктивні причини у 

1930–1932 рр. вийшло тільки два випуски першого тому цього словника. Решта готових 

до друку матеріалів словника, а також значна частина картотеки зникли під час війни. 

Однак окремі папки машинопису «Історичного словника українського язика» за ред. 

Є. Тимченка (далі – ІСУЯ) збереглися у відділі української мови Інституту 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України [8, c. 498]. У 50-х рр. ХХ ст. 

концепцію історичного словника української мови продовжила розвивати група 

УДК  81–112:(038)=161.2'373.613(=163.1) 

DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.180950



69 

львівських лексикографів відділу мовознавства Інституту суспільних наук АН УРСР 

(сьогодні Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України). Результат їхньої 

праці – завершений «Словник староукраїнської мови ХІV–ХV ст.» за ред. Л. Гумецької. 

Сучасні львівські лексикографи активно працюють над укладанням «Словника 

української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст.» (далі – СУМ16–17), опубліковано 17 

випусків. 

Постановка проблеми. Сучасна лінгвістика характеризується підвищеним 

інтересом до дослідження лексики та фразеології, задокументованої в історичних 

словниках української мови. Для дослідників історичні словники мають неабияке 

практичне й теоретичне значення, адже вони «по-своєму інтерпретують історію слова, 

розвиток його семантичної структури і форми, демонструють етапи пізнавальної та 

розумової діяльності кожного народу» [2, c. 34]. Окрім цього, історичні словники 

виконують сакрально-виховну функцію, адже твори бароко, релігійні та богословські 

пам’ятки, що є джерельною базою СУМ16–17 та ІСУЯ, широко представлені духовно-

моральними темами, мотивами, образами тощо, які пропагують релігійні цінності, що 

формують світогляд кожного християнина. 

Історичні словники фіксують різні тематичні групи лексики, до складу яких, 

окрім корінної (питомої), входять різноманітні запозичення. Питання функціонування 

церковнослов’янських запозичень також вважаємо таким, яке може бути вивчене на 

матеріалах історичних словників та їх картотек. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Останнім часом, на матеріалах 

історичних словників української мови, чимало досліджень присвячено окремим 

групам лексики, фразеологізмам, словосполученням, запозиченням тощо. Це, зокрема, 

праці Л. Гонтарук [4], І. Черевко [11], О. Слободзяник [10], С. Гриценко [5], Г. Дидик-

Меуш [6] та ін. Усі ці студії «дають змогу простежити історію та специфіку 

використання різних тематичних груп у визначеному проміжку часу, окреслити їх 

склад і семантику, установити системні зв’язки в межах різних за принципом 

об’єднання груп лексем, з’ясувати джерела їх поповнення» [5, c. 61]. 

Об’єктом нашого зацікавлення є зафіксована церковнослов’янська лексика в 

історичних словниках української мови, зокрема СУМ16–17, ІСУЯ за ред. Є. Тимченка та 

їх картотеках. Мета статті. Виявити церковнослов’янські слова в названих 

словниках, виокремити тематичні групи церковнослов’янських запозичень, простежити 

особливості їх функціонування у світських пам’ятках ХVІ–ХVІІІ ст., зокрема ділового 

(грамоти, листи, акти, тестаменти, описи замків, люстрації земель, інвентарі, судові 

позови, скарги, договори, заповіти тощо), публіцистичного (полемічні твори), 

художнього (поезія, інтермедії, драми, панегірики, пісні, літописи), наукового 

(словники, травники, граматики, передмови) стилів, що увійшли до джерельної бази 

досліджуваних лексиконів. Реалізація мети передбачає вирішення таких завдань: 

виділити критерії визначення церковнослов’янської лексики в українських історичних 

словниках; на підставі матеріалу, дібраного із джерельної бази історичних словників та 

їх картотек, класифікувати церковнослов’янізми за лексико-семантичними групами; 

схарактеризувати вживання церковнослов’янських слів у світських пам’ятках різних 

жанрів та стилів ХVІ–ХVІІІ ст. 

Аналіз матеріалів СУМ16–17 (1–17 вип.), ІСУЯ за ред. Є. Тимченка та відповідні 

картотеки дав змогу виявити, що церковнослов’янські запозичення становлять значну 

частину лексичної системи української літературної мови ХVІ–ХVІІІ ст. Використання 

церковнослов’янських елементів у писемних джерелах досліджуваного періоду можна 

пояснити кількома причинами. По-перше, незважаючи на те, що староукраїнська 
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літературна мова розширює сферу свого функціонування, у той час міцні позиції зберігала 

церковнослов’янська мова, що стала «не лише одним із об’єктів полеміки між 

православними й католиками, але також інструментом і символом національно-визвольної 

боротьби» [1, c. 5]. По-друге, використання творів церковнослов’янською мовою, 

сакральне ставлення до неї як до культового різновиду своєї рідної мови сприяло тому, що 

«для староукраїнського суспільства (передусім еліти) церковнослов’янська мова була 

своєю, рідною, невід’ємним складником духовного світу» [3, c. 77]. 

Наводячи етимологічні відомості у СУМ16–17, укладачі-лексикографи мають 

керуватися й керуються такими вихідними положеннями: 1) одиницею запозичення є 

слово у відповідному значенні. Семантика слова дуже важлива для виявлення мови-

джерела запозичення; 2) контакти з мовою-джерелом можуть бути безпосередніми чи 

опосередкованими. Мовою-посередником вважають ту мову, безпосередній контакт із 

якою привів до запозичення українською мовою іншомовного слова [ПЗ, c. 24–25]. В 

аналізованому словнику етимологічні відомості подано у круглих дужках після 

граматичної характеристики реєстрового слова. Вказівкою на позначення 

церковнослов’янського слова слугує ремарка цсл. та етимон; наприклад: губитель ч. 

(цсл. гоубитель) (той, хто чинить шкоду чому-небудь, знищує кого-небудь) злочинець, 

згубник, душогуб, убивця: А што сѧ дотычє… сыновъ моихъ… порүчаю… абы… на 

столцы гүбитєлєй нє сєдали – 1577 AS VІ, 71; сáм ти добровóлнє пошєдъ въ слѣдъ 

– Чернігів, 1646 Перло 158 [СУМ16–17 VІІ, c. 113]. 

Оскільки не завжди можна з певністю вирішити, чи шлях запозичення був 

прямим, чи опосередкованим, у досліджуваному джерелі вказівку на мову-джерело і 

мову-посередник укладачі подають через кому [ПЗ, c. 25]: генварь ч. (цсл. гєнварь, гр. 

γενουάριος, лат. januarius) січень: пса(н) в бєрєсти в лѣ(т) зд і м(с)ца гє(н) – Берестя, 

1506 Арх.Р. фотокоп. 10 а; Писа(н) в Овручомъ, генваря 5-го дня, индикта 12-го – 

Овруч, 1509 ЧИОНЛ VІІІ-3, 7 [СУМ16–17 VІ, c. 203]. 

Зауважмо, що лексикографам-укладачам не завжди вдається правильно і чітко 

визначити етимологію деяких слів. Це можна пояснити насамперед тим, що «у великій 

кількості слів, запозичених в українську мову через мову-посередник, відбулися 

фонетичні та морфологічні зміни вже у попередній мові-реципієнті. Виникає проблема, 

до якої групи запозичень їх відносити, адже в українську мову вони потрапили вже у 

зміненому вигляді з конкретної мови» [4, c. 80]. Саме тому не зазначено, що 

баснословиє, баснословецъ [СУМ16–17 ІІ, c. 25], безсмертиє [Ibid., с. 60], виноградъ [Ibid. 

ІV, с. 69] тощо належать до церковнослов’янської лексики. Щоб уникнути помилок під 

час визначення етимології, укладачі, починаючи від 16 випуску, відмовилися від 

етимологічних ремарок. Скажімо, церковнослов’янізми лихоимство, лобзанїє, лобзати 

тощо задокументовані вже без етимонів; напр.: лихоимство с. Хабарництво; 

– 1598 Виш.Кн. 288 зв. [СУМ16–17 

ХVІ, с. 67); лобзати, лобызати дієсл. недок. (кого, що) Цілувати: ло(б)жү, цѣлүю – 

1596 ЛЗ 

лобызáти – Львів, 1631 Волк. 22 зв. [Ibid. ХVІ, с. 84]. 

Вказівку на церковнослов’янське подає ІСУЯ за ред. Є. Тимченка з етимоном, 

тільки з ремаркою ц.сл. у круглих дужках після граматичної характеристики 

реєстрового слова; напр.: вертоградъ, рм. (ц.сл. врътоградъ). Сад, город: (Хс) былъ в 

вертогрáдѣ поиманый и яко лóтръ якій звѧзанъ – ХVІІ ст. Домецк. 125 [ІСУЯ, с. 218]; 

жерновъ, рм. (ц.сл. жрънъвъ). Камінь, що ним перетирають збіжжя в борошно, 
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жорно: Въ техъ жерновахъ поплица железная 1-а – ХVІІІ ст. Оп.им.Дан.Апост. 149 

[Ibid., с. 920]. 

Щоб описати церковнослов’янську лексику, що функціонує в українських 

текстах ХVІ–ХVІІІ ст., упорядники історичних словників виділяють специфічні ознаки, 

що вирізняють церковнослов’янізми з-поміж інших слів (латинізмів, грецизмів, 

полонізмів тощо). Найактивніше ці ознаки виявляються на фонетичному, 

словотвірному та семантичному мовних рівнях.  

На фонетичному рівні церковнослов’янським словам властиві: 1) неповноголосні 

звукосполучення ра (<*or), ла (<*ol), ре, рѣ (<*er) у середині слова: брада [СУМ16–17 ІІІ: 

47] (пор. борода [Ibid., с. 32]); древо, дрѣво [Ibid. VІІІ, с. 202] (пор. дерево [Ibid. VІІ, 

с. 233]); кладѧзь [Ibid. ХІV, с. 106] (пор. колодязь [Ibid., с. 194]); брегъ [ІСУЯ, с. 139] (пор. 

берегъ [Ibid., с. 83]); врагъ [Ibid., с. 326] (пор. ворогъ [Ibid., с. 310]); глава [Ibid., с. 525] 

(пор. голова [Ibid., с. 548]); 2) звукосполучення ра (<*or), ла (<*ol) на початку слова: ладия  

[СУМ16–17 ХV, с. 219]; лакоть [Ibid., с. 224]; лакомство [КІСУЯ]; рабъ [Ibid.]; ратаи 

[Ibid.]; 3) звукосполучення шт (графічно щ) із давнього *tj та *kt (перед голосними 

переднього ряду ь, е, і): воплощениє [СУМ16–17 ІV, с. 229]; помощь [КСУМ16–17]; овощъ 

[Ibid.]; пещера [КІСУЯ]; свеща [Ibid.]; 4) звукосполучення жд на місці давнього *dj: вежда 

[СУМ16–17 ІІІ, с. 202] (пор. вежа [Ibid., с. 201]); госпожда [Ibid. VІІ, с. 55] (пор. госпожа 

[Ibid.]); вождъ [ІСУЯ, с. 286] (пор. вожъ [Ibid.]); досаждати ‘робити прикрість’ [Ibid., 

с. 795] (пор. досажати [Ibid.,]); жажда [Ibid., с. 898] (пор. жажа [Ibid.]); 5) початкове є, 

ю: єденъ, єдинъ [ІСУЯ, с. 879; с. 884]; єзеро [Ibid. с. 889]; єсѣнь [Ibid., с. 894]; єлень 

[СУМ16–17 ІХ, с. 91]; єсенный [Ibid., с. 101]; югъ [КСУМ16–17]; юноша [Ibid.]. 

На словотвірному рівні церковнослов’янізми характеризуються такими 

показниками, як: 1) префікси воз-, со-: возводити [ІСУЯ, с. 287]; возносити [Ibid., 

с. 289]; возвысити [СУМ16–17 ІV, с. 169]; возвѣстити [Ibid.]; совершити [КСУМ16–17]; 

согрѣшати [Ibid.]; 2) префікс раз- (разо-): разбивати [КСУМ16–17]; разделити [Ibid.]; 

разорити [Ibid.]; разбойник [КІСУЯ]; 3) префікс пре-: пребывати [КСУМ16–17]; 

пребыти [Ibid.]; превеликий [Ibid.]; пресвятый [КІСУЯ]; престолъ [Ibid.]; 4) суфікс -

тель: блазнитель [СУМ16–17 ІІ, с. 111]; возитель [Ibid. ІV, с. 177]; блюститель [ІСУЯ, 

с. 106]; губитель [Ibid., с. 624]; 5) суфікс -ство-: безьочивьство [ІСУЯ, с. 81]; божество 

[Ibid., с. 115]; єстество [Ibid., с. 894]; блаженство [СУМ16–17 ІІ, с. 110]; костырство 

[Ibid. ХV, с. 53]; празденство [КСУМ16–17]; 6) суфікси -ениє (-еніє), -аниє (-аніє): 

величаниє [СУМ16–17 ІІІ, с. 220]; вожениє [Ibid. ІV, с. 163]; волнениє [Ibid., с. 202]; 

дыханиє [Ibid. VІІІ, с. 245]; караниє [Ibid. ХІV, с. 50]; 7) для творення прикметників та 

дієприкметників суфікси -ащ- (-ѧщ-, -ящ-), -ущ- (-ющ-): будущий [СУМ16–17 ІІІ, с. 90]; 

взирающий [Ibid. ІV, с. 22]; вседержащий [Ibid. V, с. 25]; горѧщїй (горѧщый) [Ibid. VІІ, 

с. 47]; живущий [ІСУЯ, с. 927]; животворящий [СУМ16–17 ІХ, с. 153]. 

Досліджувані історичні словники репрезентують значну кількість складних 

церковнослов’янізмів із першим компонентом благо-. Іменник благо завдяки 

сакральній семантиці ‘добро’, що є найважливішим орієнтиром християнської етики – 

ідеалом й ціллю християнського життя (уподібнення людини до Бога, зв’язок і 

з’єднання з Богом) належить до найпродуктивніших компонентів складних слів, які 

вказують на спеціальне священно-обрядове значення [9, с. 319]. Лексикографічні праці 

не однаково відбивають стан запозичень із церковнослов’янської мови в українську, їх 

фіксацію пам’ятками ХVІ–ХVІІІ ст. «Історичний словник українського язика» за ред. 

Є. Тимченка документує понад тридцять реєстрових словникових статей із першим 

компонентом благо, які фіксують пам’ятки світського характеру ХVІ–ХVІІІ ст., 

зокрема літописи, акти, полемічна та художня література: благовѣріє, благовѣстникъ, 
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благодарити, благодатно, благоденство, благодѣтель тощо [ІСУЯ, с. 95]. Значно 

більше слів (понад 60) із цим компонентом зафіксовано в СУМ16–17. Скажімо, він фіксує 

запозичені слова (у різних жанрах світського характеру), яких немає в реєстрі 

названого вище словника: благоволениє; благоволити; благовонїє; благовѣстовати; 

благоговѣинство; благолюбный [СУМ16–17 ІІ, с. 93–99]. 

Окрім цього, досліджувані джерела містять церковнослов’янські лексеми з 

іншими початковими компонентами: бого-, добро-, все-, много-, славо-: 

богодухновенный [ІСУЯ, с. 111]; добросовѣстный [Ibid., с. 736]; всемилостивый [Ibid., 

с. 333]; всенощний [СУМ16–17 V, с. 30]; многогрѣшный [КСУМ16–17]; словословиє [Ibid.]. 

Церковнослов’янська лексика ХVІ–ХVІІІ ст. мала різні сфери поширення і не 

однаково відображена в писемних пам’ятках світського характеру. Залежно від жанрів і 

автора твору церковнослов’янізми використовувалися по-різному. Скажімо, ділові 

документи Львівського ставропігійського братства, різні акти монастирів, церков, 

церковні інвентарі репрезентують більший відсоток церковнослов’янської лексики, 

аніж акти міських урядів («Актова книга Житомирського міського уряду кінця 

ХVІ ст.», «Акты Бориспольского мейского уряда 1612–1699 гг.» та ін.). Пам’ятки 

наукового стилю містять менше церковнослов’янізмів, аніж пам’ятки художнього 

стилю. У творах Івана Вишенського представлено більше церковнослов’янської 

лексики, ніж, скажімо, Захарія Копистенського.  

Зауважмо, що окремі церковнослов’янські лексеми поповнюють реєстрові частини 

історичних словників. Наприклад, СУМ16–17 збагатили такі церковнослов’янізми, які 

зафіксовано тільки в Івана Вишенського: безвѣрїє (безъвѣрїє) [СУМ16–17 ІІ, с. 37]; 

добронравїє [Ibid. VІІІ, с. 56]. Деякі церковнослов’янські слова увійшли до словника тільки 

з пам’яток ділового стилю (благоденствиє [СУМ16–17 ІІ, с. 98]), наукової (благодушенъ 

[Ibid.]), художньої (зиданїє [Ibid. ХІ, с. 240]) чи полемічної літератур 

(благомудръствовати [Ibid. ІІ, с. 99]. 

Церковнослов’янські запозичення, зафіксовані у світських пам’ятках, що входять 

до джерельної бази історичних словників, творять різноманітні тематичні групи 

лексики. Відзначмо кількісну нерівномірність репрезентації лексико-тематичних груп 

церковнослов’янізмів. 

Розгалужену лексичну мікросистему становлять слова, пов’язані з церковно-

обрядовою галуззю: 1) назви виконавців та учасників богослужіння: владыка [ІСУЯ, 

с. 266]; вратарство [СУМ16–17 V, с. 12]; законникъ [Ibid. Х, с. 62]; крилошанинъ [Ibid. 

ХV, с. 118]; священникъ [КСУМ16–17]; 2) назви богослужбових предметів, їх різновидів 

та частин: воздухъ [ІСУЯ, с. 288]; жертвенникъ [СУМ16–17 ІХ, с. 147]; златооустъ 

‘(назва богослужбової книги) «Златоуст»’ [Ibid. ХІ, с. 250]; кадилница [Ibid. ХІV, с. 5]; 

требникъ [КІСУЯ]; хорогва [КСУМ16–17]; 3) назви богослужінь, обрядів, священнодій, 

їх різновидів та частин: богомолиє [СУМ16–17 ІІ, с. 142]; возведениє (возведениє на 

священство) [Ibid. ІV, с. 167]; крєщєниє [Ibid. ХV, с. 104]; исповѣдь [Ibid. ХІІІ, с. 182]; 

всенощноє [ІСУЯ, с. 333]; 4) назви храму та його частин: крилосъ [СУМ16–17 ХV, с. 118]; 

храмъ [КСУМ16–17]; святиня [Ibid.]; ризниця [Ibid.]; 5) назви церковних свят, постів, 

загальниць: воведениє [ІСУЯ, с. 279]; вознесениє [СУМ16–17 ІV, с. 182]; говѣнїє [Ibid. VІ, 

с. 239]; зачатиє [Ibid. ХІ, с. 45]; мѧсопоустъ [КСУМ16–17]; постъ [КІСУЯ]; 6) назви, що 

стосуються Божих осіб, ангелів: богородица [ІСУЯ, с. 112]; господьствіє [СУМ16–17 VІІ, 

с. 53]; господь [Ibid., с. 54]; избавитель [Ibid. ХІІІ, с. 34]; ликъ [Ibid. ХVІ, с. 38]; 

приснодѣва [КСУМ16–17] тощо. 
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Із-поміж церковнослов’янської лексики в історичних словниках виокремлено 

групу медичної лексики: болѣзнь [СУМ16–17 ІІІ, с. 26]; врачъ, врачеваниє, врачевати, 

врачество [Ibid. V, с. 13]; исцѣлениє [Ibid. ХІІІ, с. 221]; краста [Ibid. ХV, с. 87]. 

Досліджувані джерела фіксують церковнослов’янізми, що вживаються на 

позначення предметів, пов’язаних з побутом людини: вретено [СУМ16–17 V, с. 16]; 

завора [Ibid. ІХ, с. 235]; градежь [Ibid. VІІ, с. 69]; изба [Ibid. ХІІІ, с. 33]; конобъ [Ibid. 

ХІV, с. 233]; лемешъ [Ibid. ХVІ, с. 19]; делва [ІСУЯ, с. 691]; горница [Ibid., с. 573]. 

До тематичної групи «назв органів і частин тіла людини» належать лексеми: 

глезна [ІСУЯ, с. 527]; глезно [СУМ16–17 VІ, с. 218]; гортань [Ibid. VІІ, с. 39]; десниця 

[Ibid., с. 250]; длань [Ibid. VІІІ, с. 34]; ланыта [Ibid. ХV, с. 227]; мышца [КСУМ16–17]. 

До лексики, пов’язаної з тваринним і рослинним світом належать: животина 

[СУМ16–17 ІХ, с. 153]; животно [Ibid., с. 154]; животноє [Ibid.]; жолна [Ibid., с. 173]; 

жребя [Ibid., с. 180]; класъ [Ibid. ХІV, с. 114]; кореніє [Ibid. ХV, с. 15]; куръ [Ibid., с. 197]. 

Астрономічні поняття у світських староукраїнських пам’ятках представлені 

такими церковнослов’янізми, як звѣздозаконїє [СУМ16–17 ХІ, с. 135]; звѣздословїє 

[Ibid.]; затмениє [Ibid. Х, с. 250]; заря [Ibid., с. 190]. 

Церковнослов’янська лексика входить до складу й інших лексико-тематичних 

груп; наприклад: географічна лексика – блато [СУМ16–17 ІІ, с. 112]; брегъ [Ibid. ІІІ, 

с. 68]; западъ [Ibid. Х, с. 124]; востокъ [Ibid. ІV, с. 246]; назви, пов’язані з військовою 

справою: брань [Ibid. ІІІ, с. 51]; вой [Ibid. ІV, с. 192]; копиє [Ibid. ХV, с. 9]; назви 

часових понять: будущий [Ibid. ІІІ, с. 90]; веремѧ [Ibid., с. 229]; временный [Ibid. V, 

с. 14]; днешнїй [Ibid. VІІІ, с. 39]; назви спорідненості та свояцтва: братия [Ibid. ІІІ, 

с. 63]; дщерь; дщи [Ibid. VІІІ, с. 244]; воробничо-професійна лексика: ваяти [Ibid. ІІІ, 

с. 186]; кузнецъ [Ibid. ХV, с. 174]; возатай [Ibid. ІV, с. 163] та інші. 

Зауважмо, що церковнослов’янізми входять до складу фразеологізмів та 

усталених словосполучень, які «надають чіткості й виразності діловій та науковій мові, 

образності і яскравості художній, полемічній та конфесійній літературі» [11, с. 195]. 

Зокрема до досліджуваних джерел залучено такі фразеологізми із 

церковнослов’янською лексикою: быти въ безмолвїи [СУМ16–17 ІІ, с. 46]; възносити в 

висоту рога, рога возносити [Ibid. ІV, с. 184]; на свою главу [Ibid. VІ, с. 212]; 

стратити животъ [Ibid. ІХ, с. 157]. 

Висновки. Скрупульозне вивчення історичних словників української мови та їх 

картотек дає змогу виявити, що церковнослов’янська лексика, що увійшла до 

староукраїнської мови як наслідок книжної літературної традиції давньокиєвського 

періоду, становить чисельну групу. Активне вживання церковнослов’янізмів у різних 

функціональних світських стилях ХVІ–ХVІІІ ст., зокрема в художньому, офіційно-

діловому, науковому та епістолярному, засвідчує, що вони є невід’ємним складником 

лексичної системи староукраїнського часу. Обстежені писемні пам’ятки демонструють, 

що церковнослов’янські запозичення стосуються майже всіх основних сфер життя 

тогочасних українців: духовності, побуту, політики, суспільних відносин тощо. 

Перспективним уважаємо подальше детальне вивчення церковнослов’янських 

запозичень у давніх світських текстах, адже, не зважаючи на те, що у свідомості 

українців ХVІ–ХVІІІ ст. церковнослов’янська мова завжди протиставлялася 

староукраїнській літературній мові, церковнослов’янізми все ж таки були важливим та 

невіддільним складником лексикону наших предків. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ  
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

Статья посвящена исследованию особенностей функционирования 

церковнославянской лексики в светских памятниках разных жанров и стилей ХVІ–

ХVІІІ в., которые послужили источниками украинских исторических словарей, в 

частности «Словаря украинского языка ХVІ – первой половины ХVІІ в.»., 

«Исторического словаря украинского языка» под ред. Є. Тимченко и их картотеках. 

Основное внимание обращено на специфические признаки, которые выделяют 

церковнославянизмы от других слов. Также выделены основные тематические группы 

лексики, которые создают церковнославянские заимствования. 

Ключевые слова: исторический словарь, памятник, суффикс, тематическая 

группа. 
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HISTORICAL DICTIONARIES AS A RESOURCE STUDY  
OF CHURCH SLAVONIC BORROWINGS 

The article is devoted to the peculiarities of the functioning of Church Slavonic 

vocabulary in secular monuments of the 16th–18th centuries, in particular, business style 

(letters, letters, acts, wills, land lustration, inventories, court claims, complaints, contracts, and 

others), journalistic style (polemical texts) , artistic style (poetry, interludes, dramas, eulogies, 

songs, chronicles), scientific style (dictionaries, herbalists, grammar, prefaces). All of them 

serve as sources of historical dictionaries of the Ukrainian language: “Dictionary of the 

Ukrainian language of the 16th – first half of the 17th century”, “Historical dictionary of the 

Ukrainian language” edited by Y. Tymchenko, as well as their files. 

The main attention is paid to specific features (phonetic, derivational), due to which 

ecclesiastical Slavonicism differs from other borrowed words (Latin, Greek, Polish 

borrowings). The analyzed historical dictionaries represent a large number of composite 
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Church Slavonicisms with the first component of good, God, good, all, many, glory. The main 

thematic groups of Church Slavonic vocabulary are presented: "medical vocabulary", 

"ecclesiastical Slavonicism to indicate everyday objects", "names of organs and parts of the 

human body", "words for the animal and plant world", astronomical concepts, geographical 

vocabulary, names associated with military business, vocabulary, the names of relatives and 

others. 

It is established that an extensive lexical microsystem consists of words related to the 

church sphere: the names of the performers and participants in the service, the names of 

religious objects, their varieties and parts, the names of worship, rituals, religious rites, the 

names of temples and its parts, the names of church holidays, posts, names of divine persons 

angels. Church Slavonicisms are also part of phraseological units and stable phrases. 

Church Slavonic vocabulary of the 16th – 18th centuries It is an integral part of the 

lexical system of the Old Ukrainian period. 

Key words: historical dictionary, monument, suffix, thematic group, Church Slavonic. 

УДК  811.161:81-112.2 
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Київський національний лінгвістичний університет, 

докторант кафедри російської мови і літератури 

ЗАПОЗИЧЕНЕ ОСВОЄНЕ ТА ВЛАСНЕ СЛОВ’ЯНСЬКЕ 
В ЛЕКСИЦІ ГРОШОВИХ НАЙМЕНУВАНЬ 

У статті в діахронічному та порівняльно-історичному аспектах досліджено 

грошові найменування східнослов’янського мовного простору. Виявлено лексеми із 

задавненими слов’янськими кореневими та афіксальними морфемами, споконвічні 

вихідні основи із чергуванням, асиміляцією звуків, аналогічною асиміляцією у 

структурі іншомовних слів, лексеми зі слов’янськими флексіями та запозиченими 

коренями слів, географічно марковані назви та скорочені девізи, а також запозичені 

тюркські, латинські, європейські номінації грошей та грошово-вагових одиниць лічби. 

Ключові слова: грошова номінація, лексема, морфема, запозичене, споконвічне, 

слов’янська грошова культура. 

Об’єктом даного дослідження є гроші як універсальні знаки вартості, що 

продовжують функціонувати в умовах сучасного ринку, стають показниками 

беззаперечних цінностей матеріального світу та відбитком особливого типу суспільних 

відносин, пов’язаних із монетарною, прагматично-раціональною та ощадливою 

поведінкою особистості, соціуму, нації. Така поведінка вербально представлена у 

картині світу носіїв мови у вигляді різного роду грошових номінацій. 

На слов’янських теренах характер вербалізації феномену грошей стає предметом 

дослідження цілого кола лінгвістичних дисциплін – соціолінгвістики, політлінгвістики, 

юрислінгвістики, етнолінгвістики, лінгвокультурології, лінгвофілософії, 

лінгвопсихології, дискурсології (зокрема, у дослідженнях З. Є. Скринник, А. П. Римаря, 

М. С. Шкребця, Н. П. Нікітіної, В. В. Перевознюк, І. О. Голубовської, Г. С. Яроцької). 

Феномен грошей вивчається в історико-нумізматичних розвідках та етимолого-

DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.180953
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енциклопедичних грунтовних працях (М. І. Савлука, А. М. Мороза, В. А. Ющенка, 

М. Ф. Пуховкіної, М. Ф. Дмитрієнко, П. Ф. Рябченка, Ю. В. Єфіменка, В. В. Зварича, 

Р. М. Шуста, М. І. Котляра, О. О. Щелокова, В. Д. Гладкого, О. П. Орлова, 

В. С. Стельмаха, В. М. Рябцевича, О. С. Люлька, О. Д. Огуя, Р. Й. Тхоржевського та 

ін.). Однак, попри зацікавленість гуманітаристики у питаннях виникнення та 

становлення грошових назв, у вивченні впливу ідеології грошових відносин на сьогодні 

не існує повного роз’яснення цих питань з точки зору сучасної слов’янської науки, що 

наразі становить не лише філософсько-умоглядну, теоретичну цінність, а й суто 

практичну необхідність в умовах розвитку сучасного суспільства, залежного від 

національно-специфічного та глобального економічного поступу.  

Метою даного дослідження бачимо етимологічний та порівняльно-історичний 

аналіз семантики відомих енциклопедичній та історико-нумізматичній наукам 

грошових номінацій слов’янського мовного простору, зокрема східнослов’янського, 

розташованого на українських та близьких до України територіях розселення 

слов’янства.  

Матеріалом дослідження обрано словникові дефініції східнослов’янської 

лексикографії, тексти історичного та культурологічного характеру, а також вербально 

продемонстровані одиниці нумізматичних каталогів – друкованих та приватних, що 

вимагає залучення певної методики обробки вказаного матеріалу: лексикографічний 

метод тлумачення словникових дефініцій грошових номінацій українського, 

російського та білоруського мовного простору доповнено етимологічним, порівняльно-

історичним, лексико-граматичним та лексико-стилістичним аналізом слів, 

словосполучень, речень та текстів різних типів дискурсу, в яких унаочнено ситуацію 

слов’янського грошового обігу. 

Аналіз грошових номінацій необхідно розпочати із опису національної грошової 

одиниці. Відомо, що сучасною українською національною валютою, яку офіційно 

введено в обіг із 1996 року, є гривня. Цей знак вартості української економіки, який 

друкується за вдосконаленими світовими технологіями й з використанням 

національного продукту – українського льону [5], містить у своїй назві давнє 

слов’янське коріння. Назва гривня походить від слова гривна, яке у старослов’янській 

мові позначало нашийну прикрасу, намисто, медальйон із міді, срібла чи золота, який 

носили на шиї, що, в свою чергу, було пов’язано із праслов’янською номінацією грива 

(шия, потилиця). Первісне значення «намисто» доповнилося у ряді слов’янських мов 

значенням «грошова одиниця» внаслідок звичаю робити намисто з монет [3, т. 1, 

с. 593]. Отож, гривну було утворено від слов’янського кореня за допомогою 

метонімічного перенесення назви (від «шиї» до «прикраси на шиї», «прикраси з 

монет») та поширеного суфіксального способу.  

Із VIII ст., коли відмічають початок грошового обігу на теренах Східної Європи, 

гривна як міра ваги і лічби під час торговельних операцій і сплати данини являла собою 

зливок срібла (гривна срібла чи зменшувальне-пестливе гривенка срібла важила близько 

200 г). Хоча вона не могла повністю замінити собою поширені на той момент на Русі 

гроші – арабські срібні дирхеми (куфічні монети), які вже виконували функції грошей. 

З часом гривна / гривня знецінилася й стала позначати «мідну монету в три / дві з 

половиною копійки», див. похідні субстантивні та атрибутивні словоформи ч. р. – 

гривеник, гривень у значенні «п’ять копійок», «п’ятнадцять копійок», гривенний, тобто 

«трикопієчний» [3, т. 1, с. 593], а також виникли стилістичні варіанти – грубувате та 

зменшувальне прост. гривняга, гривняжка. Отже, значення грошової номінації гривни 

розвивалося в напрямку від нашийної металевої прикраси, прикраси з монет, 



79 

медальйона, дорогоцінної обручки до одиниці ваги, гирі, зливку металу (міді, срібла, 

золота) і врешті – монети та позначення грошей в цілому.  

У Х–ХІІ ст. гривна поступається першим офіційним слов’янським монетам, у 

неповноголосній назві яких міститься вказівка на метал, з якого їх зроблено, – 

златникам і сріблякам (срібляникам, срібникам). Їхній друк в якості власної валюти 

Київській Русі започаткував київський князь Володимир Великий, в такий спосіб 

намагаючись ствердити суверенність держави. Образ та ім’я Іісуса Христа – 

Пантократора, викарбуваний на цих монетах, мав свідчити не лише про традицію 

передання влади від візантійського імператора-християнина, а й про власну вже 

державницьку міць князя Володимира: на реверсі монети було викарбувано образ 

київського князя, що підтверджувалося оригінальним декларативним написом: 

Владимир на столе (тобто на престолі – О.Т.), а се его сребро / злато [5].  

У XII–XIV ст. за періоду феодальної роздробленості Київської Русі із 

припиненням карбування монет (у так званий «безмонетний період») роль грошей 

знову почали виконували гривни як срібні зливки (які, однак, не отримали широкого 

вжитку через завелику цінність), а згодом монети, за що одержали двоскладну назву 

монетні гривни. Сировиною для них стали арабські монети, що поступово зникли з 

обігу. Згодом і самі гривни як монети вийшли з ужитку, перетворившись на грошово-

лічильне поняття місцевого використання із вказівкою на географію поширення. Так, 

київська гривна із монети стала позначати вагу 140–160 г, новгородська гривна – 204 г, 

проміжне місце займали чернігівські гривни та волзькі (татарські) гривни [5]. 

Усталеною була традиція співвідносити назву гривни та фунту (близько 400 г) або 

півфунту як грошово-вагової та грошово-лічильної одиниці [8, т. 1, с. 458; 4, с. 129]. 

Можна стверджувати, що в усьому світі цінність зливка мала традицію визначення за 

вагою, тому у різних народів назви металічних грошей співпадали із найменуванням 

одиниць ваги: марка, франк, ліра, лівр, талант, драхма, фунт стерлінгів та ін. 

Із XIV ст. на українських землях з’являються празькі гроші польського, 

литовського та місцевого карбування, а згодом – цілий ряд грошових одиниць із 

запозиченими назвами, найчастіше європейського походження: лев, чех, дукат, крона, 

дудек, таляр, крейцер. Однак впродовж багатьох століть на слов’янському мовному 

просторі найпоширенішою назвою був грош, який згодом був покладений в українську 

та білоруську збірну назву коштів гроші / грошы. Грошем на слов’янських теренах 

спершу називали великий / товстий динарій (денарій, динар, що буквально у 

перекладі з лат. і означало «товстий») [3, т. 1, с. 599] – це цінна срібна монета 

європейських країн, відома з епохи середньовіччя. Початок друкування таких грошей 

рахують із 1172 р. (Італія, Генуя), у 1266 р. грош з’являється в обігу у Франції, близько 

1300 р. – у Чехії, згодом в Угорщині, Польщі, у к. XV ст. – у Великому Князівстві 

Литовському, у 1657 р. – в Росії, де із XVIII ст. почав чеканитися із міді. У Росії мідний 

грош дорівнював 2 копійкам і в такому вигляді карбувався до поч. XIX ст. Пізніше 

називали грошем мідну монету у ½ копійки, ця назва й закріпилася за монетою 

номіналом у півкопійки, яка випускалася у СРСР у 1925–1928 рр. 

Цікаво, що грошовий термін пєнязь (пінязь, піняжка), який побутував на Русі іще 

з XII ст., позначав той самий «римський динарій», що й грош, тільки у перекладі 

Євангелія, та вважався запозиченням із латини з первинним значенням «римський 

фунт», «монета», а у текстах XIII-XIV с. позначав гроші як такі [7, с. 562; 3, т. 4, с. 336; 

8, т. 3, с. 233].  

Вже у давньоруській мові фіксується широке вживання номінації грош: 5 копъ грош 

вѣского срѣбра (1351 г.); брати на цр ковъ Бж ию на годъ по полу копе грошіи (1377 г.); 
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(новгородци) начаша торговати промежи себе… гроши Литовьскими (6918 г. по Ак. сп.); 

Семену паробку особь десѧть гроши далъ (ок. 1412 г.) та ін. [6, с. 598]. Поряд із 

запозиченою назвою гроша, бачимо вживання слов’янської словоформи на позначення 

давньої народногосподарської одиниці виміру копú, яка спершу позначала стіжок із 60 

снопів хліба чи 60 яєць, згодом у розмовному мовленні – купу, чисельність чогось чи 

когось, метонімічно – одиницю лічби, яка дорівнювала 60-ти предметам, одиницю лічби 

грошей (копа, коповúк, копúшник), що дорівнювала 50 / 60 копійкам чи півкарбованцю [8, 

т. 2, с. 316; 3, т. 2, с. 564]. В українській мові ця розповсюджена номінація утворила 

багатий словотвірний ряд: копна, копник, копляк, копиця, коповиця, коповище, копень, 

копильник, копицьке, коп’як, копичник, копнувач, коповий, копити, накопичити, 

окопистий, підкіпка, скоп, скіпщина, скоповина, скопом та ін. [3, т. 2, с. 564]. 

Повертаючись до знакової епохи XIV ст., зазначимо, що у північно-східних 

регіонах України поширеними стають, нарівні із грошем у західних та центральних 

областях, грошові назви дєньга (згодом дві копійки, півкопійки), із XVI с. – копійка 

(1/100 рубля), рубль [5]. Копійка в Україні отримала й народні назви – сота як одиниця 

лічби (бо копійка становила 1/100 рубля чи карбованця) та списівка. Остання є 

похідною від укр. «спис» – те саме, що й рос. «копьё», від чого й народилася російська 

назва копійки – монети, на якій був зображений цар верхи на коні зі списом у руці [3, 

т. 2, с. 568-569], рос. деньги съ копиемъ, яка замінила новгородську дєньгу після 

захоплення Новгороду [8, т. 2, с. 317]). Застаріла грошова назва дєньга, у свою чергу, є 

тюркською за походженням (від слів дамга, теньга, тамга – «чеканка», «карб», «знак», 

«мітка», «монета») [5]. 

У споконвічній слов’янській назві рубля збережено внутрішню форму, яка 

заглиблена до періоду важких часів татаро-монгольського нашестя, за якого 

карбування на Русі власних монет було на довгий час зупинено. В результаті сильного 

пограбування слов’янських земель цілий ряд назв монет відобразив у своїй семантиці 

процес поділу грошової одиниці на частини, які мали хоча б формально зберігати 

попередню цінність та вартість національної валюти. Так утворилася номінація рубль 

(рублена половина гривні або обрубок гривни) – звичним для мовної свідомості 

суфіксальним способом словотворення від дієслова рубати (у розмовному мовленні до 

сих пір побутує відкоренева, скорочена словоформа рубь / руб), а також грошова 

номінація ногáта (вартістю 1/20 гривни), граматично представлена ж. р. як назва 

монети, подібна за звучанням та написанням до монети тюркського походження нахат 

з первинним значенням «готівка, дрібні гроші», рєзáна від дієслова різати (половина 

куни чи гривни кун), куна (1/22 гривни) [3, т. 4, с. 109, т. 5, с. 131; 8, т. 2, с. 417, т. 3, 

с. 79; 7, с. 562]. Грошові назви куни, відомі із XII с., є похідними від назв цінного хутра 

спорідненого виду звірів – куниць, лисиць, горностаїв тощо, так само як вєкша, 

вевериця, бєль, бєла – утворено від назви білки. В свою чергу, хутро диких звірів як 

товар для обміну та функціональний представник грошей спирається на первісне 

розуміння худоби (зокрема свійської) як протосимволу багатства, добробуту, відбитого 

в одній з перших грошових номінації слов’янства – скотъ [5; 7, с. 562].  

До грошей, поділених на частини після татаро-монгольського періоду, також 

належать стягнені складні назви, що починаються зі скороченого позначення половини 

– пол-: полтіна (половина рубля від полоть – «частина», «половина» чи тинъ – 

«карбованець», «рубль», «рублений, січений зливок») та найменша монета полушка 

(від розм. полуха – «половина», «півмонети») чи полудєньга (вартістю 1/4 копійки) [3, 

т. 4, с. 503, 505; 8, т. 3, с. 318–319, т. 4, с. 59]. На прикладах цих різнопланових 

грошових назв можна побачити, яким саме чином слов’янська мовна свідомість 
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зафіксувала численні спроби виходу Русі з масштабної економічної кризи, спричиненої 

татаро-монгольськими загарбаннями.  

Попри розмаїтість питомих та запозичених, але освоєних слов’янськими мовами, 

грошових назв різної валюти, українська гривня хоч і відходила на задній план, однак 

не забувалася. У 1918 р. вона вперше з’являється в якості паперових грошей – за часів 

самостійної Української держави після запровадження Центральною Радою закону про 

національну грошову одиницю, яка мала поділятися на 100 шагів (мілких розмінних 

грошей) і дорівнювала ½ карбованця [4, с. 42–45]. Зазначені назви дрібного та великого 

гатунку грошей УНР, як і сама гривня, належать до питомої української матеріальної 

культури та національної мовної спадщини.  

Укр. карбованець як синонім рос. грошової одиниці рубля на теренах України 

було утворено зрозумілим суфіксальним способом від дієслова карбувати – «мітити», 

«чеканити», «робити позначки». Назва шаг походить від староукр. сяг «крок», пор. 

сягати, сягнистий, осягнути, недосяжний [3, т. 6, c. 366], сюди ж рос. сажень, сигать, 

недосягаемый [8, т. 4, с. 393–394], а також від назви польсько-литовської монети XVI – 

XVIII ст. вартістю у три гроші, яка у Російській імперії вказаного періоду дорівнювала 

двом копійкам, а після 1839 р. – півкопійці сріблом, тобто вартувала стільки, скільки й 

старовинна дєньга, і в цьому значенні вживалася до 1917 р. [9, с. 588]. Незважаючи на 

запозичений характер самої грошової реалії, тобто польсько-литовської та російської 

дрібної монети, українські історики вважають, що шаг (та зменшувально-пестливе 

шажок) як коротка й зрозуміла народна назва зі значенням «найменший крок при лічбі 

грошей» – власна українська спадщина [2, с. 13]. До цього часу в українській мові 

зберігається значення шагу не лише як ходи, кроку, а й як найменшої грошової суми; 

застарілий прикметник шаговий використовується у значенні «грошовий» [1, с. 1611]. 

Українські народні прислів’я та приказки зберігають висловлювання із цією дрібною 

грошовою назвою: Хто шага не береже, той не варт і копійки; І ні [ламаного, 

щербатого, залізного] шага не мати (не взяти, не дати) – в значенні «зовсім нічого із 

грошей не мати, не взяти, не дати»; Ні на шаг – те саме, що Ні на гріш тощо. 

Саме шаг став найдрібнішою одиницею грошового виміру за усіх національних 

урядів 1917 – 1920-х рр. У 1917 р. проект перших національних паперових грошових 

знаків – шагів у вигляді поштових марок (їх іще називали мініатюри) та карбованців – 

блискуче виконав художник Г. Нарбут, відомий проектувальник ескізів на українських 

банкнотах, один з найталановитіших графіків ХХ ст. Він використав малюнок у стилі 

українського бароко та тризуб як емблему української державності (знак 

князя Володимира, характерний для грошей Київської Русі – златників та срібляків. 

Тризуб позначав яструба, який падає з високості на свою жертву. До сих пір знак 

тризуба не лише відбиває загальну національну атрибутику української держави, а й 

унаочнює давню традицію написання національного грошового символу України (в 

Росії таким символом став візантійський двоголовий орел, у Білорусі – «погоня» з 

малюнком лицаря, «витязя» з піднятим мечем верхи на коні).  

Також на національних грошах Г. Нарбут відобразив самостріл куша (герб 

старого Подолу), написи номіналу українською, російською, польською, івритом як 

свідоцтво толерантності у ставленні до культур нацменшин, із зображенням поштових 

ріжків (у гербі роду Нарбутів були три об’єднані ріжки), українського селянина чи 

селянки із колосками та античними елементами, що пізніше стало улюбленою манерою 

письма Г. Нарбута та отримало назву українізованої античності. Хоча за технічними 

вимогами надруковані національні гроші були далекі від досконалості. Марки-шаги 
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друкували – у Києві та Одесі – грубими аркушами (твердішими за попередні марки 

Російської імперії) із перфорацією, щоб полегшити відривання купюр [2, с. 12–14].  

Варто зауважити, що в сучасній вже Україні у 1992 р., коли вкотре постало 

питання про фінансову самостійність держави та про введення власної національної 

валюти, було викарбувано пробні монети у шагах, але таку назву для розмінної монети 

(під час дискусії пропонувалися й інші застарілі номінації, про які йшла мова вище, – 

сота, рєзана, списівка) не було затверджено Верховною Радою, натомість визначено як 

історично-традиційну назву копійка [5].  

В Україні лише за період 1917–1921 рр. в обіг введено 24 паперових грошових 

знаки на вимогу ствердження політично-економічного суверенітету. Власне 

українськими назвами грошей стали й бофони – від скорочення напису висловлювання-

девіза на купюрі на бойовий фонд. За період 1939–1954 рр. їх було випущено в обіг 

близько 500 різновидів. Це грошові знаки, які представляли собою однобічні або 

двобічні грошові документи із символікою ОУН і УПА. Вони використовувалися 

щонайменше у дванадцяти областях України та Білорусі, а також на території 

Словаччини, Чехії, Австрії та Німеччини [5]. 

Останні століття подарували цілу плеяду назв грошових, зокрема паперових, знаків, 

найчастіше запозиченого характеру, як-от асигнація, банкнота, білет, бон / бона, вексель, 

талон, купон, картка, чек, електронні гроші, біткоін тощо. Були звернення й до усталених 

слов’янських найменувань, зокрема пов’язаних із концептосферою рахівництва, лічби, 

знання (рахунок, розрахунковий знак, знак вартості), ощадливості, бережливості 

(ощадний білет, заощадження, рос. сбережения, сберегательная книжка), золота як 

універсального символу багатства (знак золота, золотомонетний стандарт). 

Представлено й складні номінативні конструкції (грошзнак, рос. совдензнак, 

всерадянський грошзнак, блр. агульнасаюзны дензнак), назви різних видів грошей 

(розмінна монета, готівка, рос. наличные, блр. наяўны) тощо. Зокрема, відомо, що 

розмаїття грошових знаків к. XIX–XX ст., спричинене бурхивими історичнми подіями, 

створило безпрецедентний культурний феномен грошових відносин слов’янства на зламах 

епох. Тому у перспективі подальшого дослідження бачимо аналіз усього кола номінацій 

грошових знаків останніх століть, зокрема к. XIX–XX ст., з точки зору використання у 

їхній структурі власної чи запозиченої лексики.  
Висновки: у дослідженні в діахронічному та порівняльно-історичному аспектах 

було проаналізовано номінації видів грошових одиниць на слов’янському мовному 
просторі від давнини до епохи ХХ ст. Було виявлено, що такі номінації включали у 

свою семантичну структуру споконвічні вихідні назви-основи із подальшим 
чергуванням, асиміляцією звуків (сяг – шаг – шажок), аналогічною асиміляцією у 
структурі іншомовних слів (пфенінг – пєнязь – пєняга – пєняжка подібно до гривна – 

гривняга – гривняжка), слова із задавненими слов’янськими кореневими та 
афіксальними морфемами (скот, грив-н-а, рєз-а-н-а, злат-н-ик, сріб-л-як – сріб-л-ян-ик 
– сріб-н-ик, руб-ль, карб-ован-ець, коп-а, кун-а, вевер-иц-я, бєл-а, сот-а), слов’янськими 
флексіями у поєднанні із запозиченими коренями слів (ногат-а, копій-к-а, монет-к-а), 

слов’янськими / запозиченими топонімічними ознаками у словосполученні із 
запозиченою / етнічно маркованою грошовою номінацією (празький, литовський грош; 
київська, новгородська, чернігівська, волзька гривна), слова зі скороченими частинами 

слів у структурі вислову (на бойовий фонд – бо-фон), а також багатий ряд запозичених 
назв грошей та грошово-вагових одиниць – тюркських, латинських, європейських, – 
семантично й морфологічно оформлених відповідно до лексико-граматичних законів 
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розвитку слов’янських мов (дєньга, динарій, дирхем, грош, лев, чех, дукат, крона, 
дудек, таляр, крейцер, марка).  

Часто назви окремих одиниць грошей у перекладі означали спільні поняття – 
«монета», «готівка», «одиниця ваги», «злиток металу» або загальне поняття грошей; вони 

утворювалися метонімічно-метафоричним способом та характеризувалися багатим 
словотвірним рядом у слов’янських мовах; включалися у синонімічні відношення, що 
виникали в результаті спільного етимологічного походження слів, які надходили різними 

мовними шляхами (динарій – пєнязь – грош, монета – копійка, шаг – грош – дєнєжка), 
укладали стійкі словосполучення (монетні гривни, гривна кун, копа грошей, шаг грошей, 
рос. копейка денег, поштова марка, знак поштової оплати, марка-шаг) та створювали 
міжмовні синонімічні назви (копійка – списівка, копійка – сота, карбованець – рубль).  

Особливістю грошової культури слов’янства є численні та різні за 
хронологічними рамками спроби виходу з політекономічної, в тому числі грошової, 
кризи, що проявилося у зміні назв грошових одиниць, поділених на частини чи 

половини. Такі частини мали зберігати втрачену цінність національної валюти та були, 
зокрема, представлені у мовах із морфемами пол-, полу-, пів-, паў- (полтіна, полушка, 
полудєньга, півкопійки, півмонети, півкарбованця, рос. полрубля, блр. паўрубля). 
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ЗАИМСТВОВАННОЕ ОСВОЕННОЕ И ИСКОННОЕ СЛАВЯНСКОЕ 
В ЛЕКСИКЕ ДЕНЕЖНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ 

 
В статье в диахроническом, сопоставительно-историческом и дискурсивном 

аспектах исследованы денежные наименования восточнославянского языкового 

пространства. Выявлены лексемы с древними славянскими корневыми и 

аффиксальными морфемами, исконные производящие основы с чередованием, 

ассимиляцией звуков, аналогичной ассимиляцией в структуре иноязычных слов, 

лексемы со славянскими флексиями и заимствованными корнями, географически 

маркированная лексика и сокращённые девизы, а также заимствованные тюркские, 

латинские, европейские номинации денег и денежно-весовых счётных единиц.  

Ключевые слова: денежная номинация, лексема, морфема, заимствованное, 

исконное, славянская денежная культура. 
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FOREIGN WORD AND SLAVIC WORD IN MONETARY NAMES 
The article analyzes the monetary names of the Eastern Slavs in the historical and 

comparative plans. The etymological, lexical, grammatical and stylistic analysis of these 

names, which are presented in encyclopedic and numismatic literature from the ancient times 

to the twentieth century, is carried out. The words, phrases, sentences and texts of different 

types of discourse with situations of Slavic money circulation are investigated. 

The words with ancient Slavic roots and affixes, the original names, where alternating 

sounds, with the phenomenon of assimilation in foreign words are revealed. The borrowed 

words that have Slavic finishes, geographical names and abbreviated slogans are described. 

Among the borrowed words are Turkic, Latin, European nominations of money and money-

weight units of the account. 
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The names of money were mentioned, which in translation meant common concepts - 

"coin", "cash", "unit of weight", "ingot of metal" or in general "money". Metonymy and 

metaphor are described as ways of creating monetary nominations. A broad word-formation 

series is presented. Marked synonyms for money names in different languages. The stable 

phrases are analyzed. Changes in the names of money units, divided into pieces or half, due to 

the political and economic crisis, have been recorded. 

Key words: monetary nomination, lexeme, morpheme, borrowed word, native word, 

Slavic money culture. 
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НАЗВИ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ УТРИМУВАННЯ СВІЙСЬКИХ ТВАРИН 
У ГОВІРКАХ СЕРЕДНЬОГО НАДБУЖЖЯ 

У статті здійснено лексико-семантичний аналіз назв сільськогосподарських 

приміщень для утримування домашніх тварин, записаних у 74 говірках 

середньонадбузького ареалу протягом 2013–2016 рр. Зроблено висновок, що 

зафіксовані лексеми функціонують у літературній мові, хоч і мають фонетичні та 

лексико-семантичні відмінності, які підтверджують їхню належність до 

східноподільської і західностепової групи говірок відповідно південно-західного та 

південно-східного наріч української мови. 

Ключові слова: лексема, номінація, семема, значення, говірка, середньонадбузький 

ареал, Середнє Надбужжя. 

Традиційно обійстя українського селянина передбачає наявність господарських 

приміщень. Т. В. Косміна в історико-етнографічній праці «Сільське житло Поділля 

(кінець ХІХ – ХХ ст.)» (1980) диференціює господарські будівлі двору за їхньою 

функцією, виокремлюючи будівлі для зберігання продуктів землеробства, для худоби, 

для сільськогосподарського інвентаря, інші будівлі двору, малі архітектурні форми 

[5, с. 86]. Виходячи з власних спостережень, погоджуємося з таким розрізненням і 

поділяємо думку дослідниці про те, що характер та кількість господарських споруд 

зумовлюються заможністю господаря [5, с. 102]. У розвідці закцентуємо увагу на 

назвах сільськогосподарських приміщень для утримування свійських тварин, 

збережених у говорах середньонадбузького ареалу. Аналогічні спостереження знайшли 

місце в низці діалектологічних студій (див. праці К. Д. Глуховцевої, Г. О. Козачук, 

М. С. Кушмет, М. В. Никончука, Л. Б. Поліщук, Р. Л. Сердеги, Л. М. Тищенко, 

О. І. Чаган, Н. П. Шеремети та ін.). Територіальне поширення вказаного шару лексики 

репрезентує АУМ [АУМ 1, к. 284–286, 288; АУМ 3 (частина ІІІ), к. 46–47]. Говори 

Середнього Надбужжя, які функціонують на межі зіткнення подільського говору 

південно-західного і степового говору південно-східного наріч української мови, що 

визначає значний науковий інтерес до їхнього вивчення, в цьому аспекті недостатньо 

опрацьовані. Це зумовлює актуальність нашої публікації. 

DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.180957
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Метою статті є лексико-семантичний аналіз назв сільськогосподарських 

приміщень для утримування домашніх тварин, поширених у говорах Середнього 

Надбужжя. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

записати у визначених говірках і ввести до наукового обігу вказані найменування та 

здійснити їхній лексико-семантичний аналіз. Об’єктом вивчення є 79 назв (із 

врахуванням словосполучень і фонетичних варіантів деяких слів) на позначення 

сільськогосподарських приміщень для утримування свійських тварин, зафіксовані в 

східноподільській групі говірок південно-західного та західностеповій групі говірок 

південно-східного наріч української мови. Предмет дослідження – лексико-семантичні 

особливості цих назв. Джерельною базою слугують авторські польові записи, 

здійснені в 74 населених пунктах Середнього Надбужжя протягом 2014 – 2016 рр. 

Незмінними атрибутами сільського обійстя вважаються будівлі, призначені для 

худоби. Зазвичай їх ставили в один ряд, розташовуючи паралельно відносно оселі 

(якщо хата зведена причілком до вулиці) або перпендикулярно (коли хату будували 

довгою стіною до вулиці) [5, с. 102]. Семема ‘окрема будівля для худоби (загальна 

назва)’ у процесі мовлення носіїв середньонадбузьких говірок реалізується в лексемах 

хл′іў, саǀраĭ, ǀшопа. В обстежених говірках фіксуємо низку моделей лексичної реалізації 

(далі – МЛР) [3, с. 179] цієї семеми. Вирізняємо говірки, де для її позначення:  

1) уживається одна лексема: хл′іў (4, 5, 10, 13, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 34, 37, 40, 47, 

49, 50, 54, 60, 61, 62, 74); саǀраĭ (6, 8, 11, 29, 30, 52, 38, 32, 33, 36, 41, 43, 44, 66, 70). 

3) паралельно вживаються два найменування: хл′іў і саǀраĭ (1, 3, 7, 14, 15, 16, 19, 

22, 25, 31, 35, 42, 51, 72); хл′іў і ǀшопа (9, 18, 59, 65); саǀраĭ та ǀшопа (63, 68, 73);  

6) поширені три назви: хл′іў, саǀраĭ і ǀшопа (2, 12, 17, 26, 39, 46, 48, 53, 55, 56, 57, 

58, 64, 67, 69, 71). У деяких говірках слово ǀшопа вважається застарілим, а отже, 

рідковживаним. Інформанти пояснюють, що «ǀшопа / це таǀке ԝоǀно ше стаǀра ǀназва / 

йак ǀран′че / ше стаǀр’і ǀл′уди ǀкажут //» (9), «ǀшопа гоԝоǀрили / ну / ўже / це таǀке 

архаǀйічне // йакǀшо бат′ǀки так гоԝоǀрили / то сǀтарш’і ше так ǀкажут′ / аˬǀтак / 

ԝˬосноўǀному / то ўǀже хл′іǀви //» (18). Спорадично семема ‘окрема будівля для худоби 

(загальна назва)’ реалізується в словах клаǀдоўка (45), гаǀраш та с′ǀт′іĭло (53).  

Наші спостереження підтверджує ареальне поширення лексем зі значенням 

‘загальна будівля для свійських тварин’, представлене в АУМ [АУМ, т. 1, к. 284]. 

Порівнюючи їх з українською літературною мовою (далі – УЛМ), слід зазначити, що 

аналізовані говіркові репрезентанти семеми ‘окрема будівля для худоби (загальна 

назва)’ є логічними. Скажімо, лексема хл′іў функціонує в літературній мові зі 

значенням ‘будівля для свійської худоби та птиці’ [СУМ 11, т. 11, с. 83]. 

Загальновизнаної етимології слово не має. Є припущення, що праслов’янська назва 

*xlěvъ ‘обгороджений загін для худоби’ – автохтонне слов’янське утворення, яке 

пов’язують із праслов’янським *klětь ‘кліть’ та ін. [ЕСУМ, т. 6, с. 182]. Також 

розглядуване значення реалізується в лексемі саǀраĭ, що теж властиво УЛМ, де хлів 

(рідко) ‘те саме, що сарáй’ [СУМ 11, т. 11, с. 83]. Лексема сарáй ‘господарське 

приміщення для зберігання різного майна’ [СУМ 11, т. 9, с. 57] запозичена з тюркських 

мов, де в турецькій, татарській та деяких інших мовах sarai – ‘будинок; палац; кімната 

для житла; стійло; сарай для возів’ [ЕСУМ, т. 5, с. 180]. Отже, така номінація теж 

мотивована. Крім цього, діалектним відповідником слова сарáй в українській мові 

вважається лексема шóпа ‘покрівля, накриття на опорах для захисту чого-небудь від 

сонця, дощу і та ін.’ [СУМ 11, т. 11, с. 509]. Шóпа ‘навіс, повітка, хлів’ запозичене з 

німецької мови, можливо, за польським посередництвом [ЕСУМ, т. 6, с. 453]. 

Л. Б. Поліщук зауважує, що в східноподільських говірках лексема ǀшопа набула 
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диференційної ознаки ‘наявність стін’ і має розгалужену семантичну структуру (крім 

приміщень для тварин, вказує на різні реалії, наприклад, приміщення для зберігання 

снопів, сіна; навіс тощо) [6, с. 130]. Це підтверджують і наші спостереження. 

Зауважимо, що описані лексеми стосуються будівель для тварин, які використовують 

переважно в індивідуальному господарстві. Для досліджуваного ареалу типовим є 

розрізнення господарських споруд для утримування тварин в індивідуальному та 

колективному господарствах, напр.: «йакǀшо / це ўˬприсаǀдибному / то це хл′іў / аˬйакǀшо 

ўˬколǀгосп’і / назиǀвали ǀферма / коǀр’іўник / тиǀл′атник / коǀн′ушн′а каǀзали / в’іўǀчарн′а 

іˬсвиǀнарн′а //» (18), «баǀгато коǀр’іў / короǀварн′а / а / йакǀшо одǀна коǀрова ўǀдома / то 

ниˬсǀкажиш короǀварн′а / сǀкажиш саǀраĭ //» (8), «ну / йакǀшо баǀгато ǀкониĭ / 

тоˬкоǀн′ушн′а / а / йак там дв’і коǀн′аки / так ǀсамо саǀраĭ / ǀйакˬі наˬкоǀроԝу ǀможе ǀбути 

//» (15), «йак свиǀниĭ баǀгато / тоˬǀԝоно ўже свиǀнарник зǀвец′а / аˬǀтак хл′іў //» (56) тощо. 

Деякі номінації приміщень для утримування свійських тварин, збережені в 

мовленні жителів Середнього Надбужжя від часів колгоспної системи господарювання. 

Скажімо, семема ‘хлів для великої рогатої худоби’ реалізується переважно в лексемі 

коǀр’іўник, її зменш.-пестл. формі коǀр’іўничок та фонетичних варіантах кор’іўǀник, 

коǀроўник, короўǀник, коǀроўн′ік. Також у досліджуваних говірках активно функціонують 

назви короǀварн′а і короǀварник. У поодиноких випадках вказане значення реалізується в 

словосполученні ǀкорпус д′л′аˬкоǀр’іў або ж у словах сǀтоĭло, сǀтаĭн′а. Також фіксуємо 

лексему ǀферма та розширений варіант ǀферма д′л′аˬкǀрупного роǀгатого скоǀта. Слід 

зазначити, що лексема ǀферма вказує на загальне поняття, напр.: «коǀр’іўник / 

тиǀл′атник / ну / ԝˬǀобшчим / то назиǀвалас′а ǀферма //» (15). Виокремлюємо МЛР 

семеми ‘хлів для великої рогатої худоби’:  

1) говірки, носії яких обмежуються тільки однією назвою вказаної реалії: коǀр’іўник 

(1, 5, 6, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 27, 31, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 54, 57, 59, 64, 65, 67, 68, 69, 73, 74); 

зменш.-пестл. форма коǀр’іўничок (36); росіянізм коǀроўник (24, 26, 29, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 

55, 58), подекуди фіксуємо фонетичну варіантність: коǀроўни(н′і)к (30); короǀварник (2, 3, 

33, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 62); короǀварн′а (1, 4, 8, 13, 25, 72); ǀферма (63);  

2) говірки, в яких поняття виражене словосполученням: ǀферма д′л′аˬкǀрупного 

роǀгатого скоǀта (32); ǀкорпус д′л′аˬкоǀр’іў (10).  

3) говірки, в яких план вираження семеми ‘хлів для великої рогатої худоби’ має два 

репрезентанти: коǀр’іўник і короǀварник (17, 21); коǀр’і(ро)ўник і короǀварник (7); коǀр’іўник 

та короǀварн′а (14, 19, 20); росіянізми коǀроўник і сǀтоĭло (45); одним із виразників 

значення може бути словосполученням: короǀварн′а і ǀкорпус д′л′аˬкоǀр’іў (12) 

АУМ репрезентує поширення лексем коǀр’іўн′а, коǀр’іўник, короǀварн′а, 

короǀварник, а також коǀроўник, коǀроўн′ік та ін. [АУМ, т. 1, с. 173]. В УЛМ семема 

‘приміщення, хлів для великої рогатої худоби’ реалізується тільки в словах корíвня 

[СУМ 11, т. 4, с. 292], корíвник [СУМ 11, т. 4, с. 291], коровáрня [СУМ 11, т. 4, с. 295]. 

Лексеми коǀр’іўник, короǀварн′а, короǀварник є похідними від слова коǀрова, тому мають 

спільну етимологію. Учені припускають, що праслов’янське слово *korva ‘корова’ 

(первісно ‘рогата тварина’) походить від праслов’янського *korvъ ‘віл’, представленого 

в польській мові як застаріле слово karw ‘старий лінивий віл’ [ЕСУМ, т. 3, с. 34]. 

Натрапляємо на твердження, згідно з яким слово корóва успадковане українською 

мовою від балто-слов’янської мовної спільності, тобто відоме в слов’янських і 

балтійських (литовській, латиській та мертвій пруській) мовах [2, с. 242]. У контексті 

вищесказаного звертаємо увагу на лексему теǀл′атник (17, 67) та її фонетичні варіанти 

тиеǀл′атник (1, 71, 72, 73), тиǀл′атник (5, 6, 15, 18, 28, 33, 65), які були зафіксовані зі 

значенням ‘хлів для телят’, що вказує на вмотиваність номінації. Ця назва відповідає 
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нормам УЛМ, де слово теля тник теж функціонує зі значенням ‘хлів для телят’ 

[СУМ 11, т. 10, с. 65]. Походження та генетичні зв’язки назви теля тник асоціюються з 

етимологією слова теля , яке теж вважають успадкованим від балто-слов’янської 

мовної спільності [2, с. 242]. 

Семема ‘хлів для коней’ у мовленні жителів Середнього Надбужжя функціонує в 

лексемі коуǀн′ушн′а або в її фонетичному варіанті коǀн′ушн′а. Зауважимо, що деякі мовці 

дотримуються правил української орфоепії, вимовляючи слово коуǀн′ушн′а. Проте, 

більшість носіїв обстежених говірок, незважаючи на нормативну вокальну асиміляцію 

ненаголошеного звука [о] перед складом із наголошеним [у], вказане поняття 

номінують як коǀн′ушн′а, що властиво досліджуваному ареалу, оскільки подільські 

говірки характеризуються повним або частковим нерозрізненням ненаголошених 

голосних [7], а серед фонетичних рис степових говірок виокремлюють помірне укання 

[4]. Похідними від к’ін′ є також одиничні назви коǀн′ушник і коǀн′ачник. Спорадично 

семема ‘хлів для коней’ реалізується в лексемі сǀтаĭн′а та її фонетичному варіанті 

сǀтан′а. Ця семема реалізується у МЛР: 

1) говірки, в яких функціонує одна лексема: коуǀн′ушн′а (19, 20, 34, 46, 57, 68, 70, 

71, 73, 74) (чи фонетичні варіанти коǀн′ушн′а (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 

18, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 41, 43, 44, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 

67, 69, 72), коу(о)ǀн′ушн′а (56)); коǀн′ачник (33), літературна назва сǀтаĭн′а (60), 

діалектизм сǀтан′а (61, 62); 

2) поширені два репрезентанти: коуǀн′ушн′а (21, 40, 42, 49) (варіанти коǀн′ушн′а 
(14, 22, 23, 25, 35, 36, 39, 45, 51, 53), коу(о)ǀн′ушн′а (26)) і сǀтаĭн′а; коу(о)ǀн′ушн′а і 

сǀта(ĭ)н′а (17); 

3) співіснують три найменування: коǀн′ушн′а, коǀн′ушник і сǀтаĭн′а (3). 

Серед досліджуваних говірок вирізняємо такі, в яких назва коуǀн′ушн′а та 

однокореневі їй слова реалізуються здебільшого в семемі ‘хлів для коней у 

колективному господарстві’ (1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 48, 56, 59, 63, 64, 65, 67, 68, 

69, 71, 72, 73, 74), напр.: коǀн′ушн′а / де ǀконеĭ баǀгато // (56). У низці говірок план змісту 

охоплює два значення ‘хлів для коней в індивідуальному господарстві’ та ‘хлів для 

коней в колективному господарстві’ (1, 2, 3, 9, 10, 34, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 

58, 66, 70): «ўǀдома ǀтоже ǀкажут коǀн′ушн′а / йакǀшо ԝоǀна окǀремо ǀвимурувана // от 

уˬǀнас коǀн′ака буǀла / тоˬокǀремо ǀвимуруване / тоˬкоǀн′ушн′а каǀзали ми //» (9).  

Більшою варіантністю відтінків значення в аналізованих говірках вирізняється 

лексема сǀтаĭн′а, яка: 1) є актуальною для назви будівлі в індивідуальній формі та 

колективній системі господарювання (23, 35, 39, 40, 45, 49, 51, 53, 36, 60); 2) вживана 

тільки для номінацій приміщень в індивідуальному господарстві (14, 25, 26, 42); 

3) виступає назвою не будівлею, а місцем у приміщенні: «напǀриклад / ўˬкоǀр’іўнику 

буǀло три чиˬч’іǀтири ǀпари коǀнеĭ / потоǀмуˬшо ԝоǀни там розǀԝозили ǀйіжу / це каǀзали 

мужиǀки сǀтаĭн′а там // або поǀн′ат′ійа сǀтаĭн′а / ǀможе ǀбути там деˬбичǀки припǀнут′і / 

коǀр’іўник йе / таˬĭ там //» (40); 4) номінує приміщення винятково для робочих коней, 

оскільки «ўˬкоǀн′ушн′ах стоǀйали таǀк’і ǀкон′і / йак молоǀд′і ше / ваǀг’іт′н′і / а наˬсǀтаĭн′ах 

/ тоˬстоǀйали роǀбоч’і //» (39); 5) указує на приміщення для корів (56); 6) номінує 

приміщення для овець: «сǀтаĭн′а ǀможе ǀбути ĭ д′л′аˬоǀвец′ //» (40); 7) зберігає значення 

‘хлів для коней’, але набуває властивості застарілого слова (3, 21, 22), бо «коǀлис′ 

каǀзали сǀтаĭн′а / ну / шчас коǀн′ушн′а //» (3) тощо. 

Відповідно до АУМ на досліджуваній території семема ‘будівля для коней’ 

реалізується в лексемах коǀн′ушн′а і сǀтаĭн′а, подекуди сǀтан′а [АУМ, т. 1, к. 285]. В 
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УЛМ коню шня ‘те саме, що стайня’ [СУМ 11, т. 4, с. 276], ста йня ‘спеціальне 

приміщення, будівля, де тримають коней, конюшня’ [СУМ 11, т. 9, с. 637], ста ня – 

діалектний відповідник лексеми ста йня [СУМ 11, т. 9, с. 651]. Зоологічна назва кінь 

(Equus L.), а також похідне від нього найменування коню шня належать до слів, 

успадкованих від праслов’янської мови [ЕСУМ, т. 2, с. 448]. Лексеми ста йня, ста ня 

теж праслов’янського походження [2, с. 242; ЕСУМ, т. 5, с. 392]. 

Говорячи про функціонування в говорах середньонадбузького ареалу семеми 

‘хлів для овець та кіз’, слід зазначити, що на відповідній території вівчарство і 

козівництво є непоширеними галузями тваринництва. Кіз тримають винятково в 

індивідуальних господарствах, тому заганяють у хл′іǀви, сараǀйі, ǀшопи тощо. Про 

вівчарство згадують переважно з часів колгоспної системи господарювання, хоч і 

раніше займалися цим не всі: «уˬǀнас уˬл′уǀдеĭ ниˬǀбуло оǀвец′ / аˬǀлиш уˬколǀгосп’і буǀли //» 

(17), «йа проˬǀв’іўц′і ниеˬзǀнайу н′іǀчого //» (51), «ǀв’іўц′іў ўˬколǀгосп’і ниеˬǀбуло //» (55), 

«ўˬнас ниǀмайе овец′ //» (39), «уˬǀнас ǀц′ого ниǀмайе //» (36) тощо. Утім, у деяких 

населених пунктах вівчарство досі не втратило своєї актуальності: «ǀв’іўц′і оǀс′о 

триǀмайут суǀс′іди //» (20), ǀв’іўц′і ўˬнас тут йе ĭˬǀзараз // ўˬнас ǀход′ат ԝоǀни гуǀл′айут / 

поˬўǀс′ому госпоǀдарстԝу йіǀд′ат / дерт′ даǀйут / ўˬних там йе гоǀбора // ўˬнас приǀвезли 

буǀли ш’ійіǀс′ат штук / аˬԝоǀни тиеǀпер роспороǀсилис′а / шоˬǀйіх там дес′ тǀриста 

ш’ійіǀс′ат / хто йіх там шчиǀтайе / йіх там баǀгато //» (25) та ін. Попри незначне 

поширення вівчарства та козівництва в більшості населених пунктах значення ‘хлів для 

овець та кіз’ відоме. Воно реалізується в лексемах: в’іўǀчарн′а, чаǀбарн′а, в’іўǀчарник, 

оўǀчарник, оǀвечник, коǀшара, коǀшарник, сǀтаĭн′а та гоǀбора. Найпоширеніші серед них – 

в’іўǀчарн′а, в’іўǀчарник та коǀшара. Ареальне поширення семеми ‘хлів для овець та кіз’ 

виявляється у: 

1) номінації відповідного поняття лише однією лексемою: в’іўǀчарн′а (1, 4, 5, 8, 

10, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 38, 47, 52, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73); 

в’іўǀчарник (2, 9, 12, 18, 27, 30, 33, 34, 39, 40, 41, 54, 65); росіянізм оўǀчарник (11); 

коǀшара (3, 6, 31, 35, 58, 59, 60, 61, 62, 64), чаǀбарн′а (32); гоǀбора (50), яка в більшості 

аналізованих говірках реалізує ще й значення ‘загорода’; 

2) паралельному використанні двох назв: в’іўǀчарн′а і коǀшара (19, 26, 42, 46, 49, 

57); в’іўǀчарн′а та сǀтаĭн′а (40, 70); в’іўǀчарн′а і гоǀбора (25); коǀшара й оўǀчарник (43, 44); 

в’іўǀчарник і коǀшара (56, 74); 

3) співіснуванні трьох репрезентантів: коǀшара, в’іўǀчарн′а і в’іўǀчарник (7); 

4) рідкісному поширенні в одній говірці п’ятьох чи навіть шістьох лексем: 

в’іўǀчарн′а, в’іўǀчарник, коǀшара, коǀшарник, сǀтаĭн′а (45); в’іўǀчарн′а, в’іўǀчарник, 

оǀвечник, коǀшара, коǀшарник, сǀтаĭн′а (53). 

5) у трьох говірках номінація розглядуваного приміщення відсутня через 
особливості господарювання (36, 51, 55).  

Згідно з даними АУМ ареальне поширення семеми ‘хлів для овець’ на 

досліджуваній території реалізується в лексемах в’іўǀчарн′а, в’іўǀчарник, оўǀчарн′а, 

оўǀчарник, коǀшара та оǀбора [АУМ, 1, 286]. Тлумачний словник української мови 

реєструє слово вівчáрня зі значенням ‘хлів або повітка для овець; кошара’ [СУМ 11, 

т. 1, с. 551]. Домінантною семемою лексеми кошáра виступає ‘загорода або хлів для 

овець, кіз; вівчарня’ [СУМ 11, т. 4, с. 315]. Слово гоǀбора – фонетичний варіант лексеми 

обóра, яка в українській літературній мові реалізує семему ‘відгороджена частина 

подвір’я з приміщеннями для худоби’ з відтінком значення ‘загорода, загін’ [СУМ 11, 

т. 5, с. 550]. Отже, реалізація семеми ‘хлів для овець та кіз’ у досліджуваних говірках та 

українській літературній мові відрізняється в основному на фонетичному та 
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словотвірному рівнях. Етимологія слова вівця , а отже, і похідне слово вівчарня сягають 

праслов’янської мови [ЕСУМ, т. 1, с. 389]. Лексеми кошáра та обóра теж успадковані з 

праслов’янської мови [2, с. 242]. 

Назви приміщення для утримування свиней раніше були характерними 

колективній системі господарювання, нині ж – великому фермерському господарству. 

У говорах Середнього Надбужжя семема ‘хлів для свиней’ реалізується в слові 

свиеǀнарн′а та його фонетичному варіанті свиǀнарн′а, а також в однокореневій лексемі 

свиеǀнарник, її фонетичних варіантах свиǀнарник, свиǀнарн′ік, зменш.-пестл. формі 

свиǀнарничок та слові свиǀнушник. Зрідка фіксуємо найменування ǀферма, свиноǀферма, 
ǀматочник. Серед МЛР найбільше функційне навантаження в аналізованих говірках 

належить репрезентанту свиǀнарник (1, 2, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 

33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

65, 67, 69, 70, 71, 73, 74); другим за частотою вживання є слово свиǀнарн′а (1, 4, 5, 6, 8, 

10, 13, 18, 24, 29, 32, 63, 68, 72). Також вирізняємо МЛР семеми ‘хлів для свиней’, які 

функціонують спорадично. Йдеться про випадки, коли носії середньонадбузьких 

говірок номінують аналізоване поняття як свиеǀнарник (45, 55) або ж надають перевагу 

його зменш.-пестл. формі свиǀнарничок (36); паралельно використовують лексеми 

свиеǀнарн′а і свиеǀнарник (53), вимова яких відповідає нормам української орфоепії, чи їх 

фонетичні варіанти свиǀнарн′а і свиǀнарник (14, 19, 20, 66) та свиǀнарник і свиǀнарн′ік (3). 

Водночас фіксуємо паралельне функціонування репрезентантів свиеǀнарник і ǀферма 

(51); свиǀнарник і свиноǀферма (28); свиǀнушник і свиноǀферма (15); свиǀнарник і 
ǀматочник, напр.: «ǀматочник / ԝˬосноўǀному / це д′л′аˬсвиǀнеĭ //» (64). Акцентуємо увагу 

на тому, що семема ‘хлів для свиней’ у невеликому індивідуальному господарстві, 

поряд із розглядуваними лексемами хл′іў, саǀраĭ, ǀшопа та деякими іншими, реалізується 

в лексемах прикǀлад (2, 9): «ǀколо хл′іǀва / таˬĭ муруǀвали прикǀлад / це наˬсǀвин′і / ԝоǀно 
ǀмен′ше хл′іǀва //» (9); «ǀкуча, де ǀкуча / це хл′іў д′л′аˬсвиеǀнеĭ //» (53) та в 

словосполученнях хл′ів наˬсǀвин’і, хл′іў зˬгоǀборойу (17); свиǀн′ачиĭ саǀраĭ (27); кǀл′етка 

свиǀн′ача, напр.: «йа ўǀдома дирǀжала одǀну / дв′і свиǀн′і / тоˬсаǀраĭ пǀросто каǀзала / 

ўˬсаǀрайу сǀвин′і стоǀйали / кǀл′етка свиǀн′ача стоǀйала // а ўˬколǀгосп’і свиǀнарник каǀзали / 

боˬǀтам баǀгато свиǀнеĭ //» (35). Отже, словосполучення кǀл′етка свиǀн′ача вказує на 

місце в будівлі, а не на саму будівлю. Також було зафіксовано лексему ǀкойіц′ (45, 53) та 

її фонетичний варіант коĭц′ (56). Указані слова реалізується в значеннях ‘клітка для 

перевезення поросят’, оскільки «ǀкойіц′ / це йак пороǀс′атка маǀлен′к’і виезǀут 

продаǀвати //» (45); «ǀкойіц′ / це ǀwоз′ат′ пороǀс′ат //» (53); «коĭц′ / це / шоˬпороǀс′атка 
ǀԝоз′ат маǀлен′к’і //» (56) та ‘клітка, у яку відлучають поросят’, скажімо, «пороǀс′ата 

скиеǀдати уˬǀкоĭци //» (53) або «ǀкойіц′ / це пороǀс′атка туǀди в’ідǀлучуйут //» (53).  

Вивчивши ареальне поширення назв будівлі для свиней, представлене в АУМ, 

звертаємо увагу, що на території Середнього Надбужжя уживаються назви свиǀнарн′а, 

свиǀнарник, свиǀн′ушник, свиǀнушник і ǀкуча [АУМ, т. 1, с. 174], а отже, майже всі 

зафіксовані нами лексеми. В УЛМ слова свинáрня, свинáрник [СУМ 11, т. 9, с. 70], 

свиню шник, свинýшник [СУМ 11, т. 9, с. 70] вважаються синонімами, головним 

значенням яких виступає ‘приміщення для свиней’. Ці назви є похідними від лексеми 

свиня , успадкованої з індоєвропейської прамови [2, с. 241], тому мають спільне 

походження. Лексема мáточник за даними тлумачного словника реалізується в шести 

значеннях, одне з яких – ‘приміщення, де тримають маток домашніх тварин’ [СУМ 11, 

т. 4, с. 652]. Слово мáточник похідне від мáти, що успадковане з праслов’янської мови 

[ЕСУМ, т. 3, с. 413–414]. У словниковій статті семема ‘приміщення для тварин і птахів’ 

є другим значенням лексеми кýча [СУМ 11, т. 4, с. 422]. Етимологічний словник 
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української мови фіксує семему ‘свинарник’ як одне з діалектних значень слова кýча, 

яке, очевидно, походить від праслов’янського *kǫtja, похідне від *kǫtati ‘кутати’, або 

*kǫtъ ‘кут; місце біля вогнища’ [ЕСУМ, т. 3, с. 167]. Назва прикǀлад в УЛМ відома зі 

значенням ‘дерев’яна розширена частина ложа гвинтівки, яка служить для упору в 

плече під час стрільби’ [СУМ 11, т. 7, с. 636], ми ж фіксуємо лексему прикǀлад зі 

значенням ‘хлів для свиней’. Мотивацію такої номінації пов’язуємо з дієсловом 

прикладáти, тобто споруджувати біля хліва додаткову прибудову, інакше кажучи, 

прикладати до чогось, до іншої будівлі. Слово приклáд, похідне від прикладáти ← 

клáсти, успадковане з праслов’янської мови, де *klasti (<*kladti) ‘класти’ [ЕСУМ, т. 2, 

с. 455]. Зафіксовані нами лексеми ǀкойіц′ і коĭц′ тлумачний словник української мови не 

реєструє, проте знаходимо фонетично подібне слово кóєць ‘клітка для курей’, яке 

вважається діалектним [СУМ 11, т. 4, с. 208]. Структура лексичних значень назв ǀкойіц′ 

і коĭц′ теж містить сему ‘клітка’, тому цілком можливо, що у відповідних говірках вони 

виступають варіантами літературної назви кóєць. Діалектні назви кóєць ‘клітка для 

курей’, кóїць ‘клітка для курей, гусей, качок’ та ін. вважають запозиченням із польської 

мови, де kojec ‘клітка для свійської птиці; огорожа на скотному дворі, у хліву, у 

курнику; приміщення для пташенят, маленьких тварин’, а в діалектах ‘місце в коморі, 

огороджене для зерна; скриня, ящик для зерна; огорожа за домом для свиней чи інших 

маленьких тварин’ пов’язане з kojec ‘клітка; клітка для домашньої птиці, приміщення 

для птахів і тварин’, що є результатом видозміни форми kociec із тим же значенням, 

якій відповідають українські діалектні слова котéць ‘комишева загата для ловлі риби’ 

та кутíць ‘клітка; огорожа для свиней, овець’ [ЕСУМ, т. 2, с. 492].  

Незважаючи на заможність господаря і відповідно розміри господарства, в кожному 

дворі є тварини, які виконують функцію охоронців, отже, в контексті нашого дослідження 

аналіз семеми ‘невелике крите приміщення для собаки’ також є актуальним. У мовленні 

носіїв середньонадбузьких говірок указане значення реалізується переважно в слові ǀбудка 

та його фонетичних варіантах ǀбудтка, ǀбутка. У фонетичних варіантах лексеми ǀбудка – 

ǀбудт(т)ка відповідно до норм української орфоепії наявне неправомірне оглушення 

дзвінкого звука перед глухим у середині слова, тоді як досліджувані нами 

східноподільські та західностепові говірки зберігають випадки оглушення дзвінких 

приголосних перед глухими [1, с. 209; с. 239]. Рідше розглядуване поняття номінують 

словом ǀбуда. У поодиноких випадках – стоǀрошка й ǀкуча. Також фіксуємо вживання 

субстантивних словосполучень із залежним словом соǀбача, напр., соǀбача ǀбудка. Деякі 

говірки зберігають лексему ԝол′ǀйер (1, 22, 67, 73) чи її фонетичний варіант вал′ǀйер (25), 

що вказують на обгороджений майданчик для собак. Інформанти зауважують, що «ǀбуда / 

це / де в’ін сиǀдит / аˬвал′ǀйер ǀробл′ат / йакǀшо в’ін бизˬпǀриўйазу ǀдержиц′а // тоˬвал′ǀйер / 

в’ін соǀб’і ǀходе / аˬǀбуда там йе д′л′аˬн′ого с′п’іǀц’ал′но / каǀн′ешно //» (25). Виокремлюємо 

МЛР семеми ‘невелике крите приміщення для собаки’:  

1) говірки, де функціонує одне слово: ǀбудка (6, 12, 29, 30, 35, 39, 42, 43, 44, 49, 

50, 60, 61, 63, 70) (чи фонетичний варіант ǀбудтка (5, 52, 54), ǀбутка (1, 4, 9, 10, 15, 16, 

22, 23, 24, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 45, 46, 51, 55, 57, 64, 71)); ǀбуда (2, 13, 17, 20, 27, 

25, 41, 59, 62, 65, 67, 69, 72, 73, 74). 

2) говірки, де переважають словосполучення: соǀбача ǀбудка (1, 3, 4, 7) 

(з фонетичними видозмінами ~ ǀбудтка (8, 36), ~ ǀбутка (18, 68); соǀбача ǀбуда (66). 

3) говірки, в яких функціонують взаємозамінні репрезентанти: ǀбутка і стоǀрошка 

(19); ǀбуда і ǀкуча (21), ǀбудка (ǀбутка) і ǀбуда (53); одним із яких може бути 

словосполучення: ǀбутка і соǀбача ǀбутка (56); ǀбуда і соǀбача ǀбуда (58). 
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В УЛМ слово бýдка є багатозначним, зокрема, воно реалізується в значенні 

‘невеличке крите приміщення для собаки; конура’ [СУМ 11, т. 1, с. 248]. Його 

варіантом виступає слово бýда [СУМ 11, т. 1, с. 246], яке було запозичене з 

середньоверхньонімецької мови, очевидно, через польське посередництво [ЕСУМ, т. 1, 

с. 277]. Лексема стоǀрошка (19), зафіксована зі значенням ‘приміщення для птахів і 

тварин’, у літературній мові відома як сторóжка ‘приміщення для сторожа або 

військових вартових’ [СУМ 11, т. 4, с. 422]. У праслов’янській мові *stergti / *sterkti 

‘стерегти’ пов’язане чергуванням голосних із *stоržь ‘сторож’, але загальноприйнятої 

етимології немає [ЕСУМ, т. 5, с. 411]. 

Говорячи про назви господарських приміщень у говорах середньонадбузького 

ареалу, звертаємо увагу на функціонування семеми ‘приміщення для курей’. Носії 

більшості аналізованих говірок диференціюють ‘приміщення для курей’ у колективному 

або великому фермерському господарствах і невеликому індивідуальному господарстві, 

що співвідноситься з розмірами будівлі та кількістю утримуваних у ній птахів. Мовці 

пояснюють, що «куǀр’атник / це ǀмайиц′:а ўˬвиǀду виǀлике //» (15), «куǀр’атник / це ўже / йак 

ўˬколǀхоз′і / баǀгато пǀтиц′і / аˬўǀдома курǀник //» (35), «уˬǀнас птахоǀферма буǀла виǀлика 

ǀдуже ўˬколǀгосп’і //» (28). Семема ‘приміщення для курей’ у говірках Середнього 

Надбужжя реалізується в лексемі куǀр’атник та її фонетичних варіантах куǀратник, 

куǀр’ат′н′ік, куǀрат′н′ік, у лексемах птахоǀферма, птицеǀферма, пǀташник, пǀтичник і його 

фонетичному варіанті пǀт′ічн′ік та в слові ципǀл′атник, що в основному вказують на 

приміщення для птиці у великому господарстві. Слова саǀраĭ, хл′іў та курǀник, курниǀчок 

використовують для позначення будівлі відповідного призначення в невеликому 

приватному господарстві. Семема ‘приміщення для курей’ у низці досліджених говірок 

реалізується тільки в одному слові: куǀр’атник (4, 50, 59, 65, 66, 68, 70), подекуди – у його 

фонетичному варіанті куǀратник (5) або ж у лексичному варіанті курǀник (6, 17, 36, 37, 42, 

43, 44, 47, 58, 60, 61, 62, 74), рідко – у його зменш.-пестл. формі курниǀчок (41). Тоді як в 

інших говірках структура МЛР семеми ‘приміщення для курей’ ускладнена кількістю 

репрезентантів і відтінками їхніх значень. Для спрощення сприйняття вміщуємо 

зафіксовані моделі у формули, де відділяємо скісною рискою (/) назви приміщень, 

характерні для колективного чи великого фермерського господарства і невеликого 

індивідуального господарства; знак рівності (=) указує на тотожність понять, той же 

перекреслений знак (≠) позначає різні поняття. Формули подаємо з урахуванням кількості 

елементів у порядку зростання, зважаючи також на їхнє функційне навантаження в 

говірках обстежуваного ареалу: куǀр’атник / курǀник (1, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 

31, 33, 35, 40, 46, 48, 54, 55, 57, 63, 67, 69, 71, 73); куǀратник / курǀник (2, 3, 12, 24, 29, 38, 

50); птахоǀферма / курǀник (28, 49, 72); пǀт′ічн′ік / курǀник (34, 52); куǀрат′н′ік / курǀник (9); 

пǀташник / курǀник (64); птахоǀферма / куǀр’ат′н′ік (13). В окремих говірках МЛР семеми 

‘приміщення для курей’ вміщуємо у формули типу: (куǀр’атник = куǀратник) / курǀник (20, 

56); (куǀр’атник = куǀр’ат′н′ік) / курǀник (45); (куǀр’атник = куǀр’ат′н′ік) / саǀраĭ (7) або ж 

(птахоǀферма / куǀр’атник ) / курǀник (8), де птахоǀферма – ‘господарство, яке займається 

розведенням свійської птиці’; (птицеǀферма / куǀр’атник) / курǀник (22), де птицеǀферма – 

‘господарство, яке займається розведенням свійської птиці’; (куǀр’атник = пǀтичник) 

/ курǀник (15); (куǀр’атник = пǀташник) / курǀник (18); (пǀтичник ≠ ципǀл′атник) / курǀник 

(32), де ципǀл′атник – ‘приміщення для курчат’; птахоǀферма / (курǀник = хл′іў) (51); 

куǀр’ат′н′ік / (курǀник = саǀраĭ) (1) та (куǀр’атник = куǀратник = куǀр’ат′н′ік) / курǀник (53) 

чи (куǀратник = куǀрат′н′ік = куǀр’ат′н′ік) / курǀник (10). Наведені формули вказують на 

синонімічні зв’язки зафіксованих лексем, відтінки їхніх значень (розміри будівлі, тип 
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господарства, в якому вона використовується тощо), ілюструють ареальне поширення 

аналізованих лексем.  

В УЛМ семема ‘приміщення для курей’ реалізується в словах куря тник [СУМ 11, 

т. 4, с. 414] і курни к [СУМ 11, т. 4, с. 411]. Прямих розрізнень за розміром немає, проте 

в переносному значені лексема курни к вказує на ‘маленьке й незручне для людей 

приміщення’ [СУМ 11, т. 4, с. 411]. Ці слова історично є похідними від слова кýрка, що 

сягає генетично діалектного слова кур ‘півень, Gallus domesticus’, успадкованого з 

праслов’янської мови, де *kurъ, утворене за допомогою суфікса -r- від 

звуконаслідувального вигуку *ku або *kur [ЕСУМ, т. 3, с. 150]. Лексему птахофéрма 

тлумачний словник української мови реєструє з головним і додатковим значеннями: 

‘господарство, яке займається розведенням свійської птиці’ і ‘приміщення для птахів у 

такому господарстві’ [СУМ 11, т. 8, с. 379]. Очевидно, етимологія назви пов’язана зі 

словом птах, успадкованим із праслов’янської мови, де *pъta ‘птах’, *pъtakъ, *pъtaхъ 

‘т. с.’ [ЕСУМ, т. 4, с. 623] та словом фéрма, запозиченим із французької мови 

[ЕСУМ 11, т. 6, с. 89]. Назву птицефéрма, утворену внаслідок основоскладання двох 

слів, у словниках української мови не подано, хоч окремо лексеми пти ця [СУМ 11, т. 8, 

с. 381] і фéрма [СУМ 11, т. 10, с. 577] функціонують у літературній мові. Очевидно, це 

вплив російської мови. Походження найменування пов’язуємо зі словом пти ця, 

успадкованим із праслов’янської мови, де *pъtіса – похідне утворення від *pъta ‘птах’ 

[ЕСУМ, т. 4, с. 624], та словом фéрма, етимологія якого уже відома. Лексема птáшник 

[СУМ 11, т. 8, с. 380], застарілий варіант пти чник [СУМ 11, т. 8, с. 382] реалізують 

семему ‘приміщення, будівля для утримання свійської птиці (курей, гусей, індиків, 

качок і т. ін.)’ [СУМ 11, т. 8, с. 380]. Указані лексеми теж успадковано з 

праслов’янської мови [ЕСУМ, т. 4, с. 623–624]. Слово ципля тник є росіянізмом.  

Отже, Під час дослідження говорів середньонадбузького ареалу зібрано та 

здійснено лексико-семантичний аналіз 79 назв (враховуючи словосполучення та 

фонетичні варіанти деяких слів) на позначення сільськогосподарських приміщень для 

утримування домашніх тварин. Характерною ознакою аналізованих говірок є 

розрізнення номінації будівель в індивідуальному та колективному господарствах. 

Скажімо, лексеми хл′іў, саǀраĭ, ǀшопа властиві винятково індивідуальній формі 

господарювання. Найменування, притаманні колективній системі господарювання, 

часто є похідними від зоологічних назв тварин, для яких вони призначені: коǀн′ушн′а ← 

кінь, свиǀнарник ← свиня, куǀр’атник ← курка та ін. Крім того, зафіксовані лексеми 

функціонують в УЛМ, хоч і мають фонетичні та лексико-семантичні відмінності, які 

підтверджують їхню належність до східноподільської і західностепової групи говірок 

відповідно південно-західного та південно-східного наріч української мови.  

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у вивченні українських говорів 

Середнього Надбужжя на матеріалі інших груп сільськогосподарської лексики. 
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Перелік обстежених населених пунктів та їхня нумерація 

Кіровоградської обл. Гайворонського р-ну – м. Гайворон (1), с. Бандурове (2), 

с. Березівка (3), с. Берестяги (4), с. Долинівка (5), с. Жакчик (6), смт Завалля (7), 

с. Казавчин (8), с. Котовка (9), с. Мощене (10), с. Салькове (11), с. Солгутове (12), 

с. Соломія (13), с. Таужне (14), с. Ташлик (15), с. Хащувате (16), с. Чемерпіль (17), 

с. Червоне (18); Благовіщенського р-ну – м. Благовіщенське (19), с. Богданове (20), 

с. Великі Трояни (21), с. Вільхове (22), с. Йосипівка (23), с. Кошаро-Олександрівка (24), 

с. Мечиславка (25), с. Сабатинівка (26), с. Синицівка (27), с. Синьки (28); 

Голованівського р-ну – с. Люшнювате (29); Вільшанського р-ну – с. Калмазове (30). 

Миколаївської обл. Первомайського р-ну – м. Первомайськ (31), с. Кінецьпіль (32), 

смт Підгородна (33), с. Чаусове Друге (34); Арбузинського р-ну – с. Благодатне (35), 

с. Зелена Поляна (36); Кривоозерського р-ну – смт Криве Озеро (37), с. Бурилове (38), 

с. Красненьке (39), с. Курячі Лози (40). Одеської обл. Любашівського р-ну – 

смт Любашівка (41), с. Гвоздавка Перша (42), с. Зеленогірське (43), с. Ясенове-2 (44); 

Савранського р-ну – смт Саврань (45), с. Байбузівка (46), с. Вільшанка (47), с. Дубинове 

(48), с. Йосипівка (49), с. Кам’яне (50), с. Концеба (51), с. Неділкове (52), с. Осички 

(53), с. Полянецьке (54), с. Слюсареве (55); Балтського р-ну – с. Піщана (56), 

с. Пужайкове (57), с. Ухожани (58), с. Чернече (59). Вінницької обл. Чечельницького р-

ну – смт Чечельник (60), с. Білий Камінь (61), с. Ольгопіль (62); Бершадського р-ну – 

с. Баланівка (63), с. Бирлівка (64), с. Велика Киріївка (65), с. Джулинка (66), 

с. Кидрасівка (67), с. Лугова (68), с. Мала Киріївка (69), с. Осіївка (70), с. Поташня (71), 

с. Ставки (72), с. Устя (73), с. Флорине (74). Всі аналізовані говірки (ВАГ). 
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НАЗВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ В ГОВОРАХ СРЕДНЕГО НАДБУЖЬЯ 
В статье осуществлен лексико-семантический анализ названий 

сельскохозяйственных помещений для содержания домашних животных, записанных в 

74 говорах середньонадбузького ареала в течение 2013–2016 годов. Зафиксированные 

лексемы функционируют в литературном языке, хотя и имеют фонетические и лексико-

семантические различия, подтверждающие их принадлежность к восточноподольским 

и западностепным группам говоров соответственно юго-западного и юго-восточного 

наречий украинского языка. 

Ключевые слова: лексема, номинация, семема, значение, говор, 

средненадбужский ареал, Среднее Надбужья. 
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NAMES OF BUILDINGS FOR KEEPING DOMESTIC ANIMALS 
IN MIDDLE BUG AREA DIALECTS 

The fixation and analysis of the agricultural lexis in the dialects of the Middle Bug area 

continues to solve the actual problem of modern linguistics: preservation and in-depth study 

of the dialect vocabulary of the Ukrainian dialect continuum. 

The purpose of the article is vocabulary-semantic analysis of the names of agricultural 

buildings for keeping domestic animals in the Middle Bug area dialects that function at the 

border of the South-Western and South-Eastern dialects of the Ukrainian language. 

During the research, general scientific methods of analysis, synthesis and observation, 

descriptive method and method of quantitative calculations were applied. Among the special 

linguistic methods involved questionnaires and interviews, the method of component analysis, 

comparative and lingvo-geographic methods. 

Records and notes of the dialect speech done in 74 settlements of the Middle Bug area 

during 2013–2016 are the source of the practical material. The numbering of the villages, 

urban settlements and towns is used in the article. The full names are listed at the end of the 

work under the title "The list of the examined settlements and their numbering" to represent 

the areal distribution of the analyzed dialect units. The examined names and the dialect speech 

examples are represented by means of the common phonetic transcription for recording the 

Ukrainian literary and dialect speech (the transcription is presented in the first volume of the 

Atlas of the Ukrainian Language). The names widespread in Middle Bug area dialects are 

analyzed. In total 79 names (including word-combinations and phonetic variants of some 

words) denoting agricultural buildings for corresponding purposes are analyzed. Different 

names of buildings in individual and collective farming characterize the analyzed dialects. For 

example, lexemes хл′іў, саǀраĭ, ǀшопа are peculiar to individual farming. Names of buildings 

in collective farming often derive from names of animals for which they are intended: 

коǀн′ушн′а ← к’ін′, свиǀнарник ← свиǀн′а, куǀр’атник ← ǀкурка and others. The fixed 

lexemes function in the literary language though differ in phonetics, vocabulary and 

semantics that confirm their belonging to the Eastern Podillian and Western Steppe dialects of 

the South-Western and South-Eastern groups of dialects of the Ukrainian language 

respectively. 

Prospects for further research are the continuation of the study of the Ukrainian dialects 

of the Middle Bug on the material of the agricultural vocabulary. 

Key words: lexeme, name, sememe, dialect, Middle Bug area, Middle Bug. 
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О. І. Чаган, 
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 

викладач кафедри гуманітарних наук 

НАЗВИ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ У БОЙКІВСЬКИХ ГОВІРКАХ 

У статті розглянуто функціонування назв малих архітектурних форм як сегмента 

лексики традиційного сільського будівництва бойківських говірок. З’ясовано 

походження цих слів, виявлено мотиваційні ознаки, що є підставою для номінації, 

наведено лексичні паралелі в інших говірках української мови. 

Ключові слова: лексико-семантична підгрупа, лексема, семантика, мотивація, 

малі архітектурні форми, бойківські говірки. 

Постановка проблеми та її актуальність. Лексика традиційного сільського 

будівництва говірок завжди відображає регіональну культуру та звичаї, вивчення якої й 

допомагає реконструювати історію матеріальної культури народу загалом. 

Модернізація суспільного життя, зміни в духовній та матеріальний культурі – 

визначальні позамовні чинники, наслідком яких є зміна реалій будівництва та втрата 

їхніх назв у свідомості мовців. Тому дослідження будівельної лексики сприяє фіксації 

будівельних традицій та найменування реалій будівництва, що поступово втрачаються.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Будівельну лексику на матеріалі 

говірок української мови вивчали З. Бичко, Л. Дорошенко, О. Євтушок, Г. Шило, 

М. Никончук, М. Бігусяк, Л. Поліщук, Д. Тодер та ін. Окремі аспекти назв реалій 

будівництва у складі тематичних груп побутової та сільськогосподарської лексики 

говірок досліджували К. Глуховцева, Р. Сердега, Л. Тищенко, В. Пілецький. Однак 

будівельна лексика бойківських говірок як система ще не була об’єктом окремого 

дослідження. Зокрема потребує вивчення лексико-семантична підгрупа (ЛСП) назв 

малих архітектурних форм.  

Мета нашої розвідки – здійснити лексико-семантичний аналіз назв малих 

архітектурних форм як сегмента тематичної групи лексики традиційного будівництва в 

бойківських говірках. Мета передбачає розв’язання таких завдань: дослідити 

етимологію та мотивацію назв, виявити лексичні паралелі в інших говірках української 

мови, встановити найпоширеніші способи номінації. 

 Об’єкт дослідження – лексико-семантична підгрупа (ЛСП) назв малих 

архітектурних форм у бойківських говірках. Предметом дослідження є семантика та 

етимологія назв малих архітектурних форм. Матеріалом для дослідження слугували 

власні записи мовлення носіїв бойківських говірок про будівництво житла. 

Використано матеріали лексикографічних, лінгвогеографічних та етнографічних праць 

із Бойківщини. У дослідженні застосовано описовий, зіставний методи та метод 

етимологічного аналізу. Теоретичне значення статті полягає в аналізі будівельної 

лексики бойківських говірок сучасний стан функціювання, її архаїзація та інновація. 

Практичне значення – одержані результати можна використати у практичному курсі 

(спецкурсі) з діалектної лексикології. 

Досліджуючи традиційне сільське будівництво, більшість етнографів до малих 

архітектурних форм відносять вулики, кролятники, криниці та огорожі [5, с. 236]. 

Відповідно до чинного законодавства України – мала архітектурна форма – невелика 

споруда, яку виконують із полегшених конструкцій і встановлюють тимчасово без 
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улаштування фундаментів [4]. На підставі цього до ЛСП назв малих архітектурних 

форм відносимо також повітку для дров та повітку на чотирьох стовпах для зберігання 

сіна, збіжжя та ін.  

Репрезентантами значення ʽповітка для дровʼ у бойківських є назви |шопа (Брк, 

Врх, Зкц, Лмн, Мшц, Н. Ржн, Н. Крп, Трл, Тр’є), |шʼіпка (Лбх С.), |ш’іпка на д|рова 

(Скл), дриǀв’іт'н'а (Глц С., Грбн., Хтр, Крк, Опр, Лбх С., Лбх Т., Ябл, Н. Крп), (Трх) 

[Гощ., спр. 601а], дре|вут'н'а (Рпн) [5, с. 299], дро|в’ітн'а (Сглт), дрово|рубн'а (Клн, 

Хтр), дро|варн'а (Лз) [Сіл., спр. 366]. 

Лексема |шопа відома українській мові від XVII ст. [7, с. 140]. Запозичена з 

німецької мови [ЕСУМ VI, с. 453] назва демонструє розширену семантичну структуру 

(див. табл. 1): ў ǀшопʼі шчо ǀхочиш мож триǀмати / і коǀлоти дǀрива / і руǀбати / і ǀр'ізати 

/ і склаǀдати / ўс''о ў ǀшопʼі / ўс''о / ǀшопа виǀлика / ǀшопа ўкǀреми / то ни ǀколо ǀхати (Брк). 

Назва |шопа відома багатьом говорам української мови: лемківським [Пирт., с. 443], 

наддністрянським [Шило, с. 281], гуцульським [ГГ, с. 218], західнополіським [Євт., 

к. 68], південнослобожанським [Тищ., с. 161], східноподільським [2, с. 313] та ін. 

 

Таблиця 1 

Реалізація компонентів семантичної структури лексеми |шопа 

ʻприміщен

ня для 

зберігання 

возаʼ 

ʻприміщен

ня для 

зберігання 

дровʼ 

ʻприміщен

ня для 

дрібних 

свійських 

тварин та 

птиціʼ 

ʻприміщен

ня для 

зберігання 

реманентуʼ 

ʻприміщен

ня для 

зберігання 

сінаʼ 

 

 

Говірки 

 +    Брк, Зкц, Н. 

Ржн, Лмн, Н. 

Крп, Мшц, 

Трл, Тр’є, Врх 

 +∆   + ∆ Скл 

+     Врх, Мшц, Тсц 

  + +  Грз 

    + Брк, Врх, Крк, 

Лбх Т., Сглт, 

Хтр, Ябл 

   +  Брк, Врх, Глц 

С., Зкц, Жпн, 

Клн, Кмк, Крк, 

Мтв, Н. Ржн, 

Пбк, Тшц, Ямц 

    + ∆ Грбн, Лбх С. 

Знаком ∆ передано наявність демінутива |ш’іпка 

Назва дро|в’ітн'а зафіксована у Словнику української мови з ремаркою розмовне 

[СУМ ІІ, с. 420]. В бойківських говірках слово виявляє варіативність на фонетичному 

(дри|в’іт'н'а, дре|вут'н'а) та словотвірному (дро|варн'а) рівнях. Мотиватор лексеми 

дро|в’ітн'а – назва предмета, який зберігають у приміщенні, а формування складної 

назва дрово|рубн'а повʼязано з дією, яку тут виконують. Слово має прасловʼянські 

корені [ЕСУМ ІІ, с. 131] та з тим самим значенням відоме іншим говіркам української 
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мови; пор.: лем. [Пирт., с. 92], наддніс. [Шило, с. 112], гуц. [Піп., с. 51], закарп. [Саб., 

с. 79], зх. поліс. [Арк. І, с. 144; Євт., к. 95], сх.поділ. [1, с. 261].  

Повітку на чотирьох стовпах для зберігання сіна, збіжжя та ін. мовці номінують 

сто|дола (Лмн), обо|р'іг (Глц С., Грбн, Крк, Лбх С.), обо|р'іг (Врх, Глвк, Гсн, Лбх Т., 

Мшц, Ндн, Н. Ржн, Рсх, Сглт, Спс, Скл, Сшц, Трвк, Трл, Тпц, Тр’є), обо|р'ігх (Врх, Зкц, 

Хтр), |обор'іг (Брк, Опр), ўбо|р'іг (Мшц), |обор'іг (Плв), обор'іх [Он. ІІ, с. 10]: ў нас таǀкʼі 

обоǀроги роǀбил˚и / назиǀвал˚и обоǀр'іг // шǀтири сǀтоўпа забиǀвали ǀпонад шǀтири ǀметра / і 

таǀкʼіĭ даǀшок / то пʼіт':іǀгали догоǀри / і то с''а назиǀваў обоǀр'іг (Сглт).  

Запозичена з польської мови назва сто|дола [ЕСУМ V, с. 423] у бойківських 

говірках є багатозначною і зафіксована також зі значеннями: ʽбудівля для зберігання 

снопів, сіна, полови, а також для молотьби, віяння тощоʼ, ʽприбудова до клуні для 

зберігання сіна, соломиʼ, ʽприбудова до клуні для зберігання реманентуʼ; пор.: літ. 

сто|дола ʽклуняʼ [СУМ IX, с. 724].  

Лексема обо|р'іг ʻповітка на чотирьох стовпах для зберігання сіна, збіжжя і т. ін.ʼ 

властива загальнонародній мові [СУМ V, с. 550 ]. За свідченням етимологів, назва має 

прасловʼянські корені [ЕСУМ IV, с. 141], активно функціює в інших говірках 

української мови: [Шило, сс. 68, 76; Пирт., с. 53; Піп., с. 122; Негр., с. 124; ГГ, с. 136; 

СБГ, с. 353; Євт., к. 80; Ган. ІІІ, к. 70].  

Цікаво, що бойки часто ставили обороги не тільки в межах обійстя, а й на 

сіножатях, де зберігали сіно аж до осені [1, с. 135]. Про це свідчать і розповіді мовців: а 
|обор'іг то йе о|д':ел'но / то йе да|леко вʼід |хыжʼі / там с''а ск|ладуйе |с''іно (Брк).  

У ЛСП назв малих архітектурних форм виділяємо окремі лексико-семантичні 

мікрогрупи (ЛСМ) назв окремих конструктивних частин малих архітектурних форм. 

Конструктивною частиною оборога є дах, який номінують лексемами |шапка (Врх, 

В. Сшц, Грбн, Глц С., Зкц, Крк, Лбх С., Лмн, Ндн, Рсх, Спс, Сшц, Трл), ǀш'апка, |ш'іпка 

(Трʼє) [5, с. 301], да|шок (Сглт). Назв |шапка, припускаємо, утворена шляхом 

метафоричного перенесення за схожістю форми та функцією; пор.: шапка ʽсніп з 

розвернутим верхом, покладений зверху полукіпкаʼ [Грін. IV, с. 484]; ʽпредмет 

куполоподібної форми; покриття чогось, що має таку або подібну формуʼ [СУМ ХІ, 

с. 407]. Етимологи припускають, що, найімовірніше, назва шáпка запозичена зі 

старофранцузької мови (chapel, chape ʻкапелюхʼ) за посередництвом 

середньоверхньонімецької [ЕСУМ VI, с. 378] 

На позначення чотирикутної рами, основи даху оборогу зафіксовано назви 

ко|ромисло (Ндн), |вʼінчик (Трʼє), о|т'іл'н'і (Тпц), ос|нова (В. Сшц) [5, с. 301]. 

Функціювання лексеми ко|ромисло в досліджуваних говірках, припускаємо, мотивоване 

функційним призначенням предмета, що слугує для опори кроков даху; пор.: корóмисло 

ʽдерев'яна вигнута палиця з зарубками або гачками на кінцях, якою носять на плечах 

відра з водою; рід важеля з точкою опертя посередині, який застосовують у вагах, 

паровій машиніʼ [СУМ IV, с. 297]. За свідченням етимологів, назва повʼязана зі 

словами корма, кормига ʽярмоʼ; інші вчені зіставляють лексему із дат., шв. karm 

ʽрамкаʼ [ЕСУМ ІІІ, с. 40]. 

Назва ос|нова має прозору мотивацію; пор.: оснóва ʽнижня опорна частина чого-

небудь (будівлі, споруди, конструкції і т. ін.)ʼ [СУМ V, с. 775]. Лексеми ко|ромисло, 

ос|нова зі значенням ʻчотирикутна рама, основа даху оборогуʼ у відомих нам 

лексикографічних працях з інших говіркових ареалів не зафіксована. 

Слово |вʼінчик, очевидно, повʼязане з лексемою віǀнец' ʽгоризонтальний ряд зрубуʼ 

[СУМ І, с. 676]; пор.: бойк. вінúец' ʽгорішня платваʼ [Он. І, с. 129], гуц. вінéц' ʽбрус або 

колода вздовж даху, до якої прикріплювались кроквиʼ [ГГ, с. 30], зх.поліс. вінéц' 
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ʽскріплені у формі прямокутника балки, що кладуть на стіниʼ [Євт., к. 7]. Назва о|т'іл'н'і 

має затемнену мотивацію.  

Маніфестантами значення ʽкрокви даху оборогаʼ у досліджуваних говірках 

виступають назви кос'аǀки (Тпц), пǀрути (В. Сшц), кроǀкоўц'і (В. Сшц) [5, с. 301], 

кǀрокоўки (Сглт). Питома назва пǀрут [ЕСУМ IV, с. 617] утворені, очевидно, шляхом 

метафоризації за подібністю форми; пор.: прут ʽтонка гнучка гілка без листяʼ [СУМ 

VІІІ, с. 363]. Лексема кос'аǀк, припускаємо, мотивована способом розташування однин 

відносно іншого: пор.: косяк ʻрозташований косо предметʼ [ЕСУМ ІІІ, с. 50]. 

Значення ʽодин із чотирьох стовпів, на яких тримається дах оборогаʼ 

репрезентують слова обоǀрожина (Грбн, Глц C., Лбх С., Лбх Т., Мшц, Ндн, Рсх, Рпн, 

Трʼє), [Он. ІІ, с. 10], стоўп (Врх), обоǀрожниц'а (Трл). Лексеми обоǀрожина, 

обоǀрожниц'а мають прозору мотивацію ʻчастина, що стосується оборогаʼ; пор.: 

оборóжина ʽт.с.ʼ [Грін. ІІІ, с. 21; СУМ V, с. 550]; пор.: наддніс. [Шило, с. 188], гуц. [ГГ, 

с. 136; Піп., с. 122]. 

На позначення глибокої ями, захищеної цямринами, для добування води з 

водоносних шарів землі в досліджуваних говірках функціюють лексеми кʼиерǀниц'а 

(Брк, Хтр), к’ір|ниц'а (Клн, Мшц, Ябл), к’ірниц'е (Пбк) [Гощ., спр. 601а], ко|лод'аз' (Врх, 

Грз, Мшц), кернúц'а(і), кырница, кирница [Он. І, с. 347], с|туд'н'а (Грбн, Клн, Лмн, 

Мшц, Сглт), [Он. ІІ, с. 263], с|туд'н'і (Глк, Ндн, Сшц, Тпл) [Рад., с. 301], сǀтудн'ие (Ямц), 

студн'е (Пбк) [Гощ., спр. 601а], сǀтун':а (Бгт, Брн, Жкн, Плв, Псп, Рлч), [Он. ІІ, с. 263], 

с|тул'н'а (Глц C., Зкц, Клн, Хтр, Крк, Опр, Лбх С., Н. Ржн, Врх), [Он. ІІ, с. 263], с|тул'н'і 

(Лбх Т., Скл), [Он. ІІ, с. 263]. 

Лексема к’иер|ниц'а засвідчує рефлекси сполук зредукованих звуків із сонорними, 

що в багатьох говорах південно-західного наріччя перейшли в –ир, -ил; пор.: кринúця 

ʽт.с.ʼ [СУМ IV, с. 348], кирниця ʽт.с.ʼ [Грін. ІІ, с. 239]. Найбільш вірогідним видається 

припущення про походження слова від псл. *krьnica / krinica ʽджерелоʼ, менш 

обґрунтоване припущення про звʼязок із псл. *krinica ʽмиска, видовбана посудинаʼ 

[ЕСУМ ІІІ, с. 93]; пор. ще в говорах: наддніс. кірнúчка ʽкриничкаʼ [Шило, с. 142], 

кʼирнúц'і ʽт.с.ʼ [Горб. V, с. 110], закарп. кырǀницʼа ʽт.с.ʼ [Саб., с. 142], бук. ки(і)рнúца 

ʽт.с.ʼ [СБГ, с. 200], гуц. кірнúиці ʽкриницяʼ [Негр., с. 92; Піп., с. 78], сх.поділ. кр’і |ниц’а, 

киер|ниц’а, к˙ір|ниц’а ʽт.с.ʼ [2, с. 288] та ін. 

Назва с|туд'н'а та її варіанти мотивована, очевидно, холодною температурою 

джерельної води; пор.: студéний ʽдуже холоднийʼ [Грін. IV, с. 221; СУМ IX, с. 799], 

студня ʽкриницяʼ [Грін. IV, с. 221; СУМ IX, с. 799] (< псл. * studъ (studa) ʽпрохолода, 

свіжість, холод, морозʼ [ЕСУМ V, с. 457]). Із семантикою ʽкриницяʼ лексема с|туд'н'а 

функціює в говорах української мови [ГГ, с. 179; Гліб., с. 39; Горб. V, с. 137; Євт., к. 83; 

Негр., с. 164; Пирт., с.374; СБГ, с. 431; Ост., с. 375; Ган. ІІІ, к. 71].  

В окремих бойківських говірках за диференційною ознакою ʽглибина та спосіб 

облаштуванняʼ фіксуємо семантичне протиставлення лексем к’иер|ниц'а ʽприродне, не 

огороджене джерело в поліʼ : с|туд'н'а ʽглибоко викопана й захищена від обвалів яма 

для добування води з водоносних шарів землі біля будинкуʼ (Глц С., Грз, Клн, Крк, Лбх 

С., Лбх Т., Лмн, Сглт, Скл): кʼиерǀниц'а ни ǀкажут / ǀкажут сǀтул'н'а / кʼиерǀниц'а 

пǀросто вʼідкǀрито / ǯереǀл˚о / а сǀтул'н'а ǀколо ǀхати / то ўна ўже ǀвʼікопана (Скл); хто 

гоǀворит коǀлод'аз' / хто гоǀворит сǀтуд'н'а / та сǀтуд'н'а ўже глиǀбока / коǀлод'аз' 

глиǀбокʼіĭ / а кʼиерǀниц'а мʼіўǀка / то шо з:имǀл'і (Грз); і сǀтуд'н'а ǀкажут / і кирǀниц''а 
ǀкажут / кирǀниц''а то на ǀпол'і / кирǀниц''а йакǀшо ни обǀробл˚ина ǀкаминем / биз 

накриǀт'а / а йакǀшо обǀробл˚ина / йе цимбǀрин'а і то ўс''о / то сǀтуд'н'а (Лмн); сǀтуд'н'а 
ǀкажут / ў нас кʼиерǀниц''а / де ĭде воǀда приǀродна самоǀт'оком / а так сǀтуд'н'а (Сглт). 
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Натомість в інших обстежених говірках ці назви мають ідентичне значення (Брк, Врх, 

Хтр, Ябл): і кʼиерǀниц'а / і сǀтуд'н'а / то ниǀма р'ізǀниц'і / хоǀба шо тоĭ каǀзаў си кʼирǀниц'а 

/ а тоĭ сǀтуд'н'а (Брк); кʼиерǀниц'а і сǀтул'н'а / і то муǀровано ǀкамʼін'ом / і то муǀровано 
ǀкамʼін'ом (Хтр). 

Лексема ко|лод'аз' рідкофіксована в досліджуваних говірках. Назва має давнє 

корення (< псл. *koldęžь виводять від герм. *kalda, гот. *kald ʽхолоднийʼ; повʼязується 

також з псл. * kolda ʽколода; обрубок дереваʼ як назва копаного джерела, обкладеного 

деревʼяним зрубом [ЕСУМ ІІ, с. 518]. Лексема засвідчена в «Повість минулих літ [6, 

с. 72] та в інших памʼятках української мови [ССУМ 14-15 І, с. 490]; пор.: поліс. [Арк. І, 

с. 236; Євт., к. 83; Лис., с. 101], сх.поділ. [Пол., с. 288].  

Окрему ЛСМ формують назви конструктивних частин криниці. Так, на 

позначення верхньої частини колодязного зрубу фіксуємо лексеми ц'амǀрини (мовці 

вживають переважно тільки у множині) (Грбн), цимбǀрина (Брк, Зкц, Лмн), цимǀбрин'а 

(Врх), цибǀрина (Грз), зруб (Грбн), обǀрубина (Крк, Лбх С., Лбх Т., Н. Ржн), буǀдова 

(Хтр). Слово цямрúна ʽодна деревина з колодязного зрубу; верхня частина колодязного 

зрубу; колодязний зрубʼ [СУМ ХІ, с. 254] запозичене з польської мови (п. cembrzyna 

ʻтс.ʼ походить від свн. zimber ʻбудівельне дерево, деревʼяна будівляʼ [ЕСУМ ХІ, 

с. 271]); пор.: бук. цебрúня, цебрúнє ʻбетонне кільце до криниціʼ [СБГ, с. 620], гуц. 

цімбрúна ʻтс.ʼ [Негр., с. 181; Піп., с. 216], зх.поліс. ц'амрина, цебрині ʻдеревʼяний брус, 

яким облицьовують стіни криниціʼ [Євт., к. 84], сх.поділ. цеиб|рини, цеиб|рин’а ʻколоди 

із цементу, якими облицьовано стінки колодязяʼ [2, с. 360], а також в говірках 

Одещини: цебрина, цибрина ʻтс.ʼ [Бод., с. 204]. 

Лексема обǀрубина, очевидно, мотивована дією, в результаті якої обробляється 

деревʼяна колода як конструктивна частина; див ще.: бойк. óбруб ʻвідрубаний шматок 

колоди, що служить підвалиною для нетривкої будівліʼ, обрýбини ʻпідвалини оборога; 

цямриниʼ [Он. ІІ, с. 11]; пор.: обрубина ʻверхня колода, якою закінчується стінаʼ [Грін. 

ІІІ, с. 25].  

Назву буǀдова фіксуємо в одній говірці. За свідченням мовців, репрезентує 

значення ʻверхнє деревʼяне обрамлення криниціʼ та ʻверхнє обрамлення з каменю чи 

цементуʼ (Хтр). Лексема має прозору мотивацію та утворена від запозиченого з 

польської мови дієслова budować ʻбудуватиʼ [ЕСУМ І, с. 279]. 

Технологічний прогрес зумовив промислове виробництво спеціальних цементних 

кілець, які замінили деревʼяну конструктивну частину та внутрішнє укріплення стінок 

криниці. На їх позначення у досліджуваних говірках фіксуємо здебільшого назви 
ǀкʼіл'ц''а (Брк), ǀкол'ца (Врх), ǀкʼіл'ц''а биǀтон':і (Сглт), ǀкол'ца биǀтон':і (Скл). Назва 

кʼіл'ǀце є нормативною в українській мові [СУМ IV, с. 161] та мотивована зовнішньою 

подібністю форми. За свідченням етимологів, лексема має прасловʼянськє корення 

[ЕСУМ ІІ, с. 515]; пор.: зх.поліс. кʼіл'це ʻт.с.ʼ [Євт., к. 89], сх.поділ. |к˙іл’це, |кол’ца ʻт.с.ʼ 

[2, с. 277]. Поява нових конструктивних елементів призводить до поступової архаїзації 

назв верхньої частини колодязного зрубу: там даǀйе с''і ǀкол'ца биǀтон':і / коǀл.ис'' с 
ǀкамен'у муруǀвал.и / ǀдеривом обпкл.аǀдал.и / цибǀрин'і то з ǀдерива (Скл); цимбǀрин'а то 

зǀвер'ху ĭшло заǀмʼісто ǀтого кол'ǀца / шо тиǀпер' / цимбǀрин'а буǀло з ǀдерива / то ўже 

тиǀпер' / шо пʼіǀшоў циǀмент / ǀкол'ца / а тоǀди ни ǀбуло (Врх). 

Етнографи фіксують різні назви криниць залежно від їхньої конструкції та 

глибини залягання джерела, зокрема стýдня з журавльóм, стýня на журавéль 

ʻколодязь, воду з якого витягують за допомогою підйомного важеляʼ, стýдня на кóрбу 

ʻколодязь, воду з якого витягують за допомогою коловоротуʼ [5, с. 301].  
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Наші дослідження виявили однокореневі назви жура|вел' (Брк, Грбн, Крк, Ксв, 

Лмн, Лбх С., Лбх Т., Мшц, Н. Ржн, Рзч, Сглт, Скл, Хтр), жура|вил' (Жпн, Плв), 

жу|равел' (Плв), жура|в’іл' , жураǀвел (Орв), жураǀв’іĭ (Хщв) на позначення підйомного 

механізму з жердиною для витягування води. Зі значенням ʻдовга жердина, приладнана 

біля колодязя як важіль для витягування води або й весь пристрій із такого жердиноюʼ 

назва жура|вел' відома загальнонародній мові [СУМ ІІ, с. 547]. У досліджуваних 

говірках лексема жура|вел' зафікксована зі значенням ʻпристрій біля колодязя у вигляді 

довгого важеля на високій грубій опорі для витягування відра з водоюʼ (бнп), ʻстовп, 

що служить підпорою для довгого важеля у підйомному пристрої криниціʼ (Врх, Лмн, 

Лбх Т., Сглт). Мотивацією для номінації, припускаємо, є зовнішня подібність до птаха 

– журавля. Етимологи відзначають прасловʼянські корені слова [ЕСУМ ІІ, с. 210]. 

Назва жура|вел' у значенні ʻспоруда біля криниці, що служить для витягування водиʼ 

поширена в українських говірках [Пирт., с. 105; Піп., с. 57; ГГ, с. 72; Євт., к. 85; Лис., 

с. 74; Ган. ІІІ, к. 74].  

Найважливішими конструктивною частиною стýдні на кóрбу є вал з ручкою, на 

який намотується ланцюг з відром. В обстежених говірках на його позначення вживаються 

назви |корба (БНП), |корма (Сглт), кру|тило (Мшц), руков|йатка (Крк). Лексема |корба – 

запозичена з польської мови [ЕСУМ ІІІ, с. 12], також є нормативною для загальнонародної 

мови [СУМ ІV, с. 286]; пор.: пор.: зх.поліс. корба ʻрукоятка пристрою для опускання і 

піднімання відра з криниціʼ [Євт., к. 88], говори Одещини кóрба ʻтс.ʼ [Бод., с. 105], 

українські говірки Східної Словаччини кóрба ʻтс.ʼ [Ган. ІІІ, к. 78].  

Питома лексема кóрма ʻруль, корабельне стернове веслоʼ, можливо, повʼязана з 

розвитком семантики псл. *kъṛma ʻвідрізана палиця, частина стовбура, жердинаʼ; 

виводиться також від іє. *(s)ker- ʻрізатиʼ [ЕСУМ ІІІ, с. 28]; пор.: гуц. кóрма ʻдеталь 

санейʼ [Піп., с. 84], закарп. |корман' ʻрульʼ [Саб., с. 150].  

Назва кру|тило утворене за мотиваційною моделлю ʻдіяʼ ˃ ʻпредметʼ. Назва 

кру|тило утворена за мотиваційною моделлю ʻдіяʼ ˃ ʻпредметʼ. Слово крутúло 

ʻпредмет, який приводять у дію за допомогою крутінняʼ фіксують лексикографічні 

праці української мови (пор.: «крутив, крутив, та вже ся і крутило перекрутило») 

[Грін. ІІ, с. 314; Жел. І, с. 385]; пор.: зх.поліс. крутілка ʻколоворот для витягування 

води з криниціʼ [Євт., к. 88].  

Лексему руко|йатка зі значенням ʻдеталь механізму, приладу, за яку беруться рукою 

для пересування, перемикання, поворотуʼ фіксує Словник української мови [СУМ VІІІ, 

с. 906]. Етимологи виводять лексему від псл. * rǫko(j)ętь ʻжменя колосся та ін.; ручкаʼ, що 

утворена від основ іменника rǫkа і дієслова jętі ʻбратиʼ [ЕСУМ V, с. 138].  

За спостереженнями етнографів, основними типами огорож були огорожі із 

парних вертикальних колів, між якими складали горизонтальні тонкі жердини, та 

огорожі із парних колів, двох чи трьох горизонтальних тонких жердин, між якими 

вертикально переплітали тонкими коленими дошками чи сучками [5, с. 240]. На 

позначення огорожі із парних вертикальних колів, між якими складали горизонтальні 

тонкі жердини, в обстежених говірках фіксуємо назви пл'іт (Брк, Влс, В. Лн., Грбн, 

Гсн, Зкц, Клн, Крк, Лмн, Н. Крп, Опр, Сглт), пле|тар' (Глц С., Ісї), пле|тар (Ксв), 

пли|тар (Жкн). Етнографічні праці фіксують складені найменування, що вказують на 

матеріал пліт, клáдений вернúньом, пліт з драпáчки, пліт з рапáчки [5, с. 302], пліт з 

зубáча [Коб., с. 35] (бойк. вернúня, драпáчка, рапáчка, зубáча – довга тонка жердина 

для огорожі); пор.: пліт ʻогорожа, плетена з хворостуʼ [СУМ VI, с. 587]. Лексеми пліт, 

пле|тар' повʼязані із псл. plesti < *pletti < *plekti ʻплести, вити, вʼязатиʼ [ЕСУМ IV, 
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с. 440]. Лексеми відомі й іншим говіркам української мови: зх.поліс. [Євт., к. 91], 

сх.поділ. [2, с. 317]. 

Для номінації огорожі із парних колів, двох горизонтальних тонких жердин, між 

якими вертикально переплітали тонкими коленими дошками чи сучками відзначено 

лексеми пл'іт (Грз, Гсн, Зкц, Клн, Лмн, Лбх Т., Н. Ржн, Скл), п|летеник (Лбх Т.), 

пар|кан (Грз), тин (Глк, Грз, Мшц, Н. Крп), тын (Лмн), |ліса (Брк, Скл).  

Огорожу з парних колів, двох горизонтальних тонких жердин, між якими 

вертикально переплітали тонкими коленими дошками чи сучками, у бойківських 

говірках номіновано пл'іт (Грз, Гсн, Зкц, Клн, Лмн, Лбх Т., Н. Ржн, Скл), п|летеник 

(Лбх Т.), пар|кан (Грз), тин (Глк, Грз, Мшц, Н. Кпк), тын (Лмн), |ліса (Брк, Скл). 

Лексема п|летеник, очевидно, мотивована способом виготовлення – переплітанням 

огорожі; пор.: пǀлетеник ʻплетений, довгастої форми виріб з білого тістаʼ [СУМ VІ, 

с. 579]; бойк. плетенúцʼа ʻплітʼ [Он. ІІ, с. 81] 

Назву тин вважають запозиченням із германських мов (дісл. tún ʻсадиба, двір, 

садʼ, данг. днн. tún ʻогорожаʼ, двн. zūn ʻогорожа, парканʼ); припускають також, що 

германські відповідники запозичені з прасловʼянської мови (псл. *tynъ ʻгусто ростиʼ) 

[ЕСУМ V, с. 568]. СУМ фіксує слово тин на позначення різних типів огорож [СУМ Х, 

с. 114].  

Літературна назва лíса ʻогорожа, сплетена з хворостуʼ повʼязана з псл. *lěsa 

ʻплетінка з гілок, прутів, плетена огорожа, плітʼ [ЕСУМ ІІІ, с. 267]; пор.: наддніс. лíса ʻпліт 

із прутівʼ [Шило, с. 162], лíска ʻсплетені воротаʼ [Горб. V, с. 163], гуц. лíска ʻсплетені 

воротаʼ [Піп., с. , 94], закарп. лíса ʻневеликі ворота виплетені з лозиʼ [Саб., с. 162], бук. лíса 

ʻплетені ворота, хвіртка; плетена загородаʼ [СБГ, с. 262], зх.поліс. ліса ʻогорожа, плетена з 

хмизуʼ [Євт, к. 90], українські говори Східної Словаччини ǀлʼіса ʻплетена сучкова огорожаʼ 

[Ган. ІІІ, к. 52]. За свідченням респондентів, назва |ліса поступово архаїзується, що 

повʼязано з позамовними чинниками: то с''а назиǀваў парǀкан / по-типеǀр'ішному парǀкан / а 

коǀлис'' ǀбили драǀниц''і / пл'іт то буў таǀкʼі вʼібǀлиц''і ǀдоўгʼі / а парǀкан то буў выǀсокʼіĭ з 

драǀниц'' / а ǀл'іса то саǀме / шо парǀкан / а шо ǀл'іса / парǀкан то ўже тиǀпер' парǀкан / бо 

ўже на пилоǀрамʼі наǀр'ізаў / а ǀл'іса / бо то з ǀл'іса / та ĭ ǀл'іса / тиǀпер' ше ǀл'іси 

сохраǀн'айуц':а / і парǀкан с'а сохраǀн'айе / бо тоǀму шо ту так то сǀтари ше (Брк). 

За свідченням етимологів, лексема пар|кан – запозичена з середньоверхньонімецької 

мови через польське та чеське посередництво [ЕСУМ IV, с. 295]. У більшості бойківських 

говірок назва пар|кан репрезентує значення ‘огорожа з різаних дощечок, прикріплених 

вертикально до двох чи трьох горизонтальних лат’ (Брк, Бгт, В. Лн, Грбн, Жпн, Ісї, Клн, 

Ксв, Лбх С., Лсц, Мтв, Н. Крп, Псп, Рзч, Скл, Трʼє). Слово пар|кан ʻогорожаʼ фіксують 

лексикографічні праці української мови [Грін. ІІІ, с. 96; Жел ІІ, с. 602; СУМ VI, с. 70], а 

також у говорах: наддніс. пар|кан ʻогорожаʼ [Горб. XII, с. 163], парканúці ʻплетений плітʼ 

[Шило, с. 194], сх.поділ. пар|кан ʻогорожа у вигляді суцільної стіна з дощок, горизонтально 

прибитих до закопаних у землю стовпів та закладених у їх пазиʼ [2, с. 307]. 

Спорадично зі значенням ‘огорожа з різаних дощечок, прикріплених вертикально 

до двох чи трьох горизонтальних лат’ виявляємо лексему шта|х’етник (Глц С., Лбх Т.), 

шта|х’ета (Грз); пор.: шта|хета ʻзагорожа з деревʼяних дощечокʼ [СУМ ХІ, с. 535; 

Грін. IV, с. 513]. За походженням лексема шта|хета повʼязана з іт. stacchetta ʻпалісад, 

частокілʼ, що, за свідченням етимологів, запозичена за посередництвом польської та 

німецької мов [ЕСУМ VI, с. 473].  

ЛСМ назв конструктивних частин огорожі репрезентують лексеми зі значенням 

ʻсекція огорожі від стовпа до стовпаʼ: пр'асǀло (Глц С., Н. Ржн, Ксв), присǀло (Лбх С.), 

пр'ас'ǀмо (Мшц) [Зубр., с. 16]; пор.: прясло ʻчастина огорожі між двома коламиʼ (із 
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ремаркою діалектне) [Грін. ІІІ, с. 494; СУМ VІІІ, с. 371] (< псл. pręsti ʻпрястиʼ 

повʼязується з prędati ʻкидатися, стрибатиʼ [ЕСУМ IV, с. 620]). Назва прясло ʻчастина 

огорожіʼ відома памʼяткам української мови від XV ст. [Поппе, с. 63]. В українських 

говірках лексема має різні значення: наддніс. прúсло ʻчастина стіниʼ [Шило, с. 216], 

гуц. прєсло ʻчастина огорожі (від стовпа до стовпа)ʼ [ГГ, с. 156], поліс. прясло ʻплетена 

з лози огорожа; лісаʼ [Лис., с. 177], сх.поділ. п|р’асла ʻперекладина між стовцями в 

огорожі; одна з поперечин між стовпами стіни, на які заплітається лоза або 

прив’язується очерет, щоб потім обмазати глиноюʼ [2, с. 327].  

Маніфестантами значення ʻневеликі вхідні дверцята в огорожіʼ у досліджуваних 

говірках є назви |ф’іртка (БНП), т|в’іртка (Зкц), дра|бинка (Хтр), ґ|ратка (Крк). 

Лексема |ф’іртка ʻневеликі вхідні двері в тину або у воротахʼ зафіксована в 

лексикографічних працях [Грін. IV, с. 377; Жел. ІІ, с. 1028] і є запозиченою з німецької 

мови за посередництвом польської (пор.: нім. Pforte ʻворота, брамаʼ) [ЕСУМ VI, с. 167]; 

пор.: гуц., лем., закарп., бук., холм. ʻтс.ʼ [Негр., с. 175; Пир., с. 410; ДЛАЗО, к. 30; СБГ, 

с. 592; Ост., с. 376].  

Назви дра|бинка, ґ|ратка, очевидно, мотивовані зовнішньою подібністю до ґратів 

– переплетення металевих чи деревʼяних прутів, штаб. Слово ґ|ратка запозичено з 

польської мови: пол. krata ʻзалізні або деревʼяні прути, гратиʼ, що походить від 

італійського grata ʻграти, огорожаʼ [ЕСУМ І, с. 586]; пор. ще: бойк. ґрáтка, ґрáцці 

ʻхвіртка з гілок або планок у дверях літнього хліваʼ [Он. І, с. 191].  

Неоднозначне походження слова дра|бинка. Висувається думка про 

прасловʼянські корені (псл. drab, drabana споріднені з свн. trappe, treppe ʻсходиʼ), менш 

переконливим є твердження про безпосереднє запозичення з німецької чи польської 

мов [ЕСУМ ІІ, с. 119].  

Назва проїзду або проходу в огорожі представлена лексемами во|рота (Глц, Зкц, 

Клн, Крк, Н. Крп, Лбх С., Лбх Т., Лмн, Хітар, Опр, Тсц), б|рама (Скл, Плв, Ямц). Обидва 

слова відомі загальнонародній мові з тим самим значенням [Грін. І, с. 92, 256; СУМ І, 

с. 741, 226]. Етимологи вважають, що лексема брáма – давнє запозичення з польської мови 

(пол. brama ʻвхід, вʼїзд до будови, великі двері воротаʼ) [ЕСУМ І, с. 244]. Памʼятки 

української мови фіксують назву брáма ʻвʼїзд або вхід у будівлю, воротаʼ від XVI ст. [Тим. 

І, с. 132]. Назва номінує прохід або проїзд, ворота в багатьох говірках української мови 

[Саб., с. 30; Шило, с. 58; Арк. І, с. 30; Євт., к. 92; Пол., с. 237].  

Аналіз ЛСП назв малих архітектурних форм у бойківських говірках засвідчив 

формальну варіантність на фонетичному (др(о, е)иǀву(’і)т'н'а, о(ў)бо|р'іг(х), ǀш'а(і)пка, 
|ф’(твʼ)іртка, пле(и)|тар('), кʼі(и,е,ы)рǀниц'а(і,и), с|тудн'(:)н'і(и,а,е), с|тул'н'а(і), 

ц'а(и)м(б,мб)ǀрин(')а(и), ǀко(ʼі)л'ц('')а, жура|ве(и,'і)л'(ĭ), пле(и)|тар('), пр'а(и)сǀл(м)о, 

акцентуаційному (обо|р'іг – |обоǀр'іг), словотвірному (дроǀвʼітн'а – дро|варн'а, 

дрово|рубн'а, |шопа – |шіпка, обоǀрожина – обоǀрожниц'а, кǀрокви – кроǀкоўц'і, кǀрокоўки), 

граматичному (шта|х’ета–шта|х’етник) рівнях. 

Найпродуктивніші способи деривації ЛСП: афіксальний: обоǀрожина, 

обоǀрожниц'а, дроǀвʼітн'а, дро|варн'а, шта|х’етник, обǀрубини, пле|тар, п|летеник; 

аналітична номінація: пліт, клáдений вернúньом, пліт з драпáчки, пліт з рапáчки, пліт з 

зубáча, |ш’іпка на д|рова, ǀкʼіл'ц''а биǀтон':і, стýдня з журавльóм, стýня на журавéль, 

стýдня на кóрбу; семантичної деривації: |шапка, ко|ромисло, пǀрут, жура|вел', 

дра|бинка, ґ|ратка, |вʼінчик ( шляхом метафоричного перенесення); запозичення з інших 

мов (германізми – |шопа, пар|кан, |ф’іртка, полонізми – сто|дола, цимбǀрина, |корба, 

б|рама, італійські – шта|хета). 
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Деякі назви малих архітектурних форм стали твірними для номінацій їхніх 

конструктивних частин: пар|кан ˃ парка|ниц'а ʻтонка дошка чи жердина для огорожіʼ, 

обоǀріг – обоǀрожина ʽодин з чотирьох стовпів, на яких тримається дах оборогаʼ. 

Проведений аналіз назв малих архітектурних форм у бойківських говірках дав 

змогу також виявити, що більшість зафіксованих назв функціює в літературній мові й 

поширена в говорах української мови. Питання системного опису будівельної лексики 

бойківських говірок як сегмента лексики говору потребує подальшого ґрунтовного 

вивчення. 
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НАЗВАНИЯ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ  
У БОЙКОВСКИХ ГОВОРАХ 

В статье рассматриваєтся функционирование названий малых архитектурных 

форм как сегмента лексики сельского строительства в бойковских говорах. 

Установлено происхождение этих слов, обнаружены мотивационные признаки, 

которые лежат в основании номинации, приведены лексические параллели в других 

говорах украинского языка. 

Ключевые слова: лексико-семантическая подгруппа, лексема, семантика, 

мотивация, малые архитектурные формы, бойковские говоры. 

 

О.  І. Chahan, 
The National Academy of the Army named Hetman Peter Sagaidachnyi, 

Department of Humanitarian sciences 

 

THE NAMES OF SMALL ARCHITECTURAL FORMS  

IN BOYKOʼS DIALECTS 
The article deals with the functioning of small architectural forms names as a 

vocabulary segment of the traditional rural construction of the boyko’s dialects. 

Modernization of social life, changes in the spiritual and material culture are the 

determinative extralinguistic factors, the consequence of which is the change of the realities 

of construction and the loss of their names in the minds of the speakers. Therefore, the study 

of constructional vocabulary helps to fix the building traditions and naming of construction 

realities, which are gradually lost by the people.  

The objective of our investigation is to carry out a lexical-semantic analysis of small 

architectural forms names as a segment of the thematic vocabulary group of traditional 

construction in boyko’s dialects.  

The objective is to solve such problems: to study the names etymology and the 

motivation, to identify lexical parallels in other Ukrainian language dialects, to establish the 

most common methods of nomination. 

The object of the study is a lexical-semantic subgroup of names of small architectural 

forms in boyko’s dialects. The subject of the study is semantics and etymology of the names 

of small architectural forms. In the study is used descriptive, comparative methods and 

method of etymological analysis. 

To small architectural forms in the boyko’s dialects we refer povitka dlya drov (a 

fireplace for the firewood), povitka dlya sina (a hay fortune on the four pillars), wells, fences. 

To denote the fireplace, we fix the names of ǀshopa, |sh'ipka, |sh'ipka na drova, dryǀv'itn'a, 

dreǀvutn'a, droǀv'itna, drovoǀrubn'a, droǀvarn'a. Hayshed in the four pillars, corn and others 

speakers nominate stoǀdola, oboǀrih and variants. To denote a deep pit, protected by 

tsyamrynas, in order to extract water from aquifers of earth in the investigated dialects, 

leksems k'irǀnits'a and its variants, kololǀd'az', s|tudn'a and its variants function. To denote the 

fence, we fix the names of pl'it, pletar and variants, pleǀtenyk, parǀkan, tyn, and ǀl'isa. 

Ethnographic works fix the complex names, indicating the material of the pl'it, kladenyi 
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veryn'om, pl'it z drapachky, pl'it z rapachky, pl'it z zubacha. Also, we distinguish the lexical-

semantic microgroups of names of constructive parts of small architectural forms. 

An analysis of small architectural forms names in boyko’s dialects has made it possible 

to find that a significant part of the names demonstrate formal variability. The most 

productive ways of creating the small architectural forms names are affixation, semantic 

derivation, analytical nomination and borrowing from other languages. Most of the recorded 

names are widespread in other dialects of the Ukrainian language, and also function in the 

literary language. The question of the systematic description of the constructional vocabulary 

of the boyko’s dialects as a segment of the lexical composition of the speech needs further 

careful examination. 

Key words: lexical-semantic subgroup, lexeme, semantics, motivation, names of small 

architectural forms, boyko’s dialects. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗМІН У СЛОВОТВОРЕННІ ЗІ ЗМІНАМИ  
У ЛЕКСИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ 

СЕРЕДИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

Статтю присвячено проблемі взаємозв’язку змін у словотворенні та змін у 

лексичній системі української літературної мови середини ХІХ початку ХХІ століття. 

Словниковий склад мови є тим елементом мовної системи, який найбільше реагує на 

всі важливі події суспільного життя. Зміни у суспільному житті призводять до появи 

реалій, які потребують найменувань. Крім екстралінгвістичних, існують також 

інтралінгвістичні чинники змін словникового складу. У статті звертається увага на ряд 

змін у системі словотворення, викликаних змінами словникового складу української 

літературної мови середини ХІХ початку ХХІ століття. 

Ключові слова: Система словотворення, лексична система, українська 

літературна мова, середина ХІХ – початок ХХІ століття, зміни словникового складу, 

зміни в системі словотворення. 

Характеристику змін у системі словотворення необхідно починати з аналізу змін 

у лексичній системі мови, адже лексика і словотвір перебувають у тісному взаємному 

зв’язку. 

Мета дослідження – простежити за змінами у словотворенні української 

літературної мови середини ХІХ початку ХХІ століття у зв’язку зі змінами лексичної 

системи. 

Об’єктом дослідження є лексична та словотвірна системи української 

літературної мови. 

Предмет дослідження – словотвірні особливості лексики української 

літературної мови середини ХІХ початку ХХІ століття. 

DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181015
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Джерельною базою стали словники, твори художньої літератури, публіцистика. 

Особливо важливими для дослідження були «Словарь української мови» за ред. Б. 

Грінченка (далі – Сл. Гр.) та «Словник української мови» в 11-ти томах (далі – СУМ). 

Словниковий склад є тим елементом мовної системи, який найбільше реагує на 

всі важливі події суспільного життя. 50-80-і роки ХІХ століття – період значних змін у 

суспільному та культурному житті українського народу. Це період відміни кріпацтва, 

активізації народницького руху, час розвитку журналістики в Україні (Журнал 

«Основа» у Східній Україні, видання «Зоря Галицька» (пізніше – «Вісник»), 

«Вечерниці», «Мета», «Правда» в Західній Україні, журнали «Друг», «Громадський 

друг», «Дзвін», «Молот»). 

У 50-80-ті роки ХІХ століття відбувалось утвердження української мови в якості 

єдиної мови української нації і становлення нової української мови на народній основі 

в якості єдиної літературної мови української нації. Цей процес ускладнювався 

політичною роз’єднаністю Східної та Західної України. 

Словниковому складу української літературної мови 50-х років ХІХ століття 

властиві наступні особливості (деякі із цих особливостей називає мовознавець 

Ю. С. Сорокін, про деякі з них писали О. Г. Муромцева та М. А. Жовтобрюх): 

1) дія двох протилежних тенденцій (тенденція до нормалізації і свобода 
слововживання), що пояснюється відсутністю загальноприйнятих норм, звідси – 

існування багатьох варіантних форм, наприклад: муляр – мурар [Сл.Гр. Т. 2. С. 454–

455], в’язальник – в’язільник [Сл.Гр. Т. 1. С. 260–261], стайниця – ставниця [Сл.Гр. 

Т. 4. С. 195–196], стріляйник – стрілець [Сл.Гр. Т. 4. С. 216–217]; 

2) відсутність у лексичній системі багатьох ланок (особливо в галузях наукової, 
ділової та публіцистичної термінології) та спроби компенсувати цю відсутність, які 

призвели до співіснування кількох слів, що називали ту саму реалію; при цьому реалія 

називалася не зовсім точно, назви погано розмежовувались у стилістичному плані, 

наприклад: революціонер – ворохобникь [Партицький О. Німецько-руський словар, 

Львів, 1867. Т. ІІ. С. 99]; 

3) відсутність смислової та стилістичної диференціації слів, наприклад: «Тимь-

то добре робили бь ті молоді писателі , що книжечки нікчемні друкують, колись не 

вганяли думкою за суетною славицею та найближчого свого діла пильнували. Коли в їх 

єсть кебета до словесності, то вона через трудову науку не загине» [Основа. 1862, 

січень. С. 61], «Мірошниченко було втирить спокійні очі в Кованька й не обзивається 

словом» [Нечуй-Левицький І. С. Хмари // Нечуй-Левицький І. С. Твори в чотирьох 

томах. К., 1956. Т. 1. С. 608]; 

4) поява нових значень лексеми, не завжди виправдана: духові машини [Основа. 

1862, 2. С. 83], елементарна книжка [Мета. 1863, 1. С. 88]; 

5) проникнення в лексичну систему іншомовних запозичень (опозиція, 

маніфестація, емансипація, соціологія, конкуренція), деякі із запозичень швидко 

виходять із вжитку; 

6) використання в мові публіцистики та художньої літератури застарілих слів і 
форм, у багатьох випадках без диференціації відповідно до мети висловлювання; 

7) утворення неологізмів за живими та архаїзованими словотвірними моделями, 
у багатьох випадках неологізми так і залишаються оказіональними утвореннями, 

наприклад: первець (атом), численниця (математика), розборниця (аналітика), 

сильниця (фізика), зеленець (хлор), гойниця (хірургія), писовня (орфографія), переносня 

(метафора) (неологізми в галузі термінології, запропоновані М. Левченком у статті 

«Заметка о русинской терминологии» [Основа. 1861, липень]. 
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ХХ і ХХІ століття принесли нові зміни в житті українського народу (російсько-

японська і перша світова війни, революція, громадянська війна, криваві індустріалізація 

та колективізація, друга світова війна, об’єднання Східної та Західної України, 

відновлення зруйнованого народного господарства, життя в умовах подальшого 

розвитку науково-технічного прогресу, набуття Україною незалежності після розпаду 

Радянського Союзу, помаранчева революція та революція гідності в Україні, втрата 

Криму, війна на Сході України). 

Все це наклало певний відбиток на розвиток лексики української мови, бо 

викликало появу багатьох нових реалій, що потребували найменування. Але в цьому не 

можна вбачати єдину причину розвитку лексичного складу мови. Крім 

екстралінгвістичних, існують також інтралінгвістичні фактори, що мають значний 

вплив на словниковий склад мови. Це і значення слова, і особливості його 

словотворення, і можливість уналежнювати слово до певного граматичного розряду, а 

також синонімія та антонімія слів, зв’язки слів відповідно до можливості 

контекстуального поєднання їх значень, групування слів за їх стилістичними 

особливостями. 

Поступово в лексичній системі української літературної мови сформувались 

тенденції, що вели до суттєвої нормалізації слововживання, до смислової та 

стилістичної диференціації слів, до розвитку полісемії і, одночасно, термінологізації 

лексики, до широкого використання іншомовних лексичних фондів (при цьому 

іншомовний корінь у багатьох випадках знаходиться в оточенні морфем рідної мови 

(монтувальник, бомбардувальник, бетонувальник). 

В українській літературній мові ХХ – початку ХХІ століття помітна також 

тенденція, пов’язана із більш швидким переходом (у порівнянні з ХІХ століттям) слів 

до розряду застарілої лексики. Ще більш інтенсивно (у порівнянні з другою половиною 

ХІХ століття) іде процес утворення неологізмів, неологізми утворюються за живими 

продуктивними моделями, відзначаються високою життєстійкістю, бо у більшості своїй 

неологізми є назвами нових реалій дійсності. 

Отже, можна говорити про значну рухливість та змінність словникового складу 

української літературної мови середини ХІХ – початку ХХІ століть. Словниковий склад 

мови поповнюється з допомогою словотворення, в свою чергу, зміни в лексичній 

системі ведуть до цілого ряду змін в системі словотворення. 

У словотвірний системі української літературної мови середини ХІХ – початку 

ХХІ століття діють наступні закономірності: 

1) зростання аглютинативності в семантиці та структурі похідного слова, що 
знаходить вираження у втраті багатозначності словотвірних морфем, в ослабленні 

чергувань на стиках морфем, зменшенні кількості аломорфів, зростанні ролі 

інтерфіксації. У свою чергу, маємо також зменшення кількості всіх варіантних 

утворень та варіантів морфеми; 

2) швидкий розвиток у ХХ – ХХІ століттях нового словотвірного способу – 

абревіації, збільшення кількості слів, утворених шляхом абревіації та суфіксації, а 

також шляхом основоскладання та суфіксації; 

3) тенденція до зростання продуктивності та регулярності продуктивних і 
регулярних словотвірних типів, а також до зниження продуктивності та регулярності 

малопродуктивних / непродуктивних, малорегулярних / нерегулярних словотвірних 

типів. Все це призводить до зростання спеціалізації словотвірних засобів; 

4) посилення у ХХ – ХХІ століттях стилістичного розмежування словотвірних 

засобів; 
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5) зростання змін у семантиці словотвірних типів під впливом змін у колі 
часткових словотвірних значень, властивих цим словотвірним типам. 

Отже, середина ХІХ – початок ХХІ століття – період, який повинен викликати 

зацікавленість українських мовознавців, адже саме у цей період відбуваються значні 

зміни у системі словотворення української літературної мови, пов’язані зі змінами 

словникового складу. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЗМЕНЕНИЙ В СЛОВООБРАЗОВАНИИ  
С ИЗМЕНЕНИЯМИ В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ  

УКРАИНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА СЕРЕДИНЫ XIX – НАЧАЛА 
ХХ ВЕКА 

В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи изменений в словообразовании и 

изменений в лексической системе украинского литературного языка середины XIX – 

начала XXI века. Словарный состав языка является тем элементом языковой системы, 

который больше всего реагирует на все важные события общественной жизни. 

Изменения в общественной жизни приводят к появлению реалий, требующих 

наименований. Кроме экстралингвистических, существуют также 

интралингвистические факторы изменений словарного состава. В статье обращается 

внимание на ряд изменений в системе словообразования, вызванных изменениями 

словарного состава украинского литературного языка середины XIX – начала XXI века. 

Ключевые слова: Система словообразования, лексическая система, украинский 

литературный язык, середина XIX – начало ХХІ века, изменения словарного состава, 

изменения в системе словообразования. 
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INTERRELATION OF THE CHANGES IN WORD FORMATION WITH  

THE CHANGES IN THE LEXICAL SYSTEM OF THE UKRAINIAN 
LITERARY LANGUAGE IN THE MIDDLE OF THE 19TH – BEGINNING  

OF THE 21ST CENTURY 
The article deals with the problem of interrelation of the changes in word formation 

with the changes in the lexical system of the Ukrainian literary language in the middle of the 

19th – beginning of the 21st century. Vocabulary is the element of speech system, which is 

always reacts to all important social life events. Changes in social life lead to the appearance 

of realities that require names. n addition to extra-linguistic, there are also intralinguistic 

factors of changes in vocabulary. The article pays attention to a number of changes in the 

system of word formation caused by changes in the vocabulary of Ukrainian literary language 

of the middle of the 19th – beginning of the 21st century.  

The following regularities are functioning in the word formation system of Ukrainian 

literary language of the middle of the 19th – beginning of the 21st century: a) the growth of 

agglutinativity in semantics and the structure of a derivative word, which manifests itself in 

the loss of polysemy of word-forming morphemes, weakened alternations at the junctions of 

morphemes, reduction of the number of allomorphs, increase in the number of cases of 

interfixation. There is also a decrease in the number of variant formations and variants of 

morphemes; b) rapid development in the 20th–21st centuries of the new word-formation 

method – abbreviation, the growth of the number of words formed by means of abbreviation 

with suffixation, as well as by means of compounding and compounding with suffixation; 

c) tendency to increase the productivity and regularity of productive and regular word-

formation types, as well as the tendency to decrease the productivity and regularity of 

unproductive and irregular word-formation types, which leads to the growth of the 

specialization of word-formation means; d) strengthening of stylistic delimitation of word-

building means in the 20th–21st centuries; e) the growth of changes in the semantics of word-

formation types under the influence of changes in the partial word-formation meanings 

inherent in these types. On the other hand, changes in partial word-formation values are 

associated with the changes in vocabulary (the transition of vocabulary to outdated, the 

appearance of neologisms). 

The middle of the 19th – the first half of the 21st century is a period of interest to 

linguists not only in terms of analyzing changes in the lexical composition of the Ukrainian 

language, but also in terms of analyzing changes in the system of word formation.  

Key words: system of word formation, lexical system, Ukrainian literary language, 

middle of the 19th – beginning of the 21st century, changes in vocabulary, changes in the 

system of word formation. 
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ЕВФЕМІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ТАБУЙОВАНИХ ТВАРИН 
В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 

Статтю присвячено виявленню лексико-семантичних розрядів словесних табу на 

позначення тварин і дослідженню основних способів творення евфемізмів на їх 

позначення. Зʼясовано, що механізми лінгвістичної номінації евфемістичної лексики 

ураховують особливості міфологічного мислення, віру в магічну силу слова, 

концептуальні уявлення про український лінгвокультурний простір – структурну 

характеристику, ціннісні орієнтири, класифікаційні ознаки тощо.  

Ключові слова: евфемізм, табуйовані тварини, лінгвістичні механізми творення 

евфемізмів, апотропей, міфологічна свідомість, лінгвокультурний простір. 

Постановка наукової проблеми та її актуальність. Важливим складником 

проблеми табу, аналізованої в мовознавчому аспекті, є вивчення лінгвістичних 

механізмів і структурно-семантичних ознак евфемістичних номінацій, поява яких 

зумовлена забороною вживати ті чи інші міфологічно значущі й ціннісно орієнтовані 

назви на позначення табуйованих істот, зокрема представників тваринного світу. 

Оскільки евфемістична лексика фіксує не тільки первинні, але й вторинні уявлення 

людини про світ й інтегрована в систему її пізнавальної діяльності, це дозволяє 

розглянути означену проблему в контексті її лінгвістичних та екстралінгвістичних 

чинників, узаємодія яких саме і визначає логіку відбору слів для евфемізації, специфіку 

їх внутрішньої форми та прагматичної значущості. Вивчення цієї проблеми сприятиме 

поглибленому розумінню механізмів формування окремих лексико-семантичних груп, 

допоможе глибше збагнути особливості семантики, структури та функціонування 

евфемізмів як феноменів українського лінгвокультурного простору. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноаспектне вивчення евфемізмів 

неодноразово ставало об’єктом наукових студій як зарубіжного, так і українського 

мовознавства. В останні десятиріччя означеній проблемі присвятили роботи І. Мілєва 

[8], В. Великорода [2], К. Кантур [7], І. Решетарова [11], Н. Цісар [17] та інші. Проте 

евфемістична лексика, що виникла під впливом дії табу і належить до концептуальних 

складників українського лінгвокультурного простору, досі потребує детального 

вивчення. Міфологічно марковані об’єкти, зокрема назви на позначення табуйованих 

тварин, зберігають свою сакральну значущість протягом тривалого побутування в 

українській народній культурі, що приводить до появи парадигм різних номінацій, які 

групуються навколо одного об’єкта та формують свій особливий образ світу.  

Постановка завдання, теоретична та практична значущість. Мета розвідки 

полягає у визначенні лінгвістичних механізмів творення евфемізмів на позначення 

табуйованих тварин, зʼясуванні структурно-семантичних і функційних особливостей їх 

номінацій. Об’єктом дослідження є назви на позначення небезпечних тварин в 

українському лінгвокультурному просторі; предметом – структурно-семантичні та 

функційні особливості евфемізмів на їх позначення. Результати дослідження дозволять 

конкретизувати та поглибити вироблені в мовознавстві наукові уявлення про 
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взаємозв’язок мови й архаїчної свідомості, виявити механізми формування української 

евфемістичної лексики, зумовленої дією табу. Матеріали розвідки можуть знадобитися 

під час укладання етнолінгвістичного словника українських старожитностей, 

тлумачних і синонімічних словників; під час викладання курсів «Сучасна українська 

мова: Лексика і фразеологія», «Українознавство», спецкурсів і наукових семінарів, 

присвячених проблемі лінгвістичного аналізу українського фольклору та міфології. 

Джерелами фактичного матеріалу є словники різного типу, етнографічні 

збірники, монографічні дослідження, а також наукові статті, присвячені аналізованій 

проблемі. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження. У 

кожній мові є обовʼязкові теми, для помʼякшеного опису яких використовуються 

евфемізми. Ці теми охоплюють такі галузі людської життєдіяльності, які з найдавніших 

часів уважалися особливими, забороненими, сакральними, тому звернення до них 

вимагало від комуніканта вживаня певної мовленнєвої заміни, тобто евфемізму. У 

зазначеній культурній функції евфемізми тісно повʼязані з дією табу. За нашими 

спостереженнями, серед лексико-семантичних розрядів словесних табу визначальними 

за архаїчністю та чисельністю є назви на позначення тварин, що, залежно від причин 

табуювання, доцільно поділити на такі тематичні групи: 

1. Назви, що виникли внаслідок прагнення давніх мисливців уберегтися від 

небезпеки [6]. Відповідно евфемізації підлягали передусім імена найбільш загрозливих для 

людини тварин і плазунів, наприклад ведмедя, вовка, змії, адже однією з визначальних 

характеристик первісної свідомості є неконвенційне розуміння мовного знака. «Слово чи 

ім’я передусім викликає істоту або явище, що називається, запрошує з’явитися до мовця» 

[6, с. 12]. Так, зокрема, у різних народів існує уявлення про демонічний характер вовка, 

його тісний зв’язок із нечистою силою, шкоду, яку він завдає людині та її господарству. 

Звідси поява низки евфемістичних назв: він; такий; кузка; сірий; сірман; сіроманець; 

дядько; поганець; малий; малей; той малий; нехар; ґайда; флов; флиган [6]. Міфологічні 

уявлення про небезпечну тварину визначають вибір евфемістичної номінації та механізми 

її творення, закономірності яких розкриємо нижче.  

2. Назви на позначення диких тварин, гризунів, земноводних і плазунів, яких 

здавна вважали «причетними» до нечистої сили, наприклад заєць, жаба, миша. Так, 

заєць у народній традиції має такі евфемістичні назви, як кривень, куций, куцохвостий, 

косоокий, що цілком відбивають міфологічні уявлення про його звʼязок із нечистю. Як 

зазначає М. Жуйкова, їх можна пов’язати з коренем *krivъ, утвореним від 

праслов’янського дієслова *kriti ‘різати’, тобто ‘відрізаний, нецілий’ [5, с. 29]. 

Дослідниця вважає, що слова кривий, куций (і семантично пов’язані з ними) стосуються 

не стільки просторових понять ‘непрямий’ чи ‘нецілий’, скільки ширшого 

світоглядного поняття ‘поганий’. Кривизна тут тотожна чорному, прогнилому, 

нечистому, а отже, разом з іншими фізичними вадами вважається у народній традиції 

негативним, деструктивним явищем, ознакою нечистої сили. У звʼязку з цим 

інтерпретувати евфемізми на позначення зайця можна з певним застереженням, 

зважаючи на те, що він як міфологічна істота належить до небезпечних тварин, а сама 

назва носить явно виражений вторинний характер.  

3. Назви на позначення табуйованих птахів, зокрема журавля, лелеки, сокола, 

яструба. Табуювання цих істот повʼязане передусім із народними віруваннями про їх 

амбівалентний характер. Так, образ жайворонка містить два протилежні начала – 

небесне і хтонічне [3, с. 639], а самі назви на його позначення (корибіг, молибіг, 

молибіжка, молибіща, набогастій, набогастійко, хвалибіг) можуть осмислюватися в 
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контексті релевантної для міфопоетичної свідомості опозиції чистий (святий, добрий) 

– нечистий (диявольський, злий). Зважаючи на сказане, припускаємо, що наведені 

лексеми містять не тільки вказівку на відношення цього птаха до Бога, але й мають 

аксіологічну характеристику. Відтак номінації жайворонка з компонентом -бог- (-біг-) 

можна розглядати як евфемістичні, а в контексті сучасних світоглядних уявлень 

класифікувати як стерті евфемізми. 

4. Назви на позначення табуйованих комах, наприклад павук, жук оленка. Так, 

оленка – комаха, яка здавна вважалася сакральною, адже була пов’язана із Сонцем, 

уявлялася його «нареченою», була провідницею між двома світами. За народними 

віруваннями, ця істота була пов’язана з ворожбою, надприродними силами, але не 

наділялася негативними властивостями (як більшість комах) [12, с. 221]. В українців її 

називають оленка, ворожка, зозулька, папирулька, Катерина, Олена, Варвара. 

Безперечно, існує зв’язок між значенням імені оленка/ Олена (з грец. – світла) та 

сонцем (світом, світлом). Назви ворожка (ворошька) [16] можна інтерпретувати 

віруваннями українців використовувати оленок для різноманітних ворожінь, прогнозів 

тощо. Номінацію зозулька (зазулька) – уявленнями про зовнішній вигляд зозулі-

пташки. Так, вірогідно, колір пір’я зозулі справив на давніх українців неабиякий вплив, 

а тому «називання інших істот і явищ дійсності зозулиним «ім’ям» за ознакою 

плямистий, строкатий, рябий» є невипадковим у лінгвокультурному просторі 

українців» [10, с. 10]. Зовнішній вигляд комахи, імовірно, вплинув і на виникнення 

назви папирулька [16], яку можна пояснити латинським словом papula «кулястий 

дрібний предмет», що логічно пов’язується із відповідною формою комахи і/або 

чорними крапками на надкриллях [16, с. 199].  

5. Назви на позначення свійських тварин з метою їхнього захисту від будь-якої 

небезпеки (віл, корова, вівця). На думку науковців, саме слово худоба на сьогодні є 

стертим евфемізмом зі значенням «поганий, убогий», в основі якого лежить прагнення 

первісної людини обдурити спершу злі сили, духів хвороби, пізніше – недоброзичливих 

людей, які могли зурочити тварину, нашкодити їй [6]. Це ж, вірогідно, можна сказати й 

про назви більшості свійських тварин. Зокрема, етимологію слова баран повʼязують із 

закличним словом Бир (бир-бир) або виводять із давн. тюрк. *bаrаn ‘той, що іде», 

назву віл (бик) – із лтш. bucêt ‘звучати, гудіти’ [18, с. 258]. 

Прикметно, що лінгвістичні механізми творення евфемізмів на позначення будь-

яких табуйованих істот мають певні спільні закономірності. Так, найдавнішим 

способом є вживання особових чи вказівних займенників (іноді з додаванням типової 

ознаки небезпечної істоти): він (вовк, ведмідь); такий (вовк, ведмідь); та, що під 

корчом сидить (змія). Це пов’язано з тим, що чим несуттєвішою є ознака, покладена 

в номінацію, тим більшу апотропеїчну функцію вона має. Порівняймо з назвами 

табуйованих людей, хвороби та нечистої сили: воно (дитина), така (вагітна жінка), 

така, що в кут упала; (вагітна жінка); така, що в Москву поїхала (вагітна жінка); та, 

що ногу зламала (вагітна жінка); той /та (чорт, ворожбит, хвороба), та, що літає 

(хвороба); та, що кості ломить (хвороба); тот хромий (чорт); тот куций, що невільно 

згадувати (чорт); тот-непростий (чорт, ворожбит). 

Серед основних лінгвістичних механізмів творення евфемістичних назв можна 

виділити ті, семантика яких містить указівку на зовнішні ознаки табуйованої істоти: 

великий (ведмідь), клишоногий (ведмідь), малий/ малей (вовк), дрібнах (вовк), сірий 

(вовк), довга (змія), сліпаня/ сліпачка (змія), ряба рябуха (змія), попейериста (змія), 

чорнушка (миша), вухань (заєць), сивушка (миша). Як бачимо, окремі номінації не 

можуть бути продуктивно пояснені без урахування специфіки організації окремих 
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фрагментів міфопоетичної моделі світу та зв’язків між окремими її фрагментами. 

Зокрема йдеться про протиставлення великий – малий, що лежить в основі 

евфемістичних номінацій вовка і ведмедя. Варто зауважити, що слово малей має 

синонім дрібнах, який можна розглядати як результат прагнення увиразнити 

евфемістичне значення слова й відповідно посилити його апотропеїчність. Мабуть, у 

контексті давніх міфологічних уявлень про можливі засоби відвернення небезпеки слід 

аналізувати й номінації на позначення змії (сліпачка, сліпаня) як такі, що швидше 

спрямовані на досягнення бажаного стану тварини, ніж фіксують її об’єктивний 

зовнішній вигляд. 

Позбавлена, на перший погляд, міфологічного підґрунтя й особливих 

евфемістичних особливостей номінація попейериста на позначення змії теж виконує 

оберегову функцію, адже лексика зі значенням «строкатий», «рябий», як зазначалося 

вище, використовується для називання різних табуйованих істот. Так, уважається, «що 

противник громовержця (чорт) має назву рябий, строкатий ... ‘такий-сякий, рябий, 

чорний, ну і погнав коня’  негативна семіотична значущість рябого підтверджується 

синонімічним використанням двох евфемістичних назв чорта  рябий і строкатий» [9, 

с. 152]. Водночас, як слушно зауважує Л. Невська, і сама номінація попейериста, 

аналізована в контексті міфопоетичного простору індоєвропейських народів теж має 

виразний евфемістичний характер [9, с. 152]. 

Виникнення значної кількості евфемізмів повʼязано із такою оціннісною 

опозицією, як «свій (безпечний, людський, добрий)  чужий (небезпечний, 

надприродний, злий)». У звʼязку з цим цікавими є назви на позначення вовка – 

колядник, гість. Це повʼязано, на нашу думку, з уявленнями про колядників як таких, 

що приходять з іншого, чужого світу. Підтвердженням такого розуміння є первісне 

значення іменника *gostis «чужинець, чужоземець», зафіксоване в етимологічному 

словнику української мови [4: І, с. 57]. Гість у народній традиції – об’єкт сакралізації й 

шанування, адже сприймається як особа, що з’єднує «свій» і «чужий» світи [12, с. 531]. 

Порівняймо з іншими назвами табуйованих істот і явищ: гостиць, гостинець (хвороба), 

чужинець, чужий (чорт). 

Прагнення мовців захиститися від табуйованих тварин шляхом переведення їх на 

інший, вищий рівень ієрархічної сакральної організації світу чи переходу до «свого» 

світу лежить в основі таких евфемізмів, як: вуйко (ведмідь), дядько (вовк); цариця 

(змія); богиня (змія). 

Продуктивними є евфемістичні назви, в основі значення яких міститься 

загальноаксіологічне значення добро – зло: нехар, нехаринець, поганец, поганин (вовк); 

біда, поганюка (змія) та різні часткові оцінки, зокрема: а) інтелектуальна: розумна 

(змія), мудра (змія); б) емоційна: веселуха (жаба), весилушка (жаба), веселик (журавель); 

в) естетична: краса (змія), гидь (змія), гидота (змія); г) етична: бестидниця (змія). 

Особливий інтерес, на нашу думку, викликають ті назви, що належать до різних 

аксіологічних полюсів: з одного боку, краса (змія), а з іншого  гидь (змія), гидота 

(змія). Узагалі праслов’янське *krasa мотивоване кольоропозначенням, що 

сприймається символічно і найвищою мірою позитивно. Таким чином «*krasa 

споріднене з *kresati/ *krěsiti – «викрешувати вогонь, іскри; сікти, рубати”; *krěs – 

первісно «оживання, оживлення природи, людини»... Семантично *krasa 

реконструюється як «колір життя», звідки потім – «червоний колір, рум’янець» 

(обличчя)», «цвітіння, цвіт (рослин)», і, нарешті, найбільш загальне – «краса» [18: 12, 

с. 140]. Вірогідно, що в основі цієї назви лежить давнє значення «колір життя», утім не 

можна виключати й мотивацію аналізованих назв уявленням про прекрасне, оскільки 
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в народній культурі красиве усвідомлюється як добре, благе [1, с. 15]. Це цілком 

узгоджується із механізмами та способами актуалізації лексичних одиниць із метою 

досягнення бажаної апотропеїчної дії. 

 Цілеспрямовану актуалізацію конотативних властивостей слів, що належать до 

міфологічної лексики і характеризуються меліоративною конотативністю, фіксують 

назви панна (жаба), тай ти панна (жаба; змія), пан (пані/панок) (миша). Порівняймо 

з евфемізмами, утвореними на основі лексики із пейоративним значенням: біда (змія), 

поганка (змія), паскуда (змія), паскудниця (змія), паршивка (змія); поганець (вовк); 

поганин (вовк). 

Як зазначалося вище, міфологічні імплікації властиві і для етимологічного 

значення таких назв, як веселуха (жаба), весилушка (жаба). Згідно зі словником 

М. Фасмера, слово веселий відповідає ст.слав. вєсєлъ, болг. вéсел, чеш. veselý, слвц. 

veselý, польск. wesoly…// спорідн. лтш. vęsęls «здоровий, цілий, неушкоджений», що є 

розширеннями і.-є *vesu-; сер.д.-інд. vásu – «гарний», авест. vaŋhu, vohu-, гальськ. vesu-, 

ірл. fíu «гідний, рівний» [15: І, с. 303]. Наведений лексичний матеріал різних 

індоєвропейських мов свідчить про одноплановість конотативної семантики слова 

веселий, що практично унеможливлює інтерпретацію української евфемістичної назви 

веселуха в термінах енантіосемії. Евристично значущими у цьому випадку є факти 

слов’янської культурної традиції, у якій, за спостереженнями М. Толстого, 

зустрічаються, хоч і не численні та достатньою мірою випадкові, але яскраві й 

переконливі приклади вживання лексеми веселий у магічній обереговій функції, 

пов’язані із загальною темою «смерть» [13]. З огляду на це, а також, зважаючи на 

хтонічний характер міфологічного персонажа жаба та його тісний і безпосередній 

зв’язок зі смертю [див: 3; 12; 13], міфологему веселуха (жаба) слід розглядати як 

продовження загальної тенденції використовувати слово із кореневим елементом весел- 

з обереговою функцією. Таку ж функцію виконує й номінація веселик (журавель), на 

що вже давно вказали дослідники, наголошуючи на особливостях народної етимології 

цього слова, що в українському лінгвокультурному просторі асоціюється із поняттям 

«журитися, сумувати». Порівняймо з текстом обрегової примовки: «Веселик, веселик, 

колесом, перевʼяжи дорогу червоним поясом», яку вимовляли, коли вперше бачили 

невесні журавля». 

Евфемістичні назви на позначення табуйованих тварин утворюються також на 

основі метонімічних перенесень, що містять указівку на: а) місце мешкання істоти, що 

називається: підземна (змія), та шо в плиттю сидит (змія); тота під корчом (змія), 

та, що в землі (миша), цар земляний (миша); б) типову поведінку табуйованої тварини: 

лазюха (змія), свистак (змія), та, шо сичит (змія), дзвінко (півень), крикуль (півень), 

крикун (півень), співак, співух (півень), муркотун (кіт), хапко, хапуля, хапанка (кіт); в) 

стрижневі оберегові явища, наприклад камінь, осика: закаменник (вовк), скаменник 

(вовк), осина (змія). Такі назви часто ускладнюються лексемами із семантикою 

«відсилання небезпечної істоти» чи компонентами, що містять додаткову обереговість. 

Порівняймо: осина, пек би їй, погане їй імни (змія), тот-скаменник, пушов бы туды, де 

люде не ходят (ворожбит), осинна, пішла бы в терня, не в люди (хвороба). Такі 

евфемізми, згідно із народними віруваннями, по-перше, змушують табуйовану істоту 

заклякнути і відступитися від людини (скаменюшник, осина, скаменник), по-друге, 

вказують на місце перебування небезпечних надприродних істот  під осикою, під 

каменем (осинавець/ осинавчиха, закаменник), по-третє, відсилають у чужий простір 

(тот, пушов бы туды, де люде не ходят). 
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Висновки та перспективи дослідження. Отже, табу є історично 

детермінованою категорією міфологічної свідомості, що визначається всією 

сукупністю ставлення людини до забороненої істоти. Звідси – внутрішня змістова і 

структурна неоднорідність евфемізмів, що виявляється у виникненні назв із оцінною 

семантикою, утворенні синтетичних та аналітичних номінацій, які містять уявлення 

про важливі складники міфологічної організації українського лінгвокультурного 

простору. В евфемістичних назвах на позначення табуйованих тварин відбиваються 

екстралінгвальні конотації та пресупозиції, значення яких є необхідними для пояснення 

специфіки їх семантичної деривації. Образ тієї чи іншої табуйованої тварини, який 

визначається із сукупності назв, що належать до різних семантичних моделей, постає 

як цілісна сутність, яка в межах українського лінгвокультурного простору відтворює 

всю суму знань про об’єкт евфемістичної номінації. 

Проведене дослідження накреслює перспективи подальшого аналізу різних 

номінацій і текстів, що мають евфемістичний характер; дозволяє з’ясувати особливості 

сакральної функції мови як однієї з найдавніших, визначити посутні фрагменти 

українського лінгвокультурного простору. 
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ЭВФЕМИЗМЫ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТАБУИРОВАННЫХ ЖИВОТНЫХ 
В УКРАИНСКОМ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Статья посвящена выявлению лексико-семантических разрядов словесных табу 

для обозначения животных, исследованию основных способов создания 

соответствующих эвфемизмов. Выяснено, что механизмы лингвистической номинации 

эвфемистической лексики учитывают особенности мифологического мышления, веру в 

магическую силу слова, концептуальные представления об украинском 

лингвокультурном пространстве – структурную характеристику, ценностные 

ориентиры, классификационные признаки. 

Ключевые слова: эвфемизм, табуированные животные, лингвистические 

механизмы создания эвфемизмов, апотропей, мифологическое сознание, 

лингвистическое пространство. 
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EUPHEMISMS FOR THE MARKING OF TABOO ANIMALS 

IN THE UKRAINIAN LINGUISTIC AND CULTURAL SPACE 
An important component of the taboo problem is the study of structural and semantic 

features of euphemisms, the appearance of which is conditioned by the prohibition of using 

names for the marking of dangerous representatives of the animal world.The purpose of the 

study is to examine the linguistic mechanisms of the creation of euphemisms for the marking 

of taboo animals and the functional features of the use of their nominations.The object of the 

study is the euphemistic vocabulary for the marking of the forbidden animals; the subject is 

the structural-semantic and functional features of euphemisms on their marking. 

The results of the study will make it possible to concretize the scientific ideas about the 

interconnection of language and archaic consciousness, to reveal the peculiarities of the 

formation of the Ukrainian euphemistic vocabulary, determined by the action of taboo. 

Names for the marking of the animals, depending on the causes of taboo, are divided 

into five thematic groups. Linguistic mechanisms for the creation of euphemisms are the 

subject to certain regularities.The peculiarity of the mythological vocabulary as a 

phenomenon of the secondary nomination is determined in the semantic space of the archaic 

consciousness and is established by determining the specificity of the connection between the 

inner form and the meaning of the word.The signs of denotate that can be used for the 

euphemistic naming of taboo animals are the size, place of residence, colour, appearance, 

peculiarities of motion, function, axiological assessment, etc. In euphemistic names, extra-

linguistic connotations and presuppositions are reflected, the meanings of which are necessary 

to explain the specificity of the form-creative features of semantic derivation of analyzed 

lexemes.The image of a dangerous animal appears as an integral entity, which within the 

Ukrainian cultural tradition reflects the whole amount of knowledge about the object of the 

euphemistic nomination. 

The conducted research outlines the prospects for further analysis of various types of 

nominations and texts,which are subject to euphemisation; allows us to find out the certain 

characteristics of the sacred function of the language as one of the most ancient, to determine 

the essential fragments of the Ukrainian linguistic-cultural space. 

Key words: euphemism, taboo animals, linguistic mechanisms of creation of 

euphemisms, apotropies, mythological consciousness, linguistic and cultural space. 
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ОНОМАСТИКА 

УДК  81’373.2 

С. О. Вербич, 
д-р філол. наук, старший науковий співробітник, 

Інститут української мови НАН України, 

старший науковий співробітник 

відділу історії української мови та ономастики 

СУЧАСНІ ОЙКОНІМИ УКРАЇНИ З РОСІЙСЬКОМОВНОЮ 
СТРУКТУРОЮ: НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ 

У статті проаналізовано ойконіми з російськомовною формою, зафіксовані на 

території сучасної Одеської області. Це назви Дальнічень, Зоря Труда, Міліардівка, 

Надежда, Надеждівка, Полезне, Сухий Овраг, Удобне, Ульяновка, Южне. З’ясовано 

історію виникнення цих назв у зазначеному регіоні, закцентовано на їх невідповідності 

нормам сучасної української літературної мови. 

Ключові слова: історична назва поселення, нова назва поселення, ойконіми з 

російськомовною формою, ойконімний простір, перейменування, правописні норми 

сучасної української літературної мови. 

Формулювання наукової проблеми та її актуальність. У сучасному онімному 

просторі України, за інформацією, представленою в покажчикові адміністративно-

територіального устрою нашої країни станом на 1 січня 2012 р., функціонує кілька 

десятків назв населених пунктів, які мають російськомовну форму або фонетико-

морфологічну структуру. Вони поширені переважно в південних і східних регіонах 

України – Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, 

Одеській, Харківській і Херсонській областях, наприклад: Ізлучисте, Кирпичне, 

Октябрьське, Первомайське, Приют, Спокойствіє (Дніпропетровська обл.); Желанне 

Перше і Друге, Красний Пахар, Октябр (Донецька обл.); Восход, Обільне, Обратне, 

Подспор’є (Запорізька обл.); Красний Луч, Побєда, Трудродительське (Луганська обл.); 

Красне Знам’я, Луч, Неудачне (Миколаївська обл.); Надежда, Полезне, Удобне 

(Одеська обл.); Мечнікове, Надеждівка, Питомник (Харківська обл.); Майське, 

Питомник, Труд (Херсонська обл.) та ін. Більшість цих ойконімів з’явилася на 

топонімній карті України після 1946 р., коли було перейменовано низку історичних 

назв, які не відповідали ідеологічним принципам тодішньої радянської влади. Деякі з 

перелічених назв поселень належать до новотворів того часу й наступних років. Такі 

ойконіми (крім давніших, історичних назв, адаптованих до фонетично-словотвірної 

системи української мови) не відповідають засадам українського топонімотворення й 

порушують правописні норми сучасної української мови, а отже, потребують зміни 

відповідно до правил чинного українського орфографічного кодексу. 

Аналіз досліджень цієї проблеми. Лінгвісти неодноразово звертали увагу на 

українські ойконіми з російськомовною формою, намагаючись відповісти на питання: з 

якою метою в український топонімікон було впроваджено російські або росіянізовані 

назви? На думку Л. Т. Масенко, радянські кодифікатори української ойконімії, вводячи 

DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181021
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такі назви, демонстрували зневагу до української мови, закріплюючи в офіційному 

вжитку «мовні покручі, сумнозвісний суржик» [8, с. 103]. Д. Г. Бучко небезпідставно 

вважав, що в актах формальної росіянізації вже наявних назв поселень або ж у 

штучному впровадженні в ойконімний простір південно-східних областей України 

російських назв треба вбачати далекосяжні плани радянської влади, політика якої була 

спрямована на «широкомасштабну денаціоналізацію і русифікацію» [2, с. 336]. На 

нашу думку, причиною таких нововведень було, з одного боку, бажання тодішньої 

влади стерти пам’ять місцевого населення про дорадянську історію відповідного 

регіону, сформувати уявлення про переваги саме радянсько-комуністичної системи, яка 

творить новий світогляд, а з другого – російська форма ойконімів мала сигналізувати 

про нову епоху в назвотворенні, пов’язану саме з радянським народом, основною 

мовою спілкування якого була російська. Поява неперекладених українською 

російських назв і фонетично-словотвірних форм у складі ойконімії Півдня і Сходу 

України зумовлена передусім тим, що ці регіони активно росіянізувалися і через 

переселення сюди після голодомору 1932–33 років російського населення, і внаслідок 

переміщення на промислові об’єкти, концентрація яких була особливо високою у 

Східній Україні, російських фахівців. 

Мета і завдання дослідження – з’ясувати історію виникнення назв із 

російськомовною структурою на території сучасної Одеської області, проаналізувати їх 

відповідність / невідповідність нормам сучасної української літературної мови. 

Об’єкт дослідження – назви Дальнічень, Зоря Труда, Міліардівка, Надежда, 

Надеждівка, Полезне, Сухий Овраг, Удобне, Ульяновка, Южне, зафіксовані в різних 

районах теперішньої Одеської області. 

Предмет дослідження – походження історичних назв поселень у 

досліджуваному регіоні, перейменованих у радянський період; причини появи так 

званих нових ойконімів і назв із російськомовною формою на території Одещини. 

Методи дослідження. Специфіка об’єкта і поставлені завдання зумовили 

застосування для аналізу обраних ойконімів таких лінгвістичних методів і прийомів: 

описового (схарактеризовано структуру ойконімів із російськомовною формою і назв – 

ідеологічних новотворів, з’ясовано мотиви номінації), етимологічного аналізу 

(встановлено етимони історичних (первісних) назв поселень). 

Наукова новизна. Уперше запропоновано комплексний лінгвістичний аналіз 

назв населених пунктів теперішньої Одеської області, які мають російськомовну форму 

або фонетико-морфологічну структуру. 

Теоретичне значення дослідження. Результати дослідження поглиблюють 

знання про причини появи ойконімів із російськомовною формою на території 

Одещини, акцентують увагу на тому, що формальна структура ойконімів Дальнічень, 

Зоря Труда, Міліардівка, Надежда, Надеждівка, Полезне, Удобне, Ульяновка, Южне не 

відповідає нормам чинного українського правопису. 

Практичне значення результатів дослідження. Проаналізований матеріал 

розглядаємо як фрагмент до суцільного лінгвістичного опису назв поселень Одеської 

області, зокрема до перспективного «Історико-етимологічного словника ойконімів 

Одещини». 

Виклад основного матеріалу. Ойконім Дальнічень (Білгород-Дністровський р-н), 

наскільки вдалося простежити, не відзначений у доступних історичних джерелах, які 

стосуються території Одещини. Не згадано його і в працях про топонімію цього регіону, 

підготованих за редакцією Ю.О. Карпенка. У покажчику адміністративно-територіального 

поділу України станом на 1 вересня 1946 р. назву цього поселення зафіксовано у формі 
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Дальнічень [20, с. 216]. Якщо довіряти інформації з Української вікіпедії, то цей населений 

пункт засновано 1824 р. [https://uk.wikipedia.org/wiki/Дальнічень]. На нашу думку, ойконім 

Дальнічень треба кваліфікувати як утворення з молд. суфіксом -ень (указував на 

мешканців – вихідців із певної місцевості [12, с. 340]) від назви Дальник (пор. ойконіми 

Великий Дальник (колишній Дальник) Біляївського р-ну, Дальник Овідіопольського р-ну). 

У такому разі внутрішню форму ойконіма Дальнічень мотивувала катойконімна ознака: 

‘поселення, яке заснували вихідці із с. Дальник’. З огляду на це нормативна форма 

ойконіма Дальнічень – Дальничень. 

Історія назви с. Зоря Труда (Кілійський р-н) сягає післяреволюційних (1917 р.) 

часів. У 20-х роках ХХ ст. у цій місцевості було організовано три господарські 

товариства: поселок Заря, поселок Счастье, поселок Труд. Згодом вони були об’єднані 

в одне колективне господарство зі спільною назвою Зоря-Труд, яка перейшла на 

суміжне поселення. За твердженням Ю.О. Карпенка, назва Труд не мала 

близькозвучного українського відповідника (рос. труд = укр. праця. – С.В.), тому її 

залишили без змін [17, с. 33]. Таким чином виник гібридний (українсько-російський) 

ойконім. Компонент Труд представлений іще в таких назвах поселень Одещини, як 

Труд-Гребеник і Труд-Куток у Роздільнянському р-ні. Щодо ойконіма Труд-Куток, то 

це не первісна назва цього поселення [https://uk.wikipedia.org./wiki/Труд-Куток]. Станом 

на 1946 р. воно мало назву Кучурган [20, с. 387]. На нашу думку, щоб уникнути збігу з 

рос. труд, у нових (не перейменованих) назвах поселень складник труд доцільніше 

було б замінити на трудовий, який функціонує в українській мові. Тоді назви Зоря 

Труда і Труд-Гребеник мали б форми Трудова Зоря і Трудовий Гребеник відповідно. 

Стосовно назви с. Труд-Куток, то цьому поселенню варто було б повернути попередню 

назву Кучурган, хоча, як виявилося, вона не історична. До 1946 р. це село мало назву 

Страсбург [20, с. 1023] – від назви німецької колонії, яку заснували переселенці зі 

Страсбурга. 

Назва Міліардівка позначає село в Роздільнянському р-ні. Цей нп, очевидно, 

належить до пізніх на території Одещини. Найраніша писемна згадка про нього 

датована 1946 р. – с. Міліардівка [20, с. 387]. За свідченням Української вікіпедії, це 

поселення засновано в 1920 р. [https://uk.wikipedia.org/wiki/Міліардівка]. Ойконім 

Міліардівка утворено за аналогією до продуктивної словотвірної моделі назв із 

присвійним суфіксом   -ів-к-а. У його основі – апелятив мільярд, напевно, зі значенням 

‘велика кількість чого-небудь’ [13, IV, с. 738]. Згідно з правописними нормами сучасної 

української літературної мови, цей ойконім повинен мати форму Мільярдівка. 

Ойконім Надежда (Саратський р-н) на географічній мапі Одещини з’явився 

1946 р. [20, с. 216]. До того це поселення мало назву Айгенфельд / Ейгенфельд [5, 

с. 783–784]. Так було названо німецьку колонію, засновану тут 1827 р. [5, с. 783–784]. 

Це німецька назва за походженням. Вона складається з двох компонентів – 

препозитивного прикметника eigen ‘власний’ і постпозитивного іменника Feld ‘поле’ 

[11, с. 266, 377]. Отже, доонімну семантику ойконіма Айгенфельд / Ейгенфельд (варіант 

Ейгенфельд виник під впливом російської мови. Первісною формою є назва 

Айгенфельд, оскільки німецька звукосполука -еі- на українському ґрунті має 

відповідник -ай-) мотивувала ознака ‘власне поле’. В основі нової назви Надежда – 

рос. надежда ‘надія’, очевидно, з певним символічним значенням. 

На території Одеської обл. зафіксовано ще одну назву з рос. основою Надежд-. 

Це ойконім Надеждівка в Арцизькому р-ні. Зазначена назва виникла внаслідок 

перейменування попередньої Гофнугсфельд, що позначала німецьку колонію, яку тут 

було засновано в 1842 р. [6, с. 13]. Крім цієї назви, функціонувала ще й паралельна 



128 

Гофнугсталь [6, с. 13]. Обидві назви утворені способом словоскладання й містять 

спільний компонент нім. Hoffnung ‘надія’ й різні другі складники – Feld ‘поле’ і Tal 

‘долина’ [11, с. 337, 481, 829]. Нова назва Надеждівка постала в результаті 

російськомовного перекладу першого компонента ойконімів Hoffnugsfeld і Hoffnungstal, 

хоч її суфіксальна частина -ів-к-а ставить ойконім Надеждівка в ряд українських назв. 

У процесі перейменування не було враховано українських лексично-правописних норм, 

відповідно до яких і ойконім Надежда, і ойконім Надеждівка повинні були б мати 

форми з основою Надій-: Надія, Надіївка. Пор. у цьому контексті с-ще Надія (тепер 

село. – С.В.) Роздільнянського р-ну Одеської обл. [20, с. 387]. 

Ойконім Полезне (Великомихайлівський р-н) має прозорий етимон – рос. 

полезный ‘корисний’. Якби це була первісна назва цього села, то вона могла б 

указувати на особливу його господарську роль із-поміж інших нп. Однак це не 

історична назва. Відомо, що наприкінці XVIII ст. це село мало назву Мале Гросулово [5, 

с. 409–410]. Це складений ойконім із компонентами: стрижневим Гросулово, що 

походить від прізвища власника поселення І. Гросула-Толстого [10, с. 6–7], 

означальним Мале ‹ малúй (-е) із розрізнювальним значенням щодо ойконіма Гросулово 

[4, с. 99] (тепер Велика Михайлівка). Не торкаючись причин перейменування цієї назви, 

зауважимо, що українською мовою ойконім Полезне мав би звучати й бути закріпленим 

на письмі як Корисне. 

Назва с. Сухий Овраг (Миколаївський р-н) відома з 1923 р. [18, с. 74]. На жаль, 

свідчень про те, чи була вона раніше й коли це оселення засновано, немає. Ю.О. Карпенко 

слушно зазначав, що цей ойконім виник на російськомовному ґрунті [18, с. 74]. Дослідник, 

звичайно, мав на увазі його стрижневий складник Овраг. У його основі – рос. оврáг ‘яр; 

байрак; балка’. З огляду на українські відповідники рос. овраг органічною українською 

формою ойконіма була б Сухий Яр, Суха Балка чи Сухий Байрак. У цьому контексті пор. 

ойконім Балка Овідіопольського р-ну Одеської обл. [21, с. 257]. 

Ойконім Удобне (Білгород-Дністровський р-н) увійшов у топонімний простір 

Одещини в 1946 р. До того часу це село (раніше містечко) мало назву Ганкишло, що 

функціонувала в різних варіантах: Кишло Ханулуй – 1859 р. [16, с. 15], Ханъ-Кишло [4, 

с. 115]. Це, за походженням, тюркський ойконім, утворений поєднанням компонентів 

Хан- і -кишло, мотивацію яких з’ясовуємо на основі лексики тюркських мов, пор., 

наприклад, крим.-тат. хаn ‘титул феодальних правителів у тюркських і монгольських 

народів’, qişla ‘зимове пасовище’, ‘військова казарма’ [3, с. 133, 156]. Отже, первісну 

семантику назви с. Хан Кишло ‹ Хан-Кишла характеризувала ознака ‘ханське поселення; 

стійбище’, пор. ще значення запозичених із тюркських мов укр. кúшло ‘поселення’ [13, 

2, с. 242], молд. кышлэ ‘т. с.’ [9, с. 335]. Нова назва Удобне штучна, оскільки з’явилися 

не способом перекладу компонентів попередньої назви. В її основі – рос. прикметник 

удобный ‘зручний, вигідний, придатний’1. Таке перейменування було зумовлене 

тенденцією до викреслення з українського ойконімікону всіх іншомовних, 

несхіднослов’янських, назв і, крім невідповідності українським правописним нормам, 

порушувало засади природного топонімотворення. 

Назва с. Ульяновка (Миколаївський р-н) відома з кінця XVIII ст. [18, с. 76]. У 

1859 р. у цій місцевості відзначено дві назви – Ульяновка (Охременкова) і Ульяновка 

(Секретарка) [16, с. 77, 79]. У 1946 р. – Ульяновка [20, с. 383]. Укладачі конспекту 

лекцій «Топонімія північно-східної Одещини» зауважують, що місцеве населення 

                                                           
1
Малоймовірним уважаємо зв’язок назви Удобне з укр. удóбен ‘здатний, придатний’ [13, 4, с. 320], оскільки ця лексема 

не належала до активного словника українськоїмови. 
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пов’язує цю назву зі справжнім прізвищем В. І. Леніна – Ульянов [18, с. 76]. Однак 

такий зв’язок неможливий, оскільки цей ойконім у російській формі Ульяновка 

відзначений у 1859 р., тоді як В. І. Ленін (Ульянов) народився в 1870 р. Очевидно, назва 

с. Ульяновка – це утворення з присвійним суфіксом -ов-к-а від чоловічого імені Ульян 

(укр. Улян) або від жіночого Ульяна (укр. Уляна [19, с. 367–368]. На українському 

ґрунті ойконім Ульяновка мав би форму Улянівка. Пор., наприклад, численні назви 

поселень Улянівка в різних регіонах України. 

Назва м. Южне належить до нових в ойконіміконі Одещини. Заснування цього 

поселення – 1975 р. [5, с. 230] – пов’язане з будівництвом Одеського припортового 

заводу та морського порту «Южный». В основі ойконіма – рос. прикметник южный 

‘південний’. У вічі відразу ж упадає російська назва цього міста. Аргументи про те, що 

назва м. Південне збіглася б із аналогічною назвою селища Південне в Білгород-

Дністровського р-ну [21, с. 251], не вважаємо переконливими й достатніми для того, 

щоб закріпити в ойконімному просторі України російську назву. 

Висновки. Із-поміж проаналізованих ойконімів виокремлено дві групи назв, які 

зазнали російськомовного впливу2: 1) фонетично-графічні росіянізми: Дальнічень, 

Міліардівка, Ульяновка; 2) лексичні росіянізми: Зоря Труда, Надежда, Надеждівка, 

Полезне, Удобне, Южне. 

Ойконіми Дальнічень, Ульяновка належать до історичних, тобто таких, які 

закріпилися за цими нп від початку їх виникнення. 

Назви Зоря Труда, Надежда, Надеждівка, Полезне, Удобне, Южне – продукт 

радянського часу. Чотири з них – Надежда, Надеждівка, Полезне, Удобне – постали 

внаслідок перейменування попередніх назв – Айгенфельд / Ейгенфельд, Гофнунгфельд / 

Гофнугсталь, Мале Гросулово і Хан-Кишла відповідно. 

Формальна структура ойконімів Дальнічень, Зоря Труда, Міліардівка, Надежда, 

Надеждівка, Полезне, Удобне, Ульяновка, Южне не відповідає нормам чинного 

українського правопису. З огляду на це постає потреба кодифікації цих назв згідно з 

українським орфографічним кодексом під час перевидання покажчика з 

адміністративно-територіального устрою України. 

Перспективи дослідження. Проаналізовані ойконіми Дальнічень, Зоря Труда, 

Міліардівка, Надежда, Надеждівка, Полезне, Сухий Овраг, Удобне, Ульяновка, Южне, 

зафіксовані на території сучасної Одеської області, ставлять на порядок денний 

питання лінгвістичного опису численних назв із російськомовною формою в інших 

південних і східних регіонах України й актуалізують потребу їх узгодження з чинним 

українським правописом і на цій підставі формулювання рекомендацій для апарату 

Верховної Ради України щодо закріплення в новому довідникові з адміністративно-

територіального устрою України нормативних ойконімних форм. 

                                                           
2
Говорячи про російськомовний вплив на ойконімікон Одещини, маємо на увазі не російських переселенців на 

територію теперішньої Одеської області, які з’явилися тут наприкінці XVIII ст. Це були переважно невеликі групи 

старовірів, які тікали з Росії від переслідування царського уряду за свої релігійні переконання [1, с. 25]. Саме з цим 

періодом, очевидно, пов’язаний російськомовний компонент у складі словника місцевого українського населення 

Одещини на зразок винодєлка ‘приміщення, у якому давлять виноград і сік переробляють на вино’, клєтка ‘24 

десятини’, навєс ‘приміщення на току для тимчасового зберігання зерна’, ‘добудова до будинку для зберігання с/г 

реманенту і людей від дощу’ та ін. [14, с. 40, 100, 132, 156]. Ойконіми, які стали об’єктом аналізу в пропонованій 

статті, крім назви Ульяновка, відбивають вплив пізнішої – радянської доби. 
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отдел истории украинского языка и ономастики 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОЙКОНИМЫ УКРАИНЫ С РУССКОЯЗЫЧНОЙ 
СТРУКТУРОЙ: НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ 

В статье анализируются ойконимы с русскоязычной структурой, 

зафиксированные на территории современной Одесской области. Это названия 

Дальнічень, Зоря Труда, Міліардівка, Надежда, Надеждівка, Полезне, Сухий Овраг, 

Удобне, Ульяновка, Южне. Раскрывается история возникновения указанных названий в 



133 

обозначенном регионе, акцентируется внимание на их несоответствии нормам 

современного украинского литературного языка. 

Ключевые слова: историческое название населенного пункта, новое название 

населенного пункта, ойконимы с русскоязычной структурой, ойконимное 

пространство, переименование, правописные нормы современного украинского 

литературного языка. 

S. А. Verbych, 
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MODERN OIKONYMS OF UKRAINE WITH RUSSIA'S COMMON  

STRUCTURE: NORMATIVE ASPECT 
The article analyzes oiconyms with the Russian-language form, recorded on the 

territory of the modern Odessa region. These are the names of the Dalnichen, Zoria Truda, 

Miliardivka, Nadezhda, Nadezhdivka, Polezne, Sukhyi Ovrah, Udobne, Ulianovka, Yuzhne. 

The history of occurrence of these names in the specified region has been clarified, their 

discrepancy with the norms of modern Ukrainian literary language is described. 

Formulation of the scientific problem and its relevance. Dozens of settlement’s 

titles, which have a Russian language form or phonetic morphological structure, function in 

the modern omyns space of Ukraine. They are distributed predominantly in the southern and 

eastern regions of Ukraine, in particular in Odesa oblast, for example: Nadezhda, Poleszne, 

Udobne, and others. Such oikonyms (in addition to the older, historical names) do not 

correspond to the principles of Ukrainian toponymyc creation and violate the spelling norms 

of modern Ukrainian language, and therefore they require changes in accordance with the 

rules of the current Ukrainian orthographic code. 

Analysis of the research of this problem. Linguists have repeatedly drawn attention 

to Ukrainian oiconyms with the Russian language form. Among them, L.T. Masenko, 

D.G. Buchko and others. In our opinion, the reason for such innovations was, on the one 

hand, the desire of the then authorities to erase the memory of the local population about the 

pre-Soviet history of the region, to form the idea of the advantages of the Soviet-communist 

system itself, which creates a new outlook, and, on the other hand, the Russian form of 

oikonyms had to signal a new era in the creation of names. These names should have been 

related to the Soviet people, whose main language of communication was Russian. 

The purpose and task of the research is to find out the history of the emergence of 

names with the Russian language structure in the territory of the modern Odessa region, to 

analyze their conformity / non-compliance with the norms of modern Ukrainian literary 

language. 

The object of the research – the names of the Dalnichen, Zoria Truda, Miliardivka, 

Nadezhda, Nadezhdivka, Polezne, Sukhyi Ovrah, Udobne, Ulianovka, Yuzhne, which are 

recorded in various parts of the present Odessa region. 

Subject of research - origin of historical names of settlements in the studied region, 

renamed in the Soviet period; The reasons for the emergence of so-called new oikonyms and 

names with the Russian language form in the Odessa region. 

Research methods. The following linguistic methods and techniques are used for the 

analysis of selected oikonyms: descriptive (the structure of oikonym with the Russian-

language form and names – ideological innovations is described, the motives of the 
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nomination are determined), etymological analysis (the etymons of historical (primitive) 

names of settlements are established). 

Scientific novelty. For the first time, a comprehensive linguistic analysis of the names 

of settlements of the present Odessa region, which have a Russian language form or phonetic-

morphological structure, is proposed. 

Theoretical value of the research. The results of the study deepen knowledge about 

the causes of the appearance of oikonyms with the Russian language form in the Odessa 

region. We emphasize the fact that the formal structure of the oiconyms of Dalnichen, Zoria 

Truda, Miliardivka, Nadezhda, Nadezhdivka, Polezne, Sukhyi Ovrah, Udobne, Ulianovka, 

Yuzhne does not correspond to the norms of current Ukrainian spelling. 

The practical value of the results of the study. The analyzed oikonyms are 

considered as a fragment to a complete linguistic description of the names of the settlements 

of the Odessa region, which will be part of the perspective «Historical-etymological 

dictionary of the Odessa region’s okononyms». 

Key words: historical name of settlement, new name of settlement, oikonyms with 

Russian language form, oikonym space, renaming, spelling norms of modern Ukrainian 

literary language. 

УДК  811.111`373.2.001.33:73/79 
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д-р філол. наук, проф., 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 

 завідувач кафедри граматики англійської мови; 

О. О. Васильєва, 
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«Одеська юридична академія», викладач кафедри іноземних мов № 2 

АНГЛОМОВНІ ГЕМЕРОНІМИ: СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ 

Статтю присвячено детальному аналізу структурної організації гемеронімів. 

Гемероніми було розподілено на однокомпонентні, двокомпонентні та 

багатокомпонентні структури; на прості, складні та складені. Доведено, що загальною 

характеристикою структурної організації гемеронімів є частотне вживання 

багатокомпонентних словосполучень та абревіатур, а також двокомпонентних 

словосполучень і простих непохідних онімів. 

Ключові слова: ономастика, ідеонім, гемеронім, пресоніми, електрононіми, 

структурний тип.  

Дану розвідку присвячено детальному аналізу структурної організації 

гемеронімів, причому слід зазначити, що всеосяжний та всеохоплювальний аналіз 

структури цього класу англомовних ідеонімів досі в науковій літературі відсутній. 

Запропоновані ономатологами структурні типології пропріативів скеровані або на 

окремі групи ідеонімів англійської чи іншої мови, або ж на всі без винятку власні назви 

без урахування специфіки саме цього розряду власних назв.  

DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181025
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Що стосується дослідження структури власних назв, то найвпливовішими у цій 

царині є розвідки О. В. Суперанської, П. Скока, В. В. Німчука, В. Д. Бондалетова, 

С. Роспонда, Ф. Міклошича, Н. В. Подольської, В. Никонова, С. М. Пахомової, 

М. М. Торчинського, Д. Г. Бучка. Значну увагу структурі англомовних пропріативів 

різних розрядів приділили К. Д. Долбіна, Ю. І. Дідур, Є. С. Біла, О. Д. Полянічко. 

В. В. Німчук [2, с. 27–28] розподіляє оніми за структурою залежно від 

квантитативних покажчиків компонентів пропріативу, а саме: на складні онімні 

композити, що підрозділяються на справжні та несправжні складні композити, й 

абревіатурні композити; на лігатурні чи зрощені оніми; онімні словосполучення. 

О. В. Суперанська [5] виокремлює однослівні власні назви, які мають подальший 

розподіл на прості непохідні оніми, прості похідні оніми, а крім того складні та 

багатослівні оніми. Н. В. Подольська [3] розподіляє власні назви на прості 

одноосновні та однослівні оніми; на складні двоосновні оніми, акронімічні, 

абревійовані, власне композити та афіксальні композити, юкстапозити; на 

складені оніми: словосполучення, подвійні оніми, таутоніми, фрази, речення та 

антропоформули. Д. Г. Бучко [4] визначає розподіл власних назв на прості 

одноосновні та однослівні; на похідні оніми, які підрозділяються на деривативні 

суфіксальні й конфіксальні; на скорочені оніми або алегроформи; на складні 

двоосновні композити, афіксальні композити, зрощені й апозитивні власні назви, а 

також складноскорочені абревіатурні оніми, акроніми й криптоніми; на складені 

юкстапозити, багаточленні антропоформули, онімні словосполучення, дієслівні 

назви та онімні назви-фрази. М. М. Торчинський [6, с. 446] виокремив три класи 

пропріативів: прості, складні й складені оніми. Прості власні назви в подальшому 

підрозділяються на безафіксні й афіксальні; складні назви – на однослівні 

одноосновні та багатоосновні композити, афіксальні композити й абревійовані 

оніми; складені назви – на двослівні та багатослівні онімні словосполуки, 

словосполучення й фрази. 

М. М. Цілина [7] наголошує на важливості структурного поділу ідеонімів на 

основі повнозначних елементів: «Якщо повнозначний елемент один – 

однокомпонентні, два – двокомпонентні, більше двох – багатокомпонентні. 

Синонімічним до двокомпонентний, багатокомпонентний може бути двочленний, 

багаточленний». Таким чином, у цитованій роботі пропонується розподіл ідеонімів на 

однокомпонентні прості однокореневі (одноосновні) безафіксні чи афіксальні, складні 

двокореневі (двоосновні), рідше багатокореневі; складені дво- і багатокомпонентні, що 

поділяються на оніми-словосполуки; оніми з підрядним, сурядним і предикативним 

зв’язком між компонентами й оніми-фрази. 

Метою роботи є встановлення особливостей структурної організації підрозділу 

ідеонімів – гемеронімів, об’єктом послугували англомовні гемероніми, предметом – 

їхня структурна організація. Фактичним матеріалом дослідження було обрано 700 

власних назв, обраних за ступенем частотності використання в друкованих та 

електронних ЗМІ. 

Згідно з ономастичною традицією [2; 3; 4; 5; 6], розподіляємо ідеоніми на 

однокомпонентні, двокомпонентні та багатокомпонентні структури; на прості, 

складні та складені. До однокомпонентних належать ідеоніми, які виражено 

непохідними та простими похідними (суфіксальними й префіксальними) словами. 

Складні ідеоніми розмежовуються на власне композити, афіксальні композити й 

абревіатури. Складені двокомпонентні й багатокомпонентні ідеоніми можуть бути 

представленими словосполуками, словосполученнями, юкстапозитами й фразами.  
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Англомовні ідеоніми є надзвичайно різнобарвним класом власних назв, що 

номінують абсолютно різні за своєю екстралінгвальною віднесеністю денотати. 

Гемероніми, тобто власні назви засобів масової інформації, підрозділяються на дві 

підгрупи – пресоніми й електрононіми, які в свою чергу мають розподіл на відповідно 

чотири й три підгрупи. Проведений аналіз пресонімів загальною кількістю 400 одиниць 

з боку їхньої структурної організації дозволив встановити такі тенденції: 

1. Власні назви газет характеризуються високою частотністю найменувань 

однокомпонентних простих непохідних й похідних, прикладами яких можуть 

слугувати оніми Metro, The Times, The Sun; The Guardian, The Independent, The Observer. 

Їх кількість сягає 12 % та 10 % відповідно. Найчастотніший структурний тип цієї групи 

гемеронімів становить двокомпонентні словосполучення, наприклад, Washington 

Post, Chicago Tribune, Financial Times, City A.M., Daily Express, Daily Mirror, Daily Mail, 

The Daily Telegraph, що становить 73 % від загальної кількості. Багатокомпонентні 

словосполучення є нечисленними, бо було вилучено лише 5 % такого типу власних 

назв на кшталт The New York Times, London Evening Standard. 

2. Власні назви журналів характеризуються використанням різноманітних 

структурних типів. Значна кількість ідеонімів цієї групи представлена 

однокомпонентними простими непохідними й похідними назвами, наприклад, Chat, 

Bella, Red, Prima, The Time, Names,Yours, Closer, Tatler, Delicious, загальна кількість яких 

становить 18 % та 13 % відповідно. Складні назви використовуються значно менше, бо 

виокремлено лише 5 % власне композитів на кшталт Cosmopolitan, HomeStyle, Toybox, 

Swashbuckle, Playboy та 1 % абревіатур – GQ. Стосовно складених онімів зазначимо 

наступне: двокомпонентні словосполуки зустрілися в 1 % випадках, наприклад, Inside 

Soap, а словосполучення у 22 %, прикладами чого можуть слугувати наступні назви 

журналів: TV Choice, Radio Times, Harper's Bazaar, CBeebies Magazine, Men's Health, My 

Weekly, The New Yorker, Pokémon Magazine, Woman & Home, Top of the Pops, House 

Beautiful, Living etc. Також дуже частотними виявилися багатокомпонентні 

словосполучення, наприклад, Slimming World Magazine, Lego Special Series, The People's 

Friend, BBC Gardeners' World, Peppa Pig Bag-o-Fun, Disney Star Wars Lego, Fun to Learn – 

Favourites, загальною кількістю 31 %. Вилучено також 9 % онімів-фраз типу What's on TV, 

That's Life, Take a Break, Pick Me Up, Hello!, New!, OK!, Love It!. 

3. Власні назви альманахів демонструють власні риси структурної організації, 

які маніфестуються домінуванням дво- й багатокомпонентних словосполучень, 

наприклад, Farmers' Almanac, Air Almanac, Astronomical Phenomena, Grier's Almanac, 

Schott's Almanac, Encyclopædia Britannica Almanac, Canadian Global Almanac, Wisden 

Cricketers' Almanack, Star Almanac for Land Surveyors, The New York Times Almanac, 

TIME Almanac with Information Please, The Almanac for Farmers & City Folk, J. Gruber's 

Hagerstown Town & Country Almanack, кількість яких сягає 41 % та 48 % відповідно. 

Також було вилучено 1 % використання оніма-фрази Information, Please! 

4. Власні назви бюлетенів представлено лише одним структурним типом: 

багатокомпонентними словосполученнями, наприклад, Bulletin of the British Museum, 

The Raffles Bulletin of Zoology, Kew Bulletin of Miscellaneous Information, Jewish Bulletin 

of Northern California, Bulletin of the American Mathematical Society, Annual Bulletin of the 

National Gallery of Canada, Bulletin of Zoological Nomenclature, Bulletin of the American 

Medical Association, Academe: Bulletin of the AAUP, The Bulletin of the Center for 

Children's Books, The Bulletin of the Science Fiction and Fantasy Writers of America. 

Аналіз структури англомовних пресонімів дозволив встановити певні тенденції, 

які унаочнено в таблиці й діаграмі. 
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Таблиця 1. 

Структурні типи англомовних пресонімів 

Структурний тип 
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Однокомпонентні     

- непохідні слова 12 18 - - 

- похідні слова 10 13 - - 

- композити - 5 - - 

- афіксальні композити - - - - 

- абревіатури - 1 - - 

Двокомпонентні     

- словосполуки - 1 - - 

- словосполучення 73 22 41 - 

Багатокомпонентні     

- словосполучення 5 31 48 100 

- фрази - 9 1 - 

Всього 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

 
Рис. 1. Співвідношення структурних типів англомовних пресонімів 

 

Як бачимо з отриманих результатів, домінувальними структурними типами 

пресонімів є багатокомпонентні словосполучення, а також двокомпонентні. 

Дистрибуція інших типів є дуже різною, бо власні назви бюлетенів й альманахів мають 

обмежений репертуар, на відміну від назв газет. Лише власні назви на позначення 

журналів серед своїх структурних типів мають оніми-фрази різних комунікативних 
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типів, що зумовлено як їхньою широкою аудиторією, так і посиленням рекламної 

функції даної підгрупи пропріативів. 

Стосовно структурних типів трьох груп електрононімів загальною кількістю 300 

одиниць зауважимо наступне: 

1. Власні назви телевізійних каналів з боку їхніх структурних типів 

демонструють дистинктивні особливості. Однокомпонентні прості непохідні оніми є 

доволі частотними, наприклад, Fox, Dave, Kiss, Gold, Quest, Challenge, Home, що 

становить 13 % від загальної кількості. В цій групі також зустрічаються складні власне 

композити, прикладами яких є Nickelodeon, Netflix, Viceland, EuroNews, Univision, 

кількістю 5 %. Дуже високу частотність мають абревійовані назви, наприклад, W, CBS, 

NBC, HBO, ABC, ESPN, MSNBC, ITV4 HD, MTV, які вжито в 41 % випадках. 

Двокомпонентні словосполучення на кшталт 5*, Investigation Discovery, E! 

Entertainment, USA Network, Star Sports, BBC News, Disney Channel, Film4, Sky One, Sky 

Atlantic, Channel 5 було вилучено в 34 % випадках. Трапляються також поодинокі 

випадки багатокомпонентних словосполучень, наприклад, Fox News Channel, CN – 

Cartoon Network, CW Television Network, National Geographic Channel, що становить 7 % 

від загальної кількості. 

2. Власні назви радіоканалів представлено однокомпонентними назвами – 

простими непохідними й похідними онімами, наприклад, Hot, The Box, The Beat, The 

Office, Chilled, загальною кількістю 5 % та 1 %. Складні власні назви – це переважно 

абревіатури та незначна кількість власне композитів, наприклад, WBLS, WFMU, 

WBUR, MNM, JAZZ24, Chillout, Heartbeat, Hitsradio, кількість яких сягає 44 % й 4 %. 

Дво- й багатокомпонентні словосполучення виявилися доволі широковживаними – 

28 % та 18 % відповідно від загальної кількості, наприклад, Old School, 1 Live, Heart 

London, Rockabilly Radio, Glee Radio, The Vibe of Vegas, Gay FM, ESPN Radio, One Hip 

Hop, Radioio Bubba One, Radio Italy Live, Radio New York Live, Capital FM London. 

3. Власні назви сайтів, які з боку їхньої структури було детально досліджено 

[40, с. 12] та встановлено, що провідні позиції обіймають однокомпонентні прості 

непохідні оніми на кшталт Google.com, Opera.com, Europa.eu, Sina.com.cn, 360.cn, 

Twitch.tv, загальною кількістю 20 %. Присутня також незначна кількість простих 

похідних онімів на кшталт Blogger.com, Rambler.ru, Flickr.com – 4 %. Власне 

композити є доволі розповсюдженими, наприклад, Blogspot.com, Pornhub.com, 

Youtube.com, accuweather.com, Facebook.com, як і абревійовані назви типу Vk.com, 

Imdb.com, qq.com, csdn.net, які відповідно займають 13 % й 8 % від загальної кількості. 

У великій кількості виокремлено дво- й багатокомпонентні словосполучення, 

наприклад, Creativecommons.org, googleweblight.com, Slideshare.net, Elegantthemes.com, 

1und1.de, List-manage1.com, Youronlinechoices.com, Allaboutcookies.org, які сягають 44 й 

9 %. Поміж іншим, 2 % сайтонімів представлено фразами, спонукальними реченнями 

Gofundme.com, Gotowebinar.com. 

  



139 

Таблиця 2. 

Структурні типи англомовних електрононімів 
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Однокомпонентні    

- непохідні слова 13 5 20 

- похідні слова - 1 4 

- композити 5 4 13 

- афіксальні 

композити 

- - - 

- абревіатури 41 44 8 

Двокомпонентні    

- словосполуки - - - 

- словосполученн

я 

34 28 44 

Багатокомпонентні    

- словосполученн

я 

7 18 9 

- фрази - - 2 

Всього 100 % 100 % 100 % 
 

 
Рис. 2. Співвідношення структурних типів англомовних електрононімів 
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Двокомпонентні словосплучення й абревіатури займають серед електрононімів 

провідні позиції, а афіксальні композити й словосполуки взагалі не використовуються. 

Загальні тенденції структурної організації гемеронімів з виокремленням домінувальних 

типів гемеронімів унаочнено в діаграмі. 

 
Рис. 3. Співвідношення структурних типів англомовних гемеронімів 

 

Можемо висновувати, що загальною характеристикою структурної організації 

гемеронімів є частотне вживання багатокомпонентних словосполучень та абревіатур, а 

також двокомпонентних словосполучень і простих непохідних онімів. Домінувальними 

структурними типами пресонімів є багатокомпонентні й двокомпонентні 

словосполучення. Дистрибуція інших типів є дуже різною, бо власні назви бюлетенів й 

альманахів мають обмежений репертуар, на відміну від назв газет. Лише власні назви 

на позначення журналів серед своїх структурних типів мають оніми-фрази різних 

комунікативних типів, що зумовлено як їхньою широкою аудиторією, так і посиленням 

рекламної функції даної підгрупи пропріативів. Двокомпонентні словосполучення й 

абревіатури займають серед електрононімів провідні позиції, а афіксальні композити й 

словосполуки взагалі не використовуються. Можемо висновувати, що загальною 

характеристикою структурної організації гемеронімів є частотне вживання 

багатокомпонентних словосполучень та абревіатур, а також двокомпонентних 

словосполучень і простих непохідних онімів.  

Література 

1. Карпенко М. Ю. Онімний простір Інтернету (на матеріалі англомовних 

сайтонімів): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 

«Германські мови». Одеса, 2016. 20 с.  

2. Німчук В. В. Українська ономастична термінологія (проект). Повідомлення 

Української ономастичної комісії. Київ: Наукова думка, 1966. Вип. 1. С. 24–43. 

3. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. / под ред. 

А. В. Суперанской. Москва: Наука, 1988. 192 с. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ВН сайтів 

ВН радіоканалів 

ВН телевізійних 
каналів 
ВН бюлетенів 

ВН альманахів 



141 

4. Словник української ономастичної термінології / уклад. Д. Г. Бучко,

Н. В. Ткачова. Харків: Ранок-НТ, 2012. 256 с. 

5. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. Москва: Изд-во ЛКИ,

2007. 368 с. 

6. Торчинський М. М. Структура, типологія і функціонування онімної лексики

української мови : дис. ... докт. філол. наук : 10.02.01. Київ, 2010. 502 с. 

7. Цілина М. М. Структурна класифікація українських ідеонімів. Science and

Educationa New Dimension. Philology, ІІІ (15), Issue: 68. Budapest, 2015. P. 97–99. 

References 

1. Karpenko, M. Yu. (2016), Onymic space of the Internet (on the material of English

siteonyms) [Onimnyi prostir Internetu (na materiali anhlomovnykh saitonimiv): dys. ... kand. 

filol. nauk], Odesa, 251 p. 

2. Nymchuk, V. V. (1966), Ukrainian Onomastic Terminology (project). The

Ukrainian Onomastic Commission [Ukrai'ns'ka onomastychna terminologija (proekt), 

Povidomlennja Ukrai'ns'koi' onomastychnoi' komisii'], Scientific Opinion, Kiev, vol. 1, 

pp. 24-43. 

3. Podolskaya, N. V. (1988), Dictionary of Russian onomastic terminology [Slovar'

russkoj onomasticheskoj terminologii], Nauka, Moscow, 192 p. 

4. (2012), Dictionary of Ukrainian Onomastic Terminology [Slovnyk ukrai'ns'koi'

onomastychnoi' terminologii' / uklad. D. G. Buchko, N. V. Tkachova], Morning-NT, Kharkiv, 

256 p. 

5. Superanskaya, A. V. (2007) The general theory of proper names [Obshhaja teorija

imeni sobstvennogo], Izd-vo LKI, Moscow, 368 p. 

6. Torchinskiy, M. M. (2010), Structure, typology and functioning of the onymic

vocabulary of the Ukrainian language: Thesis [Struktura, typologija i funkcionuvannja 

onimnoi' leksyky ukrai'ns'koi' movy : dys. ... dokt. filol. nauk], Kiev, 502 p. 

7. Tsilina, M. M. (2015), Structural classification of Ukrainian ideologies [Strukturna

klasyfikacija ukrai'ns'kyh ideonimiv], Science and Educationa New Dimension. Philology, ІІІ 

(15), Issue: 68. Budapest, pp. 97–99. 

 Е. Ю. Карпенко, 
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 

 заведующий кафедрой грамматики английского языка; 

О. А. Васильева, 
Национальный университет «Одесская юридическая академия», 

кафедра иностранных языков № 2 

АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ГЕМЕРОНИМЫ: СТРУКТУРНЫЙ АСПЕКТ 
Статья посвящена детальному анализу структурной организации гемеронимов. 

Гемеронимы были разделены на однокомпонентные, двухкомпонентные и 

многокомпонентные структуры; на простые, сложные и составные. Доказано, что 

общей характеристикой структурной организации гемеронимов является частотное 

употребление многокомпонентных словосочетаний и аббревиатур, а также 

двухкомпонентных словосочетаний и простых непроизводных онимов. 
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ENGLISH GEMERONYMS: STRUCTURAL ASPECT 
The article deals with the detailed analysis of the structural organization of gemeronyms. 

The work aims at establishing the peculiarities of the structural organization of a subdivision of 
ideonyms – gemeronyms; English gemeronyms pose as the object of the research, whereas the 
subject thereof is their structural organization. 700 proper names were selected as the factual 
research material according to the frequency of their use in print and electronic media. 

The ideonyms were divided into one-component, two-component and multi-component 
structures; into simple, complex and compound. One-component ideonyms include those, which 
are expressed by non-derivative and simple derivative (suffixal and prefixal) words. Complex 
ideonyms are divided into composites per se, affixation composites and abbreviations. 
Compound two-component and multi-component ideonyms can be represented by word 
combinations, yukstaposites and phrases. 

English ideonyms are an extremely versatile class of proper names, nominating denotates, 
which are absolutely different in their extra-linguistic characteristics. Gemeronyms, i.e. proper 
names of the media, are divided into two subgroups, namely pressonyms and electronyms, which, 
in turn, split into four and three subgroups respectively. Gemeronyms were divided into one-
component, two-component and multi-component structures; into simple, complex and 
composed. It has been proved that the general characteristic of the gemeronyms’ structural 
organization is the frequent use of multi-component phrases and abbreviations, as well as two-
component phrases and simple non-derivative onyms. The distribution of other types varies 
greatly due to the fact that the proper names of newsletters and almanacs have a limited 
repertoire, unlike the names of the newspapers. Only the proper names for designation of 
magazines have onymic phrases of various communicative types among their structural types, 
due both to the wide audience they enjoy, and to the increase in the advertising function of this 
subgroup of proper names. Two-component phrases and abbreviations occupy leading positions 
among electronyms, whereas affixation composites and word combinations are not used at all. 
The distinctive feature of this group of ideonyms is the frequent use of abbreviated names, as well 
as two- and multi-component phrases. 

Key words: onomastics, ideonym, gemeronym, pressonym, electronym, structural type. 
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Статтю присвячено вивченню прізвиськ учителів як одного з різновидів 

неофіційної номінації в антропоніміці. Описано специфіку мотиваційної бази цього 
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різновиду шкільних прізвиськ. Установлено, що вона має традиційні для української 

народно-побутової системи називання риси. 

Ключові слова: ономастика, антропоніміка, неофіційна система називання, 

прізвисько, прізвисько учителя, мотив номінації. 

 

Прізвиська – один із найдавніших антропонімних класів не лише із безперервною 

традицією вживання, а й з незмінною популярністю впродовж усієї історії свого 

існування. Статтю присвячено аналізу одного із різновидів індивідуальних прізвиськ – 

шкільним прізвиськам. Об’єктом дослідження обрано прізвиська учителів, предметом – 

специфіку їх мотивів номінації. Джерельною базою слугує живий фактичний матеріал, 

зібраний шляхом письмово анкетування та інтерв’ювання (близько 400 одиниць) 

переважно в Чернівецькій області (спорадично залучено дані з Тернопільської та Івано-

Франківської областей). 

Перші письмові фіксації прізвиськ, за твердженням П. Чучки, сягають ще 

домонгольських часів [7, с. 502]. Інтерес науковців до цього класу антропонімів теж має 

тривалу в часі традицію: уже перші дослідники української антропонімії звернули на них 

увагу (див. праці А. Степовича (1882), М. Сумцова (1889), В. Ястребова (1893), 

В. Охрімовича (1895), І. Франка (1906), М. Зубрицького (1907), М. Корниловича (1930)). 

І далі, упродовж усієї історії української ономастики, прізвиська перебували в полі зору 

вітчизняних учених. Проте 1970 року згаданий вище відомий український ономаст 

П. Чучка, який одним із перших в українській ономастиці найповніше проаналізував 

неофіційну антропонімійну систему окремого регіону – Закарпаття, зауважив, що «цей 

клас антропонімів опрацьовано ще дуже слабо» і навіть немає «упорядкованої 

термінології для назв цього класу» [8, с. 154]. Цікаво, що майже через тридцять років в 

енциклопедії «Polskie nazwy własne» (1998) О. Цєслікова також наголошуватиме на 

існуванні в ономастичних працях колег різних дефініцій прізвиська [12, с. 119]. Це, на 

наш погляд, не зумовлено рівнем розвитку ономастичної науки, а, радше, є свідченням 

складності вивчення цього класу антропонімів, багатогранного, розмаїтого як за складом, 

умовами виникнення, так і за особливостями функціонування, а також такого, що, попри 

давність походження, постійно поповнюється і новими одиницями, і навіть новими 

різновидами. 

Упродовж останніх двох десятиліть інтерес до вивчення неофіційної антропонімії 

помітно виріс. Сьогодні існують комплексні й часткові дослідження прізвиськ та 

окремих їхніх груп як складника регіональної онімії (детальніше див. [8]), 

проаналізовано лексичну базу та словотвірну будову прізвиськ, лінгвопсихологічні 

чинники їхнього виникнення, здійснено чимало спроб розробити універсальну 

мотиваційну класифікацію. Протягом останніх років доволі активно відбувається 

вивчення цього антропонімного класу із застосуванням соціолінгвістичного, когнітивно-

прагматичного, комунікативно-функційного та інших підходів (детальніше див. [10]). 

Загалом нових аспектів досліджень не бракує, але й поле для дослідження неміряне, бо, 

на відміну від офіційної системи називання, чітко регламентованої, письмово 

зафіксованої, такої, що має певні кількісні та якісні обмеження, прізвиська – це «стихія 

народної творчості», яку важко бодай приблизно описати навіть у межах невеликого 

часового відтинку. Будь-яка зміна в житті носія прізвиська може стати причиною зміни 

найменування, усне побутування цьому оптимально сприяє. Людина може мати кілька 

прізвиськ упродовж життя і навіть кілька прізвиськ одночасно. Але це також закрита 

система для сторонніх, що утруднює процес фіксації, а отже, й чимало прізвиськ зникає, 

так ніколи і не потрапивши в поле зору дослідників. 
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Ми вже згадували про проблему формулювання загальноприйнятого визначення 

прізвиська в польській ономастиці. Ця проблема існує і в українській науці про власні 

назви: сьогодні чи не кожен дослідник неофіційної системи найменування намагається 

уточнити дефініції попередників. М. Худаш, досліджуючи українську антропонімійну 

систему від найдавніших часів, у знаковій для української ономастики праці «З історії 

української антропонімії» (1977) схарактеризував усі її основні компоненти, зокрема й 

прізвиська. Наведемо уточнене М. Худашем визначення прізвиська: «… це особові назви, 

яких люди набувають у побутовому оточенні мимоволі, часто випадково, у різні періоди 

свого життя за тією чи іншою зовнішньою або внутрішньою властивістю чи якимось 

незвичайним випадком, що з ними трапився, і під якими вони відомі лише в близькому 

оточенні» [6, с. 83]. Енциклопедія «Українська мова» 2004 року фіксує таке визначення за 

авторства П. Чучки: «Прізвисько, вуличне прізвище, кличка – вид антропоніма, неофіційне 

особове іменування, яким середовище індивідуалізує або характеризує особу. Термін в 

українській мові фіксується з XIV ст.» [9, с. 532]. «Словник української мови» подає таке 

тлумачення: «Прізвисько – найменування, що іноді дається людині з огляду на яку-небудь 

рису її характеру, зовнішності, діяльності, звичок і т. ін.» [4, с. 897]. «Словник української 

ономастичної термінології» дефінує цей клас як вид антропоніма, додаткову, неофіційну 

назву, дану «людині оточенням за визначальними рисами її характеру, фізичними 

ознаками, звичками, походженням і т. ін.» [5, с. 154]. 

Якщо узагальнити відомі нам визначення цього виду особових власних назв, то в 

українській ономастиці усталилося бачення прізвиська як неофіційного, 

необов’язкового, додаткового, на початках однозначно характеристичного, нерідко 

емоційно забарвленого, зазвичай неваріативного найменування, яке називає особу в 

різні періоди її життя, функціонує в мікроспільноті і має переважно короткий період 

стабільності. 

Індивідуальні прізвиська виникають і функціонують у мікросоціумі та є 

наслідком ставлення до ближнього, особистих стосунків у конкретній соціогрупі; саме 

від характеру взаємин у якій і залежать семантика, мотиви найменування та конотації 

цього класу антропонімів. А оскільки види контактів можуть бути доволі різними, як і 

особисті характеристики тих, кого називають, і тих, хто називає, науковці сьогодні 

говорять як про окремішності не лише вуличні прізвиська, а й прізвиська спортсменів 

(зокрема боксерів, футболістів, хокеїстів та бейсболістів тощо), політиків, учителів та 

школярів (так звані шкільні прізвиська), афектоніми (вирази та звороти, що найчастіше 

використовують між подружжям, нареченими, батьками-дітьми) і навіть нікнейми, які 

вживають учасники інтернет-комунікації. 

Прізвиськами вчителів, соціокультурними та соціопрагматичними аспектами їх 

дослідження впродовж останніх десятиліть активно цікавилися польські мовознавці 

М. Біолік, Б. Двілевич, К. Длугош, М. Мицавка, Г. Поповська-Таборська, Б. Страмек. 

Комплексний аналіз цього різновиду шкільних прізвиськ здійснив 2003 року 

М. Шнєжинський (монографія «Przezwiska nauczycieli» [13]). Об’єктом дослідження 

сучасних українських науковців є переважно дитячі прізвиська, зокрема прізвиська 

учнів, вивченню яких присвятили публікації О. Антонюк, О. Виборнова, Т. Макарова, 

М. Наливайко, В. Павлюк, І. Стаханова, В. Флоровська, В. Чабаненко, А. Чучвара та ін. 

Проблеми мотиваційної бази та словотвору прізвиськ учителів два десятиліття тому 

потрапили в поле зору Г. Аркушина [1], але наразі з відомих нам праць більше жодна 

не присвячена їх аналізові. Окрім того, упродовж останнього десятиліття міжлюдське 

спілкування, шкільна комунікація зокрема, зазнають суттєвих змін, усе вагомішим стає 

віртуальне спілкування. За нашими спостереженнями, це впливає і на неофіційну 
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систему називання: шкільні прізвиська стають усе менш популярними, натомість 

виникають інші види неофіційного індивідуального називання у віртуальному просторі, 

зокрема нікнейми. Якщо десять років тому вчорашній школяр в анкеті міг навести 

приклади щонайменше шести-восьми прізвиськ учителів, то сьогодні ця цифра рідко 

перевищує три-чотири назви. Отож цей клас прізвиськ наразі потребує нагальної 

фіксації і наукового опису. 

Нагадаємо, прізвиська вчителів як індивідуальні прізвиська характеризують 

особу через неї саму та за її особистими якостями. Їхній аналіз можна здійснювати за 

різними параметрами: лексичною базою (відонімні, відантропонімні), структурою 

(одно- і багатокомпонентні), емоційним забарвленням (нейтральні, демінутивно- і 

пейоративно забарвлені), способом творення (утворені неморфологічними та 

морфологічними способами), мотивами номінації. Цілком погоджуємося з 

О. Вербовецькою, що мотиваційний критерій аналізу та систематизації є 

найдоцільнішим, бо, насамперед, дає змогу виявити механізми творення власних назв 

[3, с. 8], тобто відкриває на прикладі цього класу антропонімів шлях до глибшого 

розуміння живих назвотворчих процесів у національній антропонімії. Мав рацію 

П. Чучка, коли писав: «Ми дивимося на прізвиська як на розкішний заповідник, у 

якому ще повнокровним життям живе те, що поза ним, в інших антропонімних класах, 

давно вже безповоротно відійшло в забуття» [8, с. 168]. 

Спираючись на класифікації індивідуальних прізвиськ, запропоновані П. Чучкою 

[8, с. 182] та Г. Аркушиним [2, с. 130], а також узявши до уваги виокремлені 

Н. Шульською, О. Вербовецькою [3; 11] та іншими дослідниками неофіційної 

антропонімії мотиваційні групи індивідуальних прізвиськ, зібраний фактичний 

матеріал поділяємо на 10 груп: 

1. Прізвиська, утворені від прізвищ, імен по батькові денотата. 
2. Прізвиська, утворені від прізвищ інших людей за подібністю. 
3. Прізвиська, мотивовані фізичними ознаками денотата.  
4. Прізвиська, мотивовані внутрішніми ознаками носія та особливостями його 

поведінки. 

5. Прізвиська, мотивовані особливостями мовлення денотата. 
6. Прізвиська, мотивовані професією, посадою або родом діяльності носія. 
7. Прізвиська, мотивовані певною життєвою ситуацією, звичками або вчинком 

денотата. 

8. Прізвиська, мотивовані наявністю в денотата певного специфічного предмета, 
тварини тощо. 

9. Прізвиська, мотивовані походженням носія. 
10. Прізвиська, мотивовані місцем носія в громаді. 
До нашої класифікації не потрапила тільки одна група, яку виокремлюють, 

зокрема, деякі дослідники вуличних прізвиськ, – прізвиська, мотивовані місцем 

проживання, що цілком очікувано, бо ця ознака неактуальна як для однозначної 

ідентифікації, так і для влучної характеристики вчителя. 

Найпоширенішими мотивами номінації, як і в регіональних системах 

індивідуальних прізвиськ, є зовнішні, внутрішні та мовленнєві ознаки учителів 

(відповідно 35,5 %, 7,9 % і 9,5 %) – усього 52,9 %. Поширеними мотиваційними 

чинниками творення прізвиськ учителів є також офіційні антропоніми (прізвища, імена, 

імена по батькові) самих денотатів (22,1 %) та інших людей (7,9 %) за подібністю – 

усього 30 %. Отже, згадані п’ять мотиваційних груп становлять 82,9 % аналізованого 

фактичного матеріалу. На останні групи припадає 17,1 %: з-поміж них найпоширеніші 
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– прізвиська, мотивовані професією, посадою або родом діяльності носія, – 9,5 % та 

прізвиська, мотивовані певною життєвою ситуацією або вчинком денотата, – близько 

4,2 %; решта 2,5 % – прізвиська із втраченою мотивацією або полімотивовані. 

Найчисельнішою групою є прізвиська, мотивовані зовнішніми ознаками носія 

(135 назв), що характеризують загалом особливості його фігури, зріст чи повноту, або 

те і те водночас: Бомба, Банан, Бочка, Велетень, Глобус, Гном, Грубка, Дистрофік, 

Довгий, Дюймовочка, Жирафа, Жопата, Кабан, Карлик, Качка, Ковбаса, Коза, Колобок, 

Курочка, Лампочка, Мацьонька, Мікроба, Модель, Олівець, Пацє, Пищик, Помідора, 

Пончик, Свиня, Свиноматка, Слон, Страус, Суслік, Сушениця, Таблетка, Тараня, 

Таранька, Тоненька, Фігура, Хрюшка, Шкапа, Шланг, Шпилька, Штепсель; пігментацію 

шкіри або волосся: Ворона, Гуска, Індус, Кажан, Краснуха, Рижа, Чорний ворон; 

специфіку окремих частин тіла, волосся, зачіски: Бобрік і Зубата (носії мають великі 

передні зуби), Кобила (учителька мала великі зуби), Бородань, Вус, Вареник і Губа (носії 

з великими губами), Вівця (учителька мала темне кучеряве волосся), Дятел (учитель з 

великим довгим носом), Жаба (руки вчительки нагадували жаб’ячі лапки), Зебра 

(обличчя носія нагадувало морду тварини), Кріт (учитель мав поганий зір і вставне око), 

Лев (учитель з пишними вусами), Лисий, Мавпа (носій мала великі вуха), Мівіна (так 

називали біляву кучеряву вчительку), Муха (учителька з великими круглими 

витрішкуватими очима), Одуванчик (учителька мала біле пухнасте волосся), Пасочка 

(носія прозвали за форму зачіски), Пікінез (учитель мав відповідну форму носа), Русалка 

(учителька з довгим волоссям), Сова (прозвали за великі круглі очі), Сорока (учителька 

мала довгий ніс і носила окуляри), Цьомчик (носій з маленькими пухлими губами), 

Череп (називали лисого вчителя), Червона (учителька дістала прізвисько через повні 

червоні щоки). Прикметною рисою аналізованого матеріалу є наявність румунських 

лексем (Буковина, як відомо, багатонаціональний край, де проживає і румуномовне 

населення): Балая (з румунської сива) – прізвисько сивої вчительки поважного віку, 

Ґинсаку (з румунської гусак) прозивали вчителя, обличчя якого нагадувало гусяче; Гаїна 

(з румунської курка) – учительку прозвали за зовнішньою подібністю; Келбан (з 

румунської лисий). На думку ономастів, іншомовне за походженням найменування 

здатне забезпечити найвищий ступінь індивідуалізації – наявність цих номенів у нашому 

матеріалі свідчить про функцію індивідуалізації як одну з основних функцій 

аналізованих прізвиськ. Окрім того, запозичення наділені і певним експресивним 

потенціалом. Прізвиська, що характеризують особливості ходи: Камаз (рухи вчителя 

були позбавлені невимушеності, рухаючись, нагадував робота), Коза (учительку так 

назвали не лише за манеру поведінки, але й за особливості ходи), Черепаха (носій завжди 

повільно рухалася). Хочемо звернути увагу, що твірною базою наведеної групи прізвиськ 

доволі часто виступають назви тварин, птахів, комах (це, загалом, усеслов’янська 

тенденція). Потреба емоційно охарактеризувати вчителя, що стає найчастіше поштовхом 

до творення прізвиська, потребує відповідних засобів: метафоричне значення згаданих 

фауно- та флороназв забезпечує необхідні асоціації та експресивність номінації. 

Трапилися в цій групі також прізвиська, утворені за асоціаціями, побудованими на 

антонімічних відношеннях: Дюймовочкою назвали вчительку інформатики, яка зовні 

була повною протилежністю згаданій казковій героїні. 

Прізвиська, мотивовані внутрішніми ознаками носія та особливостями його 

поведінки 
Серед прізвиськ цієї групи (30 назв) переважають назви-характеристики, що 

фіксують як позитивні, так і негативні риси іменованої особи: добрий (-а) || 

справедливий (-а) || лагідний (-а) || розумний (-а) і злий (-а) || прискіпливий (-а) || 
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вимогливий (-а) || нудний (- а) || сварливий (-а) || впертий (-а): Ангелик, Душенька, 

Золота, Кнопа, Цвіточок, Сова та Ворона, Грижа, Істеричка, Зануда, Карга, Кобра, 

П’явка, Риба (прізвисько отримала дуже прискіплива вчителька), Цап. Частина 

прізвиськ указує на особливості поведінки, звички: Знайко (постійно давав поради), 

Мотану (з румунської кіт; учитель багато і швидко говорив та був активний, як 

весняний кіт), Музікуца (прізвисько вчительки співів, яка постійно щось наспівувала), 

Шизофренія (учителька говорила сама із собою). 

Прізвиська, мотивовані особливостями мовлення 
Цей вид прізвиськ (36 одиниць), як і попередні, має давні традиції в українській 

системі називання: про нього згадували у своїх розвідках ще М. Сумцов і В. Охрімович, 

вважаючи спадком давньоруської доби. Цікаво, що, як і в давнину, шкільні прізвиська 

зобов’язані своїм походженням насамперед не специфіці манери спілкування, хоча є 

й такі (Цвірінька – учителька багато і швидко говорила, її мовлення нагадувало 

цвірінчання горобців; Коза – носій завжди говорила голосно й крикливо, Торочка – 

учителька говорила швидко і багато) чи дефектам мовлення (гаркавість – Француз; 

шепелявість – Кобра), а переважно недоречно чи неправильно вжитим словам та 

словосполученням (Гороб’єц замість горобець; Санцимєтрова Стрічка – учителька 

трудового навчання, родом з Білорусії, погано вимовляла українською цю 

терміносполуку; Кіркорова кістка – учителька біології обмовилася і сказала так замість 

кіркова кістка) або словам-паразитам. Саме останні і стають найчастіше основою 

оригінальних найменувань учителів: Батя (один учитель усіх учнів називав дітьми, 

інший – звертався до них: синку! || донько!), Бейсік (улюбленою темою розмови на 

уроці була для носія прізвиська мова програмування Basik), Вверх головою (будь-яке 

невдоволення учнями учитель висловлював фразою: Ну що ви весь час вверх головою і 

вверх головою?!), В тому було (улюблений вислів носія), Вундеркінд (так учитель 

називав учнів, які погано вчилися), Гад (заспокоював дітей фразою: «Гади шипучі, не 

шипіть!»), Ґаздиня (учителька часто називала учениць ґаздинями), Дана-дана (носій 

нерідко приспівував на перерві: дана-дана), Дьордій (учитель одного разу розсердився 

на учнів і сказав: «Я вам не Дьордій!»), Емг, Зрозуміла, Мбре, Отже, Чуєш-да?! (слова-

паразити), Звір (дуже добрий і лагідний учитель кілька разів, заспокоюючи учнів, 

сказав: «Не будіть в мені звіра!»), Іще-що (найулюбленіший вигук), Катастрофа, Кот 

(улюблені вислови: «Це не діти, а катастрофа!», «Ребята, давайте жить дружно!»), 

Колбочка (улюблене слово), Манна небесна (учитель кожен день залишав учнів після 

уроків на додаткове заняття і повчав: «Хто все вивчить, то йому манни небесної не 

треба!»), Могила (носій погрожував учням, які не виконали домашнє завдання: «Як дам 

зараз – буде могила!»), Нєдостаток І Преймущество (постійно повторював, що в 

кожній новій темі є свій нєдостаток і преймущество), Тупиця (дуже вихований і 

толерантний учитель одного разу, розлютившись, сказав учневі: «Тупиця! В 

канцелярію! Документи в руки – і до батьків!»), У нас – контрольна! (коли хтось 

намагався відпросити учня з її уроку, вчителька заперечувала і казала: «У нас – 

контрольна!»), Цап (коли хтось не слухав учителя на уроці, він розлючено кричав на 

порушника: «Ану вийди за двері, дурний цап!»). Як бачимо, саме в цій групі 

трапляються багатокомпонентні структури, частина з яких – лексикалізовані 

словосполучення і навіть речення. Більшість «етимонів» цих прізвиськ є часто 

вживаними словами, словосполученнями, висловами, серед яких трапляються і слова-

паразити, лайливі, просторічні слова, суржикізми, спостерігши останні в мовленні 

наставників, уживання яких є порушення мовленнєвого етикету, учні дошкульно 

прозвали вчителів. 
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Прізвиська, утворені від прізвищ, особових імен та імен по батькові 

денотата 

З 84 прізвиськ цієї групи 47 утворено внаслідок звукової асоціації з особовими 

іменами самих носіїв (Антонінка, Аркаша, Богданка, Васьок, Галинка, Галька, Гоша, 

Дмитрик, Домка, Ємеля, Зіночка, Ілуцуке, Ірка, Катерина, Катруся, Лариска, Леська, 

Лідочка, Любка, Марічка, Надєжда, Наталка, Нелька, Олька, Пашка, Рімка, Ромка, Ростік, 

Свєта, Свєтуня, Стєпашка, Стьопчик, Тетяночка, Юрчик), іншими особовими іменами 

(Нона < Ніна, Касандра < Олександра) або апелятивами (Галушка < Галина, Зайка < Зоя, 

Карась < Тарас, Рись < Раїса). Більшість з них є демінутивами, щоправда, емоційна оцінка 

коливається в регістрі: від ласкавого (Галинка, Дмитрик, Катруся, Наталка, Юрчик) до 

фамільярного (Аркаша, Галька, Пашка, Рімка, Ростік, Стєпашка). До речі, зневажливо-

фімільярні конотації в останній підгрупі досягнуто переважно завдяки вживанню 

зросійщених варіантів імен. Зрумунізований варіант Ілуцуке (учитель математики Ілля 

Дмитрович), як і прізвисько, що трапилося в одній із попередніх груп, Музікуца 

зафіксовані на Буковині в районі, де компактно проживає румуномовне населення.  

Прізвиська від прізвищ учителів утворено шляхом структурної чи фонетичної 

деформації на основі різних асоціацій із відповідними власними чи загальними 

назвами, унаслідок перекручення чи римування, різноманітних лексичних асоціацій, 

виражених синонімами чи антонімами (Гніздо < Гніздовський, Друшляк < Джурляк, 

Зайка < Заїка, Зайчик < Кріль, Киця < Котик, Коханка < Коханко, Кулідід < Кулібаба, 

Малинка < Малина, Носок < Носко, Пепушою < Кукуруз, Петрушка < Петрушко, 

Саранча < Саранчу, Соколик < Соколовська, Фісташка < Сташків, Чинчик < 

Михайлинчик < Михайлина). Частину прізвиськ учительок утворено за допомогою 

андронімних формантів, що впродовж тривалого часу було притаманне народно-

побутовій системі називання (Жучиха < Жук, Дмитрівна < Дмитрів, Харючка < 

Харюк). Зафіксовано також трансформацію справжніх прізвищ носіїв – приблизний 

переклад з української мови на румунську і навпаки: Пепушою < Кукурудз (румунське 

папушой), Жаба < Броско (румунське броски) (зафіксовано в Чернівецькій області). 

Прізвиська, мотивовані іменами по батькові, становлять собою редеривати, 

фонетично модифіковані назви та утворення за асоціацією (Гаврило < Гаврилович, 

Кирило < Кирилович, Максим < Максимович, Афоня < Опанасович, Карлуша < 

Карлович, Пантелеймоша < Пантелеймонівна, Стєпашка < Степанівна, Тьофік < 

Теофілович, Андроїд < Андрійович ). Трапилися в нашому матеріалі прізвиська, 

утворені одночасно від імені та по батькові носія: Людка-Васька < Людмила Василівна, 

Машка-Сашка < Марія Олександрівна, а також абревіатури: НЛО < Наталя Леонідівна 

Охріменко та БМП < Бортняк Міла Володимирівна. 

Частина прізвиськ виникли внаслідок подібності денотатів до історичних осіб: Іван 

Грозний (дуже строгий директор школи), Ленін (прізвисько характеризує за зовнішнім 

виглядом, був лисуватий), Наполеон (носій любив командувати), Фюрер, Адольфівна 

(обидва прізвиська на позначення однієї строгої, вимогливої вчительки німецької мови), 

Мазепа (учитель історії), Петлюра (строга вчителька); до співаків, артистів: Іво Бобул 

(учителька мала зачіску, як у співака), Нікелін (учитель фізкультури, подібний до Юрія 

Нікуліна), Ротару (учителька співів, яка постійно співала), Сердючка (завжди весела 

вчителька), Чарлі Чаплін (учитель, що мав подібну, як в актора, ходу); до літературних та 

фольклорних персонажів: Алі Баба (за зовнішнім виглядом), Васіліса Прєкрасная 

(учителька із непоказною зовнішністю), Вінні Пух (низенька і повненька вчителька 

французької мови), Коник-горбоконик (учитель фізкультури, який сутулився і незграбно 

стрибав), Барон Мюнхаузен (учитель зарубіжної літератури), Оленка-зміючка (дуже 
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вимоглива вчителька); до кіногероїв, героїв мультфільмів та телепередач: Катруся (за 

схожістю із телеведучою програми «На добраніч, діти!»), Світлофор Моргайлик (учитель 

не був схожий на героя популярної колись радіопередачі для школярів, а мав проблеми із 

зором, тобто прізвисько виникло завдяки асоціаціям із внутрішньою формою власної 

назви радіоперсонажа), Термінатор (носій був дуже злим), Шапокляк (як і героїня 

мультфільма мала довгий і гострий ніс), Кінг Конг (носій був подібний зовні до цього 

кіноперсонажа). 

Прізвиська, мотивовані професією, посадою або родом діяльності носія (36 

одиниць), належать до продуктивних способів ідентифікації вчителів. Частина з них 

(менша) безпосередньо вказує на спеціалізацію вчителя, тобто є прямою номінацією, але з 

емоційно-експресивним забарвленням, здебільшого фамільярним, панібратським, що 

досягається вживанням просторічних варіантів назв: Англічанка, Дойчка, Історичка, Інфа 

(учитель інформатики), Кравчиня, Мовничка, Німец, Німка, Німкеня, Психічка, 

Спортсмен, Фізичка, Француз. Друга частина прізвиськ, мотивованих професією, посадою 

або родом діяльності носія, є непрямою номінацією, джерелом їх виникнення стають 

переважно терміни або предмети, пов’язані зі спеціалізацією вчителя, і навіть прізвища 

відомих у його галузі вчених: Атом, Джоуль, Молекула, Ньют, Ом (прізвиська учителів 

фізики); Інфузорія, Пасльон, Слиж (вид риби), Хромосома (прізвиська учителів біології); 

Квадратний Метр, Калькулятор, Косинус, Циркуль (прізвиська учителів математики); 

Бомба, Каністра (спотворене англ. chemistry), Колба, Менделєєв (прізвиська учителів 

хімії); ДУП (абревіатура терміна дистанційне управління приводом стала прізвиськом 

учителя автосправи); Майор (учитель захисту Вітчизни); Тормоз (учитель автосправи); 

Шеф (директор школи); Баян Баянович (учитель музики); Панна Руська – учителька 

зарубіжної літератури, яка колись викладала російську мову. 

Прізвиська, мотивовані певною життєвою ситуацією, звичками або вчинком 

денотата 
Мотивація прізвиськ цієї групи (16 назв) неповторна, унікальна, бо виникають 

вони як реакція на якийсь конкретний випадок чи ситуацію, що мали місце і 

запам’яталися в шкільному мікроколективі. Н. Шульська називає ці оніми 

«прізвиськами-текстами» [11, с. 8]. Наприклад, Вафля – учителька, яка любила 

пригощати учнів вафлями; Ворона – учителька, син якої на уроці малювання одного разу 

намалював ворону; Кактус – носій отримала на день народження в подарунок кактус; 

Кишка – учителька одного разу прийшла до школи в розтягненій кофті сірого кольору; 

Крапочка – у програмі Pascal завжди ставив у кінці крапку; Мода – негарна на вроду 

вчителька намагалася вдягатися «дуже» модно; Незалежність – учитель написав це 

слово з помилками; Підошва – учителька одного разу прийшла до школи у взутті з 

відірваною підошвою; Пляцок – учні ненароком перевернули на вчительку торт; 

Пробірка – учителька фізики часто проводила досліди з пробірками; Робокоп – на 

урочисту лінійку вчителька вдягла сонячні окуляри квадратної форми; Студент – 

директор школи, який прийшов працювати до школи, ще будучи студентом. 

Останні три групи нечисленні. Прізвиська, мотивовані наявністю в денотата 

певного специфічного предмета, тварини тощо, представлені шістьма прикладами: 

Баклажан – учитель фізкультури носив спортивний костюм фіолетового кольору; 

Плащ, ЧП (Чорний Плащ) – їхні носії постійно носили чорний плащ; Зебра – учитель 

фізкультури часто вдягав смугасту майку, учителька німецької мови носила чорно-білу 

смугасту шубу; Парасолька – носій за будь-якої погоди мала із собою парасольку; Децл 

– учитель історії мав на телефоні рингтон пісні Децла. Нами засвідчено лише одне 

прізвисько, мотивоване походженням носія, – Молдаван, але і воно полімотивоване, бо 
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зумовлене вчинком самого вчителя: знайомлячись з учнями, він наголосив, що за 

національністю – молдован. У зібраному фактажі прізвиська Діва і Неньо мотивовані 

місцем носія в громаді: Діва – учителька фізики, яка була незаміжньою; Неньо – 

директор школи, якого всі поважали і який справді ставився до всіх, наче батько. 

Зафіксовано також прізвиська, вигадані попередніми поколіннями школярів, 

лексико-семантичне значення яких втратилося з часом, тому мотиви їх виникнення вже 

назавжди втрачені. Це такі найменування, як: Цукерка, Лань, Льотчик, Коляда-

Мармуляда, Циганка Аза, Дездемона, Маклуха, Єті, Нень, Біба, Голуб, Шарік, Гладун, 

Гуцул, Мицик. 

Прізвиська вчителів, як відомо, не належать до найдавніших шарів національної 

антропонімії (їх постання як окремої групи індивідуальних прізвиськ, безперечно, 

найшвидше можна пов’язати з добою Середньовіччя, коли виникла і усталилася 

система шкільництва в Європі), а проаналізовані номени – узагалі приклад сучасної 

системи неофіційної антропонімії. Але і сьогодні вони мають традиційну для 

індивідуальних прізвиськ мотиваційну базу, засвідчують усталені моделі їх творення та 

говорять про неперервність традиції та великий потенціал ономатворчості українців, а 

також є свідченням багатства і розмаїття можливостей української антропонімійної 

системи. 

Перспективу дослідження вбачаємо в описі динаміки мотиваційного групування 

прізвиськ учителів за різними віковими категоріями респондентів (школярі молодших, 

середніх і старших класів), бо, за нашими спостереженнями, ці групи прізвиськ можуть 

відрізнятися як за продуктивністю творення, так і за особливостями мотиваційної бази. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ БАЗЫ ПРОЗВИЩ УЧИТЕЛЕЙ 
Статья посвящена изучению прозвищ учителей как одной из разновидностей 

неофициальных именований в антропонимике. Описана специфика мотивационной 

базы этой разновидности школьных прозвищ. Установлено, что для нее характерны 

традиционные для украинской народно-бытовой системы имен черты. 
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SPECIFICITY OF MOTIVATION BASIS FOR TEACHERS’ NICKNAMES 
The article is dedicated to the research of the specific of the motive base of one of the 

types of individual nicknames – teacher’s nicknames. During the last decade school 

communication underwent essential changes according to our observations school nicknames 

are less popular instead of it the other types of unofficial individual nomination appear in the 

virtual space, such as nicknames, so the analyzed nicknames class needs urgent fixing and 

scientific description. 

Teachers’ nicknames as individual nicknames characterize the personality via herself and 

according to her personal qualities. Their analysis can be realized by different variables such as 

lexical base, structure, emotional coloration, formation type, nomination motives. Motive 

criterion of analysis and systematization we suppose as one of the most important because it 

opens the way to more profound understanding of vital nomination processes in the national 

anthroponymy. The most widespread motives of nomination of teachersingly 35,5 %, 7,9 % і 

9,5 %) – totally 52,9 %. Extend motive forces of the creation of teachers’ nicknames as well as 

in the regional systems of individual nicknames there are external, internal and communicative 

teachers peculiarities (correspondingly 35,5 %, 7,9 % і 9,5 %) – totally 52,9 %. Extend motive 

forces of the creation of teachers’ nicknames are also official anthroponyms (surnames, names, 

fathers’ names) of denotations themselves (22,1%) and of other persons (7,9%) according to 

similarity – totally 30%. The last five motive groups include 17,1 % among them the 

widespread are nicknames, which are motivated by the occupation, the position, or the sphere 

of speaker’s activity – approximately 9,5 % and the nicknames, which are motivated by the life 

situation or denotation action, – approximately 4,2 %; the rest 2,5 % – nicknames with the lost 

motivation or poly-motivated. 

Teachers’ nicknames, as it is known, don’t belong to the eldest layers of national 

anthroponymy, and analyzed proper names – generally are the example of modern system of 

unofficial anthroponymy. Nevertheless, today they have traditional for individual nicknames 

motive base, certify standard schemes of their derivation and say about continuity of tradition 

and enormous potential of onomastic creation of Ukrainians, and also are the evidence of the 

wealth and unique opportunities of Ukrainian anthroponym system. 

Key words: onomastics, anthroponymy, informal naming system, nickname, teacher’s 

nickname, naming motivation.  
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СЛОВО ЛОБОДА В ОНОМАСТИЧНОМУ 
ТА АПЕЛЯТИВНОМУ АСПЕКТАХ 

У статті висвітлюється смислове навантаження слова лобода в українському 

загальнонародному мовленні як звичайного бур’яну, шкідливого в посівах злакових 

культур та для здоров’я людей у період його цвітіння, а також як споживної 

рослинності для травоїдних і рятівного людського харчу в часи голодоморів на Україні. 

З’ясовується антропонімна організація на основі цього слова та художні засоби 

використання його в народній творчості, художній літературі, публіцистиці. Особлива 

увага привертається до появи негативного образу Володьки Лободи і тих реальних 

носіїв прізвищних назв, які ввійшли в історію України як визначні особистості 

військової справи, науки, мистецтва, спорту. 

Ключові слова: лобода, страви з лободи, антропоніми, голодомор, словотвір, 

художній образ. 

У багатому розмаїтті назв рослинного світу приховано цікаві історії, легенди, які 

витворило людство відтоді, коли почало вивчати корисні властивості різнотрав’я в усіх 

сферах свого матеріального і духовного життя. Серед цього зеленого самосію для 

українців має своєрідне значення слово лобода, яке в словнику витлумачується так: 

Лобода. Найпоширеніший бур’ян, що засмічує посівні та городні культури; листя з 

деяких видів цієї рослини вживають у їжу, як шпинат, салат тощо. Хома журився, що 

лобода й кукіль у просі зародився ...; Лобода біла росте не тільки на полі, але й на 

городах, левадах по канавах тощо .. . [33, с. 536]. 

Дослідник української ботанічної номенклатури І.В.Сабадаш, фіксуючи 

діалектну назву вонюча лобода, стверджує, що «чимала кількість демінутивів має те 

саме значення, що й назви, від яких вони утворені, напр.: лобідка “лутига” (від 

лобода), і з’ясовує походження з праіндоєвропейської мовної спільності: elbeda → 

olboda – “лутига” → лобода [27, с. 155]. Проте цей бур’ян, як стверджують фахівці 

медицини, у певну пору свого розвитку завдає шкоди здоров’ю тим, хто страждає від 

алергії: Не менш небезпечним є пилок представників родини лободових: лутиги, 

лободи, а на півдні України – кураю. Пилок цих рослин починає з’являтися в повітрі в 

кінці липня, досягає свого максимуму у другій половині серпня. Влітку частіше 

шкодять здоров’ю пилок різних видів злаків, соняшника, лободи, полину; восени, як і 

влітку, не дають спокою пилкові зерна амброзії, полину, лободи [28, с. 6].  

У народних піснях ця рослина оспівується як складовий суржиковий компонент 

злакових посівів: 

Над нашою слободою 

Росло жито з лободою, 

Там дівчина жито жала, 

Козаченька виглядала [34, с. 214] 

 і як корисна трава для благородних птахів: 

DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181053
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Пасла дівка лебеді 

На зеленій лободі. 

Ой доле, доле, моя доле 

На зеленій лободі. 

Вже лебеді да попаслися, 

Вже невісточка да й наплакалася [34, с. 145], 

а чумакам – гарна паша для волів:   

– Отамане, батьку наш, 

Порадь же ти тепер нас: 

Ой що будем робити, 

Чим воликів кормити? 

– А ще, хлопці, не біда, 

Єсть у полі лобода, 

Косіть хлопці лободу, 

           Забувайте цю біду [34, с. 223]. 

У пісенних алегоріях жартівливого плану вона є складовим компонентом 

поживної страви: 

Ой у Конотопі на валу 

Да варила орлиця лободу, 

Да й послала припутня по воду: 

– Іди, іди, припутне, не барись 

На чужії орлиці не дивись! 

Ой як пішов припутень, забаривсь, 

На чужії орлиці задививсь. 

Нема ні припутня, ні води, 

Кипить лобідонька без води [34, с. 293].  

Проте вона використовується і як “будівельний матеріал” у вельми популярній 

пісні «Ой, дівчино, шумить гай»: 

Збудуй хату з лободи, 

До чужої не веди. 

Чужа хата такая 

Як свекруха лихая [30, с. 67] 

та «Добрий вечір, дівчино…»: 

Добрий вечір, дівчино, куди йдеш, 

Скажи мені правдоньку, де живеш? 

– Моя хата, серденько, край води 

З високого дерева, з лободи [34, с. 250]  

чи для відтворення емоційного стану закоханих на фоні колоритного пейзажу в 

жартівливих та танцювальних піснях: 

І йду, і бреду по коліна в лободу 

А до тої дівчини, що хороша на виду. 

Ой ходімо, Ганно, 

Товарові даймо 

Зеленої лободи 

Да й поженеш до води [34, с. 247].  

Вирощуванням лікарських рослин і використанням їх для лікування займався 

перший фармацевт у Київській Русі Прохор Лобода. Під час голоду цей святий лікар 

робив чудеса. З лободи він випікав хліб (звідси і прізвище його) [3, с. 8]. Відтоді й 
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увійшли в мовлення наших пращурів похідні слова, що сформували такі назви страви, 

як: лободяник – хліб з лободою, лободянка – страва з лободи [33, с. 536]. Здебільшого 

ця рослина українцями сприймається як бур’ян чи поживна трава для птаства й тварин, 

а також як своєрідна і рятівна страва в пору комуністичних голодоморів 1932–1933, 

1946–1947 років: «Голодний мор косив дорослих і дітей, – згадує Іван Дерев’янко. – 

Тоді я сам ледь не сконав, наївшись “рубанців”. Можуть спитати: що ж то за наїдок? 

Звичайна тирса: кукурудзяні качани без зерна товчуть у ступі, змішують з лободою і 

печуть так звані коржики. Мені ж випало пережити їх аж двічі. Я й досі не можу 

наїстися хліба… 

Ледь вижили. А тут і новий голод не забарився. Весна 1946 року була спекотна, 

без дощів, з пиловими бурями. Того року майже увесь хліб вивезли державі. Коли ж 

селяни-хлібороби почали голодувати, до колгоспу надійшла “сталінська допомога” – 

соняшникова макуха. Ходив і я за нею до комори. Видали мені на сімох їдців аж… 

четвертинку круга. Поки дійшов додому, половину з’їв. Від сорому не знав, куди очі 

подіти. 

Багатьох моїх односельців врятували ховрахи та наша річка Гайчур. У ній 

водилося багато молюсків. Люди приходили до річки і збирали їх. Вдома висипали 

проти сонця. Згодом молюски відкривали стулки, тоді їх варили і споживали. Вони 

нагадували вареники. Ховрахів смажили – це був делікатес! Не забували і про 

“традиційну” селянську їжу – лободяники [31, с. 470–471]. 

Етимологію вищенаведеного антропоніма стверджує і Павло Чучка: Лобода – 

Уж. 1597: Лобода – козацький полковник (Туп 229); 1664: гор. Loboda Ferencz – 

Мукачів (HodOkm 205); 1772: кр. Seman Loboda – c. Якуб’яни в ком. Спіш (Ud-4 97). 

1787: п-ще Loboda – Криниця на Лемк.◄Від назви найпоширенішого виду буряну 

лобода [40, с. 343]. Згодом цей антропонім використовувався майстрами художнього 

слова як художній образ і як певна особистість в історії України: 

В хаті жив старий рибак. 

Він називався Лободою. 

Но давніх літ то був козак, 

Знакомий з Польщею, з Москвою. 

Ходив не раз і за Дунай, 

І туркові взнаки удався: 

І там крутий його нагай 

Над бусурманами звивався… [26, І, с. 373].  

К а с и л ь д а 

Але ж там Наливайко Северин 

І Лобода Грицько з січовиками, 

А лицарів таких не просто, кажуть, 

І в цілій Речі Посполитій навіть [38, І, с. 683].  

Як художній засіб ця лексична одиниця зрідка трапляється в контексті поетичних 

творів наших сучасників, надаючи їй певного смислового значення: 

Здрастуй, совісте, перевтілена, 

ми сьогодні з тобою самі, 

і душа переможно-зцілено 

запеклася в солоній сльозі. 

Високосні роки перевіяли 

Від полови, сміття й лободи [20, с. 5].  

Гукає Сава до Микити, 
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Що спить на купі лободи: 

– Подяку хочеш заробити? 

Піди коня мого знайди! 

Той потягнувся вайлувато: 

– Я спочиваю як-не-як. 

Ти ж, як не будеш турбувати, 

Заробиш в мене сто подяк! [24, ІІІ, с. 165].  

Галасують малюки: 

Хочуть знати друзі, 

Хто знайшовся в лободі, 

Хто у кукурудзу [24, ІІІ, с. 265].  

        У художніх творах історичної тематики досліджувана лексема конкретизує 

реальну особу певної епохи: «Наказний гетьман запорожців Григорій Лобода та 

старший реєстрових козаків Ян Оришовський вирішили захопити замок раптовим 

нападом. Під прикриттям гуляй-городів козаки пішли на штурм» [36, с. 242].  

Ця мовна одиниця останнім часом з легкої руки Олеся Гончара використовується 

в заголовках критичної періодики і засобів масової інформації, як-от: «Геть Володьку 

Лободу з трибуни!» [2, с. 28]; «Дух Володьки Лободи чадить і нині…» [12, с. 1], 

«Нащадки Володьки Лободи не відступають» [13, с. 2] та ін. Таке негативне ставлення 

до художнього образу Володьки Лободи, викликане його егоїстичними, 

кар’єристськими помислами, яскраво висвітленими Олесем Гончаром у діалозі 

Орлянченка з Миколою Баглаєм у романі «Собор»: 

«І, здивувавши Баглая, раптом випалив без зв’язку з попереднім, що переходить 

на інший завод. На той, де в цех заходять у білих халатах, де спецхарчування 

одержують… Годі, не бажає він більше газами отруюватись на металургійному. 

– На крутий ідеш поворот, – зауважив Микола. 

– Тобі це дивно чути? – нахилився до нього Орлянченко. – Ти певне, сподівавсь і в 

мені найти іскринку героя? Гай-гай, її нема. Все менше таких, у кому вона є. Риба 

шукає, де глибше, а наш брат, де ліпше… Я ж із тих, кого тільки помани куди-небудь у 

режимний цех на соліднішу зарплату та на спецхарчування… 

– Можна подумати, що ти голодний… 

– Ні, ситий. Але хочу ще ситнішим бути… І хіба один я такий? Людина –

 звучить гордо? Це наш чинодер Лобода звучить гордо? Ха-ха! Скажи йому – «Ти 

звучиш гордо» – він перший розрегочеться, вважатиме, що його розігрують… 

– А от на заводі він, кажуть, добре починав. 

– Отож, починав! Але є така штука – наркотик владолюбства, героїн 

кар’єризму… Його тільки раз вхопи – і пропав… Жадобою влади – тільки цим його очі 

й блищать. Рідного батька за кар’єру проміняє, собор отой розвалить, аби тільки на 

щабель вище піднятись. Ідеали? Чхати йому на твої ідеали! Влада йому, побільше 

влади! А спитай, для чого? Та щоб іще вище стрибнути! І скільки таких… Сьогодні він 

начальник цеху, завтра директор, а там уже цілиться сісти на главк. Нащо тобі, 

чоловіче, той главк? Більше клопотів, швидше інфаркт – і вся пісня!.. Але ж як 

воюють! Отам битви – не на життя, а на смерть. Невидимі, кабінетні, а втім такі, 

де пощади нікому нема: або ти переможець, або ти розчавлена жертва…[7, VII, с. 68-

69].  

То ж і не дивно, що саме такий образ партійного керівника не міг не збурити 

керівні органи радянської влади, про що свідчить публікація Валентина Чемериса: 



157 

«…Вашим романом, шановний Олесю Терентійовичу, не задоволені 

дніпропетровські товариші…В очах [П. Ю. Шелеста – А. П.] наче огні іскорки майнули 

– іронізує, чи що? – Вони вважають, що це просто наклеп на партійне керівництво. 

Взагалі, там якийсь Лобода… Що таке лобода? Бур’ян! А Ви… таким бур’яном 

партійне керівництво обзиваєте?» [37, с. 2].  

У статті «Олесь Гончар і компартійна номенклатура: до витоків конфлікту» 

В. Пащенко викриває причину такого обурення високопосадової влади, яка не 

забарилась організувати “всенародний осуд” твору Олеся Гончара «Собор»: «Головним 

артилеристом» став перший секретар Дніпропетровського обкому партії, член 

Політбюро ЦК Компартії України О. Ватченко. Він виявився сумлінним виконавцем 

волі політичного керівництва, яке його вміло використало за рахунок не лише сурової 

партійної дисципліни, а й тому, що основний негативний образ роману, Володька 

Лобода, досить влучно «списаний» з деяких штрихів біографії дніпропетровського 

«юшкоїда» [21, с. 90].  

У щоденниковому записнику Олесь Гончар до найменших деталей розкриває 

конкретно з кого змальовано типовий образ високопосадового Володьки Лободи: 

 22.11.[19] 84 

Помер гонитель «Собору» (Ватченко О.Ф. – В. Г.). Кажуть, ще в минулу 

п’ятницю помер, а досі не ховають, хоч сьогодні вже четвер, – ждуть 

В. В. [Щербицького], який зараз перебуває в Румунії, на з’їзді їхньої Компартії. 

Отже, не стало… 

Знати б, чи хоч коли-небудь мучили його докори сумління? 

І водночас із ним не стало Андрія Євменовича Лисенка: товариша його 

парубоцьких літ. Обидва родом із Зачіплянки, чи то пак Ломівки. Андрій Євменович 

був, по-моєму, порядною людиною. 

23.11. .[19] 84 

Подзвонили з Верх. Ради, запрошують на похорони. Сказав, що я й так його не 

забуду, до віку. 

Не забуду, які чорні громи летіли з найвищої «гори» на той нещасний собор! 

Розповідали дніпропетровці, який переполох було вчинено якоїсь там ночі, коли 

вже за північ пролунав у вертушках осатанілий від алкоголю й злоби голос намісника 

всевладного нео-Потьомкіна: 

– Дзвоню з Москви! З квартири Леоніда Ілліча! (піди перевір). Як ви там із 

«Собором»? Все нюняєтесь? Відкрити по ньому повний вогонь! Бити на знищення! – 

(У війну цей земляк мій, здається, був артилеристом). Навіть у «Зорю» прямо 

редакторові переляканому подзвонив: – Підключити робітничий клас! Організувати 

відгуки гніву! А журналістів, що виступили за «Собор», по- виганяти з партії негайно 

(що й було зроблено)… 

Досі згадують дніпропетровці ті кошмарні дні сваволі і тиску, залякувань та 

цькувань… Скільки чесних людей безневинно потерпіло за «Собор»! І скільки було 

руйначів, засліплених пристрастю браконьєрською, осоловілих від ненависті, 

здичавілих від розлюченості, жадаючих помсти… І тільки душам найсвітлішим, 

найдалекогляднішим дано було зрозуміти, що «Собор» – невмирущий. 

А найхимерніше, що ми з ним, як запевняє Шура (сестра), навіть якісь далекі 

родичі між собою. По якихось троюрідних чи чотириюрідних тітках каменських та 

ломівських. Мабуть тільки Шура ще й пам’ятає цей родовід… 

Ось така іронія долі. Дерево народу єдине, а з нього такі різні виростають [18, 

с. 32].   
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Анатолій Погрібний у виступах на українському радіо, розвінчуючи кар’єризм 

партійних керманичів, емоційно акцентував на тому, що «Володька Лобода – істинний 

герой того часу!» (Укр. радіо, 4.04.1998 р.) і виводив його на чисту воду в періодиці: 

«Сумно, панове патріоти…Все апелюємо та апелюємо до Володьок Лобод, і більше 

дивимося вгору, аніж на самих себе та навколо себе… На чиновників же руського роду, 

перефразую І. Вишенського, не надійтеся – нема у них спасіння. Потрібні, отже, 

національні службовці усіх рівнів за національним духом, потрібні патріоти, потрібна 

українська влада, з якою у нас буде й спільна національно-мовна мета» [22, с. 2].  

Типовий образ нищівників української топоніміки та історичної пам’яті про 

звитяжців січеславського краю подає Олекса Вусик у памфлеті «Лишаї»: 

«Коли дивишся на карту України, складається враження, що Верховна Рада 

колишнього УРСР уподовж 70 років нічого не робила, тільки перейменовувала, 

перейменовувала, перейменовувала… А за кожним отим Володарським, 

Дніпродзержинськом, Кіровським, Комсомольським (останніх аж 33 в Україні!) 

стояла здебільшого історична назва, споконвічне найменування, дане населеному 

пункту нашими предками. Ось Вам конкретний приклад. Було на Дніпропетровщині 

село Грушівка, де на власній пасіці доживав свої останні роки лицар запорозького 

козацтва Іван Сірко. Під час будівництва Каховської ГЕС Грушівку знесли з 

дніпровських плавнів на пагорб, бо внизу мала розлитись каховська калюжа 

(пам’ятаєте трагічну «Поему про море» О.Довженка?). Так ось, Грушівку знесли, і 

якийсь «Володька Лобода» запропонував назвати село на горбі… ну, ясна річ, 

Ленінським. Щоб і в пам’яті нащадків не лишилось отієї Сіркової Грушівки» [4, с. 8].  

Висвітливши детально провладні прихоті комуністичних діячів, Володимир 

Сіренко у листі до Олеся Гончара висловив підтримку й перспективу розвитку 

боротьби українського народу за справедливість, свободу і незалежність: 

«Я вірю, що вічно буде на Землі український народ, вічно стоятимуть собори, і 

не буде дурнів, держиморд, висуванців – отієї лободи, що пнеться уверх, прагнучи 

заглушити все добре, що посіяне людством, нашими предками. Вірю, що й небо буде 

над нами чисте, озонне, і навкруги буде озон. До цього ми йдемо, заради цього живемо 

на нашій священній козацькій землі, боремось зі злом, не думаючи про себе, не 

озираючись боязливо назад» [29, с. 34].  

До сучасних кар’єристів-перевертнів належить і відома скандальна українська 

співачка Світлана Лобода та її продюсер Нателла Крапівіна, які нині живуть і 

працюють у Росії. Світлана Лобода ще в пору своєї діяльності на Україні не 

відзначалася прихильністю до її державотворчих процесів, зокрема й щодо збільшення 

пісенного наповнення державною мовою в засобах масової інформації, про що свідчить 

публікація народного артиста України Анатолія Матвійчука: « 55 українських 

виконавців та музичних гуртів не підтримали та засудили ініціативу міністра 

культури України В’ячеслава Кириленка, що стосується проекту закону про внесення 

змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Згідно з законом, частка пісень державною мовою має становити не менше 

75 % від загального обсягу пісень українських авторів чи виконавців. 

Серед підписантів документів, які вважають закон «популістським кроком» є 

…Світлана Лобода» [17, с. 6].  

Не приховують вони своєї «любові до України» і тепер, але вже з ідеологічних 

висот Кремля: «В России мы со Светой чувтвыем себя «своими». Естественно, с нами 

дружат, нас принимают, но сначала много лет не хотели принимать. Только после 

выхода песни «К черту любовь» Лобода стала в России «своей», – подытожила 
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Нателла Крапивина [23]. Більше того, до своїх «кчортолюбовных» псевдохудожніх 

пісень екзальтована співачка вирішила додати свій оголений типаж чи сценічні 

неетичні витівки на смакування прихильників її пісенноеротичного мистецтва, про що 

йдеться в інформації «Лобода показала глядачам Москви свої голі фото»: «Вечер 

отличился рядом высокотехнологических эффектов, а также внезапным появлением 

обнаженной Лободы на большом экране. 

Так поп-певица, которой довольно скоро после родов удалось вернуть прежнюю 

физическую форму, в качестве материала для визуализации использовала снимки своей 

откровенной фотосессии, на которых прикрыла обнаженную грудь руками» [15] та 

повідомленні з її гастролей у Північній Америці «Держи мене міцніш мамо: Лобода 

задрала ноги на сцені (відео): «Светлана Лобода, которая оправилась с гастролями по 

Северной Америке, оконфузилась на сцене в Бостоне во время выступления на 

концерте в рамках турне» [9].  

То ж не випадково, враховуючи властивості цієї рослини, діячі української 

культури її назву використовували для конспірації як псевдоніми: Лебединцев Петро 

Гаврилович Псевд.: 13) Лобода, Ф.; Куцяк, П. Псевд.: 1). Лобода; Лемешко, В.П. 

Псевд.: Лобода [8, с. 492-495]; Могильницький Антін, псевд. Лобода [1, с. 30], або ж 

навпаки, приховуючи своє прізвище псевдонімом іншої номінації чи зберігаючи його 

основу: Лобода. (Пашківська), Стефанія Матвіївна Псевд.: Крапивина; Лободич, 

Василь Псевд.: «Нещасний» Василько; Лободовський, Михайло Федорович Псевд.: 2) 

Лобода, М . [8, с. 497; 10, с. 577]. 

У сучасному українському анторопоніміконі найпоширенішою є словотвірна 

форма: Лобода [3, 20.06.1998, с. 11; 6, с. 23; 10, XVII, с 571–575; 11, IV, с.1373; 16, 

24.04.2003, с. 1; 19, с. 110; 25, с. 84; 32, с. 214; 35, с. 6; ШП, с. 8], на основі якої утворилися 

похідні прізвища за допомогою суфіксів: -ач: Лободач [10, с. 576]; -ін/ин-ськ(а) 

Лободзінська, Лобозинська [10, с. 576-577]; -енк(о), -ин: Лободенко, Лободин [6, с. 23; 25, 

с. 70]; -ич: Лободич [10, с. 576; 11, IV, с. 1373]; -ов-ськ(ий): Лободовський [11, IV, с. 1374; 

32, с. 214]; -юк: Лободюк [6, с. 23; 32, с. 214]; -як, -ян: Лободяк, Лободян [32, с. 214]. 

Серед носіїв цього прізвища в історії України маємо славних представників в і й 

с ь к о в о ї с п р а в и, як-от: Лобода Григорій (Р. н. невід. – травень 1596) – гетьман 

повстанського війська 1594-1596 рр.; Лобода Андрій Автономович (1916-1965) – 

військовик. Повний кавалер ордена Слави (1945 – двічі, 1946); Лобода Василь Якович 

(1924-1945) – військовик. Повний кавалер ордена Слави (1944 – двічі, 1945 – 

посмертно); Лобода Тимофій Тимофійович (1922–1994) – військовик. Герой 

Радянського Союзу; о б р а з о т в о р ч о р г о м и с т е ц т в а: Лобода Віктор 

Миколайович (1911-1992) – живописець; Лобода Володимир Вікторович (1943) – 

живописець, графік, скульптор, поет; Лобода Іван Іванович (1926) – живописець. 

Заслужений художник УРСР; Лобода Людмила Анатоліївна (1945) – живописець, 

графік; Лобода Тарас Іванович (1961) – живописець; Лобода Аріадна Миколаївна (1919) 

– архітектор; н а у к о в ц і в: Лобода Андрій Митрофанович (1871–1931) – український 

фольклорист, етнограф і літературознавець; Лобода Микола Іванович (1894–1941) – 

освітній діяч, суспільствознавець. У 1941 році заарештований і без суду розстріляний. 

У справі 1936 реабілітований 1989 р.; Лобода Василь Васильович (1936-2000) – 

мовознавець; Лобода Володимир Васильович (1950) – математик; Лобода Михайло 

Васильович (1940) – лікар-педіатр, курортолог; Лобода Наталія Степанівна (1954) – 

гідролог; Лобода Олександр Андрійович (1976) – фізико-хімік; Лобода Петро Іванович 

(1956) – матеріалознавець; Лобода Світлана Миколаївна (1973) – фахівець із галузі 

соціальних комунікацій; Лобода Юлія Іванівна (1927) – біохімік; Лободюк Валентин 
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Андрійович (1935) – доктор технічних наук; Лобозинська Софія Миколаївна (1978) – 

економіст; Лободовський Михайло Федотович (1841-1919) – письменник, перекладач, 

етнограф. Заслужені артисти України: Лобода Борис Іванович (1939) – артист 

розмовного жанру; Лобода Ігор Іванович (1945) – співак. Лободзинська Ірина 

Олександрівна (1989) – спортсменка міжнародного класу. Лободич Роман (1893) – 

церковний діяч УГК [10, с. 571–577].  

Отже, маємо сталі тенденції в характеристиці назви цієї древньої рослини, що 

уособлює й донині позитивні та негативні властивості, які спостерігаємо в 

функціонуванні української антропонімії. То ж мусимо глибоко вникати в історію 

свого власного прізвища, його родового дерева та оцінки носіїв у минулому й 

сучасному житті, ретельно дбаючи про честь і шану, аби не бути виродком, 

перевертнем, зрадником у пам’яті багатостражденної історії українського народу. 
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СЛОВО ЛОБОДА В ОНОМАСТИЧЕСКОМ  
И АПЕЛЛЯТИВНОМ АСПЕКТАХ 

В статье рассматривается смысловое значение слова лобода в украинской 

общенародной речи как сорняк, пагубно действующий на посевы злаковых культур и 

здоровье людей в период его цветения, а также как корм для травоядных и как пища для 

людей в период голодоморов на Украине. Исследуется антропонимная организация на 

основе этого слова и художественные способы использования его в фольклоре, 
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художественной литературе, публицистике. Особое внимание уделяется появлению 

негативного образа Володьки Лободы и тех реальных носителей фамильных названий, 

которые вошли в историю Украины как видные личности военного мастерства, науки, 

искусства, спорта. 

Ключевые слова: лобода, пища с лободы, антропонимы, голодомор, 

словообразование, художественный образ. 

A. M. Popovsky, 
Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, 

Department of Ukrainian studies and foreign languages 

THE WORD LOBODA (ORACH) IN THE ONOMASTIC 

AND APPELLATE ASPECTS 
Every word in any language in the process of long historical development of society 

undergoes certain changes in the word-building structure, acquiring peculiar semantic meanings 

in the context of multi-genre works. In this regard, the word loboda is of great scientific interest, 

as it has become particularly popular in folklore records, business language, fiction, as well as in 

the mass media of the XX-XXI centuries. Unfortunately, it has never been the subject of a special 

scientific research, which determined the purpose of its processing on the basis of bright 

illustrative material, fixed in the memorials of the past and present day. Such an approach to the 

study of linguistic units will help to identify the evolutionary factors that influenced their active 

functioning and the formation of the national language and literary norms of the Ukrainian 

language. Equally important in such studios is also the educational element of artistic word in the 

spiritual enrichment of the younger generation world perception 

The article analyzes the semantic loading of the word loboda in Ukrainian popular speech 

as a common weed, harmful in cereal crops and for the health of people during its flowering, as 

well as as a consuming vegetation for herbivorous and life-saving human food during the 

Holodomor in Ukraine. The author determines the anthroponymic organization based on this 

word and artistic means of using it in folk art, fiction, and journalism. Particular attention is 

drawn to the appearance of a negative image of Volodka Loboda and those real bearers of last 

names, who entered the historical milestones of Ukraine as prominent personalities of military 

affairs, science, art, sports, and are an instructive example for subsequent generations. 

Key words: loboda, loboda dishes, anthroponomies, holodomor, word formation, 

artistic image. 
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ВЛАСНІ НАЗВИ В ПОЕЗІЇ ЯРА СЛАВУТИЧА 

У статті проаналізовано вживання власних назв (антропонімів, топонімів, 

гідронімів) у поезії Яра Славутича – українського поета, який не сприйняв радянську 

владу і жив та творив у Канаді. 
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Особливо активні у його поезії антропоніми. Серед них центральне місце 

займають представники десидентського та правозахисного руху, культурних діячів 

української і світової історії. 

Власні назви Яра Славутича – не лише важливий образний засіб, а й засіб 

оцінювання, інтелектуалізації його поезії, засіб вираження світоглядних позицій автора. 

Часто власні назви Яра Славутича потребують декодування. 

Ключові слова: власні назви, поезія Яра Славутича, антропоніми, топоніми, 

гідроніми, світоглядні позиції. 

Прикметною рисою індивідуального стилю Яра Славутича є вживання власних 

назв, насамперед топонімів, гідронімів і антропонімів. Ці назви об’єднуємо терміном 

оніми. Призначення цього шару лексики багатоаспектне. Насамперед слід відзначити, 

що він має значний культурологічний потенціал. З формального погляду оніми мають 

також значну текстотвірну функцію. Вони виступають тими змістовими центрами, які 

оформлюють поетичний текст як закінчене ціле. Для того, щоб адекватно 

витлумачувати смисли, що приховуються за онімами, потрібні знання культури та 

історії народу. Раз у раз виникає необхідність декодувати закодовану у власних назвах 

інформацію, часом досить різноаспектну. 

Дослідженню власних назв в поезії Яра Славутича вже приділялася певна увага. 

Зокрема, А. Власенко-Бойцун у статті «Місцеві назви в поезії Яра Славутича» (1) 

намітила основні аспекти використання цих назв, зокрема, топонімів і гідронімів. 

Всього кількість вживання поетом власних назв, за її спостереженням, перевищує 2000.  

Значення цієї групи лексики ще й у тому, що вона має всесвітній характер, бо 

вміщує історичні й географічні назви фактично всіх країн та всіх материків. Ці назви 

відіграють значну роль у змісті і формі поетичних творів Яра Славутича. Наприклад, 

назви Дніпро (Бористен), Батурин, Полтава тощо є не лише назвами певних, часто 

трагічних, моментів в нашій історії, вони мають також символічне значення, особливо 

для українців. Часто місцевість стає символом якоїсь історичної події, що змінює хід 

історії і для народу має специфічне значення» (1,76). Полтава визначає поневолення 

України Москвою; Ватерло – поразку французів; Сибір, Соловки стають символами 

страждань народу і т.д. Щоб розуміти ці символи, треба глибоко знати історію народів. 

Географічні назви тісно пов’язані з найважливішими історичними моментами 

певної країни. Чорне море, Дніпро, також Запоріжжя пов’язані з батьківщиною Яра 

Славутича – Херсонщиною. Вони вживаються особливо часто . 

Виділяє поет і Київ: 

Де б не жив ти і як не діяв, 

По яких не блукав містах, 

Твоя святість – твій рідний Київ,  

Хоч ти сам перелітний птах (І, 431). 

Оскільки поезія Яра Славутича нагадує своєрідний поетичний літопис, то назви 

місцевостей, рік, імена та прізвища людей є необхідним компонентом цього літопису, 

вказуючи на місце й час описуваних подій. Варто побачити в тексті кілька імен чи назв 

місцевостей — і відразу знаєш, у яку епоху чи в яке місце перенесла тебе поетова уява. 

Яр-Бористен вказує на долю кімерійців. Ріка Каяла, Путивль град, Ярославна – 

вводять в атмосферу нещасливого походу Ігоря.  
Проаналізувати всі власні назви, які трапляються у творах Яра Славутича, 

неможливо, та й великої потреби в тому немає. Ми вважаємо доцільним докладніше 
зупинитися на тих випадках, де виявляється оригінальність поета, які займають якесь 
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особливе місце у філософсько-естетичній концепції автора, відіграють особливу роль в 
історії України, її народу. 

Зокрема, поет прагне передати історію України як безперервну лінію – від скитів 
через епоху язичництва, князівську добу, добу козаччини, епоху московського 
поневолення аж до наших днів. Часто в поета спостерігається своєрідний перегук 
різних історичних епох. Недарма одна з його збірок називається «Гомін віків». 

Однією з важливих складових цього поетичного літопису є визвольна боротьба 
українського народу проти московського поневолення. Тому перелік відповідних 
місцевостей, де відбувалися визвольні битви, перелік людей, що брали участь у цій 
боротьбі, видається цілком доречним і художньо виправданим. 

Найважливіше місце тут займає Мазепа. Це ім’я зустрічаємо в багатьох місцях 
поетичних творів Яра Славутича, воно виростає до рівня своєрідного символу спротиву 
поневоленню. Часто навіть здається, що поет його явно ідеалізує. У ряд визвольної 
боротьби стають інші представники українського народу. Нерідко певні прізвища та 
імена виконують, так би мовити, кілька функцій; Наприклад, Тарас Шевченко – це й 
борець проти царського самодержавства, і великий поет українського народу. Те саме 
можна сказати й про Є. Маланюка, Олександра Олеся, Олега Ольжича, О. Телігу, 
багатьох представників дисидентського і правозахисного руху (В. Стус, І. Світличний 
та багато ін.). У цьому ж ряду – Кармалюк, Довбуш, вояки УПА й т. д. 

Часто вживаються в поезії Яра Славутича імена, так би мовити, чисто 
культурницьких діячів, які прославляли український народ своїми творчими 
здобутками. Це – Сковорода, Бортнянський, Григорович-Барський, П. Куліш, 
М. Рильський, П. Тичина М. Зеров та ін. 

Багатьох противників тоталітарної системи Яр Славутич образно назвав «живими 
смолоскипами», що зумовило й назву цілої збірки. 

Широко представлені імена ворогів українського народу. У поезіях Яра 
Славутича у відповідних контекстах з певним лексичним наповненням виступають 
оніми Петро І, Катерина, Ленін, Сталін, Каганович, Дзержинський, Єжов, Брежнєв, 
Крючков та ін. Як правило, ці імена набувають виразно символічного звучання. Адже 
за кожним іменем стоять конкретні справи його носія. 

Яр Славутич не обмежується персонажами лише української історії. Його поезії – 
то справжній калейдоскоп імен світової історії. Надзвичайно часто зустрічаються імена 
грецької міфології, імена видатних діячів культури багатьох країн світу. Дуже часто 
вживаються античні імена, що стали визнаними символами. Варто назвати хоча б імена 
Антей як символ зв’язку з рідною землею, Прометей та ін. Досить часто поет уживає 
їх у зв’язку з життям українського народу. Наприклад, ім’я Ніоба в європейській 
літературі часто вживається як символ материнської скорботи. З грецької міфології 
відомо, що Ніоба дуже пишалася своїми дітьми і тим, що їх у неї багато. Ніоба 
зневажала богиню Лото, яка мала лише двоє дітей (зате це були Аполлон і Артеміда!). 
Аполлон та Артеміда жорстоко помстилися за образу матері. Вони повбивали всіх дітей 
Ніоби. У невтішному горі Ніоба ввесь час плакала й нарешті перетворилася на скелю, з 
якої тік струмок її сліз. До образу Ніоби зверталося багато письменників, поетів, 
митців. Яр Славутич використовує цей образ та ім’я Ніоби для зображення долі Оксани 
Мешко і – ширше – долі багатьох українських матерів усієї України, у яких відбирала 
дітей тоталітарна система. 

Скорботна Мамо! В давнину Ніоба 
Такої долі мати не могла. 
Калічать сина каторга, хвороба – 

І душу душить арештантська мла. 
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Вся Україна стогне у в’язниці. 

Юрмі тортур немає реченця. 

В бараки сунуть в’язні блідолиці, 

Голодні, виснажені до синця (І, 478). 

Значне місце в поезіях Яра Славутича займають імена чи прізвища колеґ по перу 

– письменників і поетів. Багато поезій він прямо присвячує їм. Варто відзначити, що

часто згадуються персонажі їх творів. Наприклад, Одісей, Пенелопа – персонажі 

Гомера; Гамлет, Отелло, Ричард, Яго – персонажі Шекспіра; Катерина, Ярема – 

персонажі Шевченка і т. д. У цьому разі імена персонажів виступають репрезентантами 

письменників, що їх створили. 

Нерідко з метою узагальнення поет прізвищам надає форми множини, досягаючи 

цим певної знижувальності в оцінці відповідних персонажів. Пор.: Навкруг Ляшки, 

Щербицькі, Скаби (І, 470), Слізьми народу Вороньки / Впиваються доп’яну (І, 515), 

Проти комун, махнів (І, 287). 

Важливе місце в системі образних засобів Яра Славутича займають топоніми й 

гідроніми. Вони, зрозуміло, дають часто географічні координати відповідних 

історичних подій. Але, як правило, цим ніколи не обмежуються, а набувають 

символічного характеру. Наприклад, назва Полтава символізує поразку Мазепи та 

остаточне поневолення України, Броди, Крути – символізують самовіддану, жертовну 

боротьбу за вільну Україну, Термопіли – знак грецької антики, але водночас це й 

символ відваги та самовідданої любові до батьківщини:  

Цикади, гелладські солов’ї,  

Прославте полеглих у Термопілах!  

Тут їхні тіла, виростаючи муром,  

Загородили персам дорогу. 

Тут їхні щити оборонили 

Тривання рідного краю! (І, 380). 

Прикметно, що ця поезія, за свідченням автора, написана саме в Термопілах. Так 

само й поезія «Спарта» написана в Спарті. Поет знаходить паралелі між Спартою та 

українською історією: 

Славлю тебе, Запорожжя предвічна прамати, 

Славлю твій соняшний пил, 

Бронзу списів, що літали в бої переймати  

Ворога з бурих кобил! (І, 381). 

Значна кількість власних назв символізує терор тоталітарної системи проти 

української людності. Це такі назви: Соловки, Сибір, Урал, Колима, Якутія та ін. 

Нерідко такі географічні назви вживаються поетом у формі множини, що узагальнює 

відповідні явища. Пор.: 

Свій вік на чужині батьки дожили, 

Кістьми полягли за Уралом. (1, 146), 

По сибірах, уралах іде нездоланний, 

Вибухає могутній, мов красні вулкани, 

Рвійний спротив когорт — у нагих кістяках! (І, 499), 

Знаю, долею Вишні Остапа  

По сибірах, як вирок, піду... (І,462), 

І тих, кого з дому взяли, 

В тюремницьке авто забрали,  

Гноїтиме жур ковили, 
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Ховатимуть мерзлі урали (І, 652), 

Незламних духом, гордих споконвік  

Щодня й щоночі комуністи брали – 

Кудись везли на соловки й урали (II, 62). 

З одного боку, множина тут, дійсно, використана як засіб узагальнення. Але з 

другого, – можливо, що вживання множини зумовила і форма Соловки, де множина є 

природною формою. 

Назви рік теж часто виступають, крім суто географічної функції, в ролі символу. 

Так, назва Дніпро, Славута й под. виступають як символ батьківщини. Пор.:  

Ні гожий Майн, ні Рейнові щедроти, 

Ні косогорів пишнобарвна гра  

Не нагадають степові широти  

І не заступлять рідного Дніпра (І,176). 

При аналізі вживання Яром Славутичем власних назв слід обов’язково 

враховувати мотив подорожі. Збірка «Мудрощі мандрів», де найбільшою мірою цей 

мотив відбився, – то своєрідний поетичний вахтовий журнал. У цьому «журналі» 

відзначаються зупинки в особливо важливих для поета місцях, назви яких і фіксуються. 

Але до чисто географічних координат, як правило, додаються історичні. Наприклад, 

відвідання Термопіл або Спарти спонукає поета пригадати легенду про битву при 

Термопілах, про долю Спарти й долю Запорожжя і т. д. 

Крім власної подорожі, поет наводить і подорож героїв поеми «Моя доба» – 

Павла й Гаврила. За боротьбу проти тоталітарної системи вони були заслані у Східній 

Сибір. У поемі зображена ця їхня «подорож». Згодом вони обидва втекли з каторги за 

кордон. Через Китай, Японію, Тайланд, Індію і т. д. ці герої повертаються на 

батьківщину. Зрозуміло, що при цьому поет вживає значну кількість місцевих назв 

(Кіото, Банкок, Гімалаї, Ґанґа і т. д.). 

Від деяких прізвищ утворені прикметники, які поет уживає, надаючи їм певної 

оцінної семантики, як правило, цілком негативної, 

А ми (без клепки в темній голові) 

Задармо хліб, і крицю, і свободу  

Давали сповна сталінській Москві (І, 584); 

Спини підлоту, сталінське підніжжя! 

Глушись, маро, від власного виття! 

Мій чесний труд не кане в небуття (І, 595); 

Грядуть навально, вистраждані з болю, 

Свобода й правда – змаги бойові – 

На згин останній сталінській людві (І, 592). 

Схожим чином Яр Славутич уживає прикметники брежнєвський 

(брежнєвський батіг – І, 558, брежнєвський мотуз, – І, 579), андроповський 

(андроповські капрали – І, 573), сусловський та ін. 

Ці засоби зумовлені загальним ставленням Яра Славутича до тоталітарної 

системи та її апологетів. 

Вживання власних назв у поезії Яра Славутича є повноцінним образним засобом. 

Він дає можливість поетові забезпечувати визначення точних координат у часі й 

просторі певних історичних подій, виражати їх оцінки. Разом з тим вживання власних 

назв забезпечує інтелектуалізацію поезії Яра Славутича. Пересічний читач часто не 

здатний глибоко зрозуміти зміст багатьох його поезій. Навіть людині з вищою 
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філологічною освітою доводиться звертатися до енциклопедій. Здається, поет і сам це 

розуміє, коли пише: 

Мій кожен день довершує звитягу! 

І кожне слово зроджує трофей! 

Для серця й мозку вибраних людей 

Підняв я стяг наснаженого змагу (І, 271). 

Треба зазначити, що поет часто перебирає міру у вживанні власних назв у своїх 

поезіях. Наприклад, у сонеті «Онацький у Римі» вжито 6 власних назв (на 14 рядків!). 

А в поезії «Сон» на дві сторінки нараховується майже три десятки власних назв 

(переважно прізвищ). Це явно утруднює сприйняття змісту поезій. Але таких випадків 

усе ж порівняно мало. 

В цілому вживання власних назв – топонімів, гідронімів, імен і прізвищ людей – 

забезпечує високий рівень інтелектуальності поезії Яра Славутича. Іноді навіть 

здається, що поет «грається» своїми знаннями, пишається ними.  

Мотив «корінь», «батьківський поріг», розповідь про себе стає розповіддю про 

час. Гурівський ліс для поета — це і денікинці, й кулі «нових куренів», і петлюрівці, і 

комуни, і махни. 

У поемі «Моя доб»а постають перипетії життя поета від зруйнування хутора до 

участі в «Чернигівській Січі».  

Зворушливий початок поеми: 

Степи, степи... Херсонська стороно, 

Мого дитинства океан бурхливий, 

Чи зможу на поеми полотно  

Перенести твої безмежні ниви, 

Твоє повітря – як міцне вино – 

Твої раптові громовисті зливи? (II, 60). 

Знову постає Благодатне. Гордість за рід. Біль за його зруйнування. Твір 

сповнений гострих емоційно-мовних оцінок, які виявляють світоглядні позиції автора. 

У поемі багато драматичних сцен. Можна приймати або не приймати позицію автора, 

але не відмовиш у проникливості зображуваного, де поєднується ліричне та епічне, 

об’єктивне й суб’єктивне, де виявляються глибокі можливості української мови. Про 

це, свідчать і власні назви у поезії Яра Славутича. 

Література 

1. Власенко-Бойцун А. Місцеві назви в поезії Яра Славутича. Творчість Яра

Славутича: Статті і рецензії. Упорядкував Володимир Жила. Едмонтон : Видання 

Ювілейного комітету при НТШ, 1978. Т. 1. 432 с.; С. 74–78. 

2. Селіверстова Л. Власні назви у поетичній мові Яра Славутича // Збірник

наукових праць. Дніпропетровськ : Січ, 1998. Кн. 5. С. 563–570 

3. Чопик Б. «Співець мандрів». Поезія Яра Славутича. Овид, 1973. Т. ХХІ. С. 27–

30. 

4. Яр Славутич. Твори у п’ти томах. Київ, Дніпро, 1998.

Referenses 

1. Vlasenko-Boytsun, A. (1978), Local names in the poetry of Yar Slavutych. Language

creativity of Yar Slavutych: Articles and recessions [Mistsevi nazvy v poeziyi Yara 

Slavutycha. Tvorchist' Yara Slavutycha: Statti i retsenziyi].  Arranged by Vladimir Zhyla. 

Edmonton: Edition of the Jubilee Committee under the NTSh, vol.1, 432 p. 



170 

2. Seliverstova, L. (1998), Own names in the poetic language of Yar Slavutych [Vlasni

nazvy u poetychniy movi Yara Slavutycha], Сollection of scientific works, Dnipropetrovsk, В. 

5. рр. 563–570

3. Chopyk, B. (1973), "The Singer of the Wanderings". Poetry of Yar Slavutych

[«Spivets' mandriv». Poeziya Yara Slavutycha],. Ovyd, t. XXI, pp. 27-30. 

4. Slavutych, Yar. (1998), Works in five volumes [Tvory u p"ty tomakh], Kyiv, Dnipro.

Н. М. Сологуб, 
Национальная музыкальная академия Украины им. П. И. Чайковского, 

кафедра языков 

СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА В ПОЭЗИИ ЯРА СЛАВУТИЧА 
В статье проанализировано употребление собственных имен (антропонимов, 

топонимов, гидронимов) в поэзии Яра Славутича - украинского поэта, который не 

принял советскую власть, и жил, и творил в Канаде. 

Особенно активны в его поэзии антропонимы. Среди них центральное место 

занимают представители диссидентского и правозащитного движения, культурных 

деятелей украинской и мировой истории. 

Собственные мена Яра Славутича – не только важное образное средство, но и 

средство оценки, интеллектуализации его поэзии, средство выражения 

мировоззренческих позиций автора. Часто имена Яра Славутича требуют 

декодирования. 

Ключевые слова: собственные имена, поэзия Яра Славутича, антропонимы, 

топонимы, гидронимы, мировоззренческие позиции. 
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OWN NAMES IN POETRY OF YAR SLAVUTYCH 
The  article emphasizes that the proper names are supplemented by a peculiar poetic 

chronicle of Ukraine in the works of Yar Slavutych. The types of proper names 

(anthroponomies,  toponyms,  hydronyms) are distinguished. It is mentioned that the history 

of Ukraine appears in its own names as a continuous line - from the Scythians through the era 

of paganism, the princely age, the Cossack period, the era of Moscow enslavement up to 

present time (therefore one of the collections of the author is "Homin of the ages". 

It is emphasized that the liberation struggle of Ukrainian people against the Moscow 

enslavement was reflected in its own names (the list of places where the liberation battles 

took place, the list of surnames, names of people who participated in this struggle). 

It is shown that Mazepa's name has the special role among  the anthroponyms  on this 

subject, and increases in Yar Slavutych’s works to a peculiar symbol of opposition to 

enslavement. The names of other representatives of the dissident and human rights movement 

are emphasized, including the UPA soldiers, which are highlighted in the works of Yar 

Slavutych. 

The names of cultural figures - "live torches" (saying by author) are also commented on 

the article. The symbolic sounds  in respective contexts of the names of Ukrainian nation 

enemies were marked (the onyms - Peter I, Kateryna, Lenin, Stalin, Kaganovych, 

Dzerzhinsky, Yezhov, Brezhnev, etc.). The importance of using toponyms and hydronyms in 
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the system of Yar Slavutych’s figurative means (the names of settlements, rivers, etc.) is also 

mentioned. They also acquire a symbolic character (Poltava, Brody, Kruty, Dnipro) and act as 

the characters of the homeland. 

It is emphasized that the proper names in the works of Yar Slavutych are a 

manifestation of the intellectualism of his poetry, the imagery of his works. 

Key words: proper names, poetry of Yar Slavutych, anthroponyms, toponyms, 

hydronyms, ideological positions. 
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завідувач кафедри української філології 

КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСНИХ НАЗВ 
МАТЕРІАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ 

У статті з’ясовано, що загальна кількість прагматонімів становить 2 006 000, 

проте лише 70 000 можуть функціонувати як одиниці мови. Найбільше засвідчено 

власних назв будинків і подібних споруд (1 260 000), товарів (300 000) і окремих 

предметів (260 000).  

Ключові слова: архітектуронім, кількісна характеристика, порейонім, 

прагматонім, товаронім, хрематонім. 

Кількісна характеристика будь-яких явищ, зокрема і мовних, є невід’ємним 

складником їхнього комплексного аналізу, оскільки орієнтує дослідників насамперед 

на продуктивність як основний компонент, який дозволяє з’ясувати рівень поширення 

цього явища у світі, а вже звідси випливає спрямування дослідження на опис або 

продуктивних, або унікальних систем. 

Мова як складна багаторівнева структура досить часто піддається 

квантитативному опису. Проте якщо, наприклад, кількість фонем чи грамем 

підрахувати відносно легко, то стосовно лексем виникають певні ускладнення. 

Передусім зазначимо, що точну кількість слів (як власних, так і загальних) 

підрахувати важко, оскільки кодифікація завжди на крок відстає від живої мови, яка 

постійно змінюється, запозичує щось нове, збагачується неологізмами, позбувається 

застарілих і непотрібних слів, містить діалектизми, вживані на обмежених територіях, і 

професійні жаргонізми, відомі лише у вузьких сферах. Тому всі цифри, які наводяться 

для кількісної характеристики лексичного запасу мов, слід вважати дуже приблизними. 

Раніше такі підрахунки в основному виконувалися на рівні загальних назв. 

Наприклад, в одинадцятитомному словнику української мови зафіксовано близько 

134 000 слів, в орфографічному (2008 р.) – близько 172 000, у «Словнику української 

мови» за редакцією В. В. Жайворонка (2016 р.) – 165 000.  

Цікавим є висновок Ю. О. Карпенка, що в мові на одну загальну назву припадає 

до кількох сотень власних. Засновник Одеської ономастичної школи робив спробу 

порахувати окремі розряди пропріальних одиниць (наприклад, він стверджував, що в 

Україні лише топонімів декілька мільйонів, на мільйони слід рахувати ергоніми і 
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особливо хрематоніми української мови, а заголовків художніх творів безмежна 

кількість) [7, с. 83–84]. Якщо взяти до уваги запропонований Ю. О. Карпенком 

коефіцієнт співвідношення між онімами й апелятивами (для прикладу: 1 до 500), то 

кількість пропріативів, залежно від взятого за основу джерела інформації, має 

становити 67, 82,5 або 86 мільйонів одиниць.  

З’ясування істинності цих чисел і є основним завданням нашого дослідження. 

Звичайно, це тривалий, багатоетапний процес, оскільки, структуруючи онімний 

простір, ми виокремили до двох тисяч різновидів пропріативів, об’єднаних у шість 

онімних полів. Три з них у квантитативному аспекті вже схарактеризовані у статтях, 

поданих до збірників наукових праць, які друкуються у Львові, Умані і Хмельницькому 

(визначено кількість відповідно топонімів, ергонімів і вітонімів).  

Метою цього дослідження є з’ясування кількості власних назв матеріальних 

об’єктів, тобто прагматонімів. 

При встановленні кількості онімів ми намагалися врахувати низку особливостей. 

По-перше, розмежовано номінації, засвідчені в мові, серед яких чимало 

застарілих лексем, які нині практично не використовуються мовцями, та найменування, 

що побутують у просторічному мовленні (тут насамперед фіксуються зооніми, 

мікротопоніми, прізвиська, неофіційні найменування багатьох матеріальних і 

нематеріальних об’єктів). 

По-друге, на основі аналізу численних праць, в яких характеризувалися різні 

розряди онімної лексики, ми встановлювали так званий коефіцієнт динаміки 

ономастикону, сутність якого полягає в тому, скільки разів той чи інший денотат 

протягом всього періоду його існування змінював своє найменування. Наведемо дані 

для окремих розрядів прагматонімів: комерціонімів (1,15), пресулатонімів (1,2), 

сервісонімів (1,1), фірмонімів (1,3), школонімів (1,4), власних назв приміщень 

культових (1,05), розважальних (1,1), медичних (1,1), силових (1,1) структур. 

Практично нульовий коефіцієнт наявний серед найменувань приміщень банків, готелів, 

замків і фортець, колоній, ресторанів, сільськогосподарських приміщень (млинів, 

польових станів, ферм). 

По-третє, для певних розрядів пропріальних одиниць вагоме значення має 

хронологічний показник, який дозволяє врахувати кількість онімів, що існувала в 

попередні роки, десятиліття і навіть століття. Наприклад, хронологічний коефіцієнт 

агротехніконімів становить 100, що пов’язано зі значним зростанням кількості таких 

об’єктів у попередні періоди. 

По-четверте, ми фіксували не лише українські прагматоніми, а й власні назви, 

запозичені з інших мов, які активно використовуються мовцями в Україні. Це, зокрема, 

стосується найменувань споруд, цінних речей, транспортних засобів та інших товарів, 

які відомі усьому світові. 

По-п’яте, визначаючи кількість онімів, ми намагалися врахувати явища полісемії, 

омонімії та синонімії, які в ономастиці проявляються своєрідно. 

Так, різні назви одного і того самого об’єкта кваліфікуються як синоніми, тобто 

лексичні варіанти найменувань (по суті – як самостійні номінації) і рахуються як 

окремі оніми (за допомогою коефіцієнта динаміки пропріативів). Наприклад, 

автомобіль ВАЗ-21-01 має ще й сленгове найменування Копійка, а трактор ДТ-75 – 

Поштар, і всі ці номінації додаються як складники загальної кількості пропріальних 

одиниць. 
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Однакові назви різних денотатів є омонімами й аналізуються, як у попередньому 

випадку: місто, річка, готель, ресторан, футбольна команда Дніпро; регіон, готель, 

поетонім і футбольна команда «Полісся». 

Зазначимо, що омонімія насамперед характерна для прагматонімів і ергонімів, 

оскільки назви приміщень і колективів людей, які там працюють, часто збігаються, що 

дозволяє двічі кваліфікувати ці номінації, адже вони належать до різних онімних 

розрядів. Наприклад, «Новатор» – це прагматонім, якщо номінує приміщення заводу, і 

ергонім, якщо це назва колективу робітників.  

Однакові номінації об’єктів, які належать до однієї групи, кваліфікуються як 

багатозначні слова і рахуються лише один раз. Наприклад, у багатьох містах фіксується 

чимало торгових точок із назвами «Квіти», «Продовольчі товари», «Хліб» тощо, і в 

усіх цих випадках рахується лише одна пропріальна одиниця. 

Для підрахунків загальної кількості власних назв запроваджено коефіцієнт 

полісемії, який, зокрема, становить: для агротехніконімів – 15; комерціонімів – 15; 

кулінонімів – 2; людіаріонімів – 2,5; медицинонімів – 2 тощо. 

Зауважимо, що кількість пропріативів різних розрядів нами подається уже із 

врахуванням названих вище показників. 

По-шосте, з метою забезпечити певну об’єктивність у визначенні обсягів 

українського ономастикону, ми розглядаємо окремо кількість його складників, і лише 

тоді говоримо про чисельність всієї сукупності пропріативів. Оскільки на сьогодні 

немає єдиної структури онімного простору української мови, використаємо для цього 

нашу денотатно-номінативну систематизацію онімної лексики, за якою всі власні назви 

поділено на онімні поля і підполя, сектори і підсектори, сегменти і підсегменти, 

елементи і піделементи [див.: 14, с. 122–274].  

Інформацію про кількість власних назв матеріальних об’єктів ми брали із праць 

як вітчизняних учених, таких як Є. С. Біла [1], О. В. Вінарєва [2], О. Ю. Карпенко [6], 

М. А. Курушина [9], Г. В. Ткаченко [13], С. О. Шестакова [15], А. М. Янчишин [17], так 

і зарубіжних, переважно російських, таких як І. І. Ільїна [4], А. А. Ісакова [5], 

Н. Г. Мордвинова [11], Є. А. Сотникова [12], О. Є. Яковлєва [16], зі словників і 

довідників, на кшталт: «Велика чи мала літера?» В. В Жайворонка [3], «Міжнародна 

класифікація товарів і послуг» [10] тощо, а також із численних сайтів в Інтернеті (їх 

настільки багато, що неможливо перерахувати у списку використаних джерел). Також 

зазначимо, що З. П. Комолова підготувала статтю «Досвід кількісного дослідження 

прагмонімів (на матеріалі товарних знаків СРСР і США)» [8], яку ми теж використали в 

нашій роботі. 

Прагматонімне поле складається із чотирьох підполів: архітектуронімів, 

порейонімів, хрематонімів і товаронімів, тобто номінацій споруд, транспортних засобів, 

одиничних предметів і об’єктів, призначених для продажу чи обміну. 

Номінації будинків та інших подібних приміщень, яких зафіксовано майже 

1 260 000 (з них у мові функціонує до 50 000 номінацій), представлені численними 

різновидами.  

Наприклад, власні назви освітньо-наукових установ – це найменування 

дошкільних закладів (майже 15 000: «Ромашка»), шкіл (понад 16 500: Малинський 

загальноосвітній навчально-виховний комплекс «Школа-ліцей № 1 ім. Ніни Сосніної» І–

ІІІ ступенів), закладів професійно-технічної (817: Київське вище професійне училище 

технологій та дизайну) і вищої освіти (понад 660: Одеський національний університет 

імені Іллі Мечникова), позашкільних (більш ніж 4 000: Хмельницька дитяча музична 

школа № 1 ім. Миколи Мозгового) та академічних (майже 600: Інститут літератури 
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імені Т. Г. Шевченка) установ, а також понад 1 000 іноземних (Гарвардський 

університет) і колишніх (Київський інститут шляхетних дівчат) об’єктів: Загальна 

кількість найменувань таких споруд – більш ніж 86 000, з них функціонує в мові – 

5 000. 

Кількість інших домонімів, разом із номінаціями колишніх та іноземних об’єктів, 

становить: 

до 385 000 назв об’єктів виробничого призначення (330 000 компаній, фірм і 

подібних денотатів: «Спецбуд-електро»; майже 38 500 заводів і фабрик: «Мотор-Січ»; 

до 1 000 цехів: Секретний цех; до 1 000 шахт: «Шахтарська Глибока»; більш ніж 

10 000 колишніх підприємств: Миколаївський завод «Наваль»; до 5 000 іноземних фірм: 

«Боїнг»). Як мовні одиниці можна кваліфікувати до 2 000 таких онімів; 

більш ніж 150 000 найменувань споруд, в яких знаходяться керівні структури 

різних рівнів: регіонального (до 140 000: Житомирська обласна державна 

адміністрація), всеукраїнського (до 5 000: Верховна Рада України) і міжнародного (до 

1 000: Рада Безпеки ООН), як державні (Славутська міська рада), так і громадські 

(Нетішинська міська організація ветеранів), а також номінації колишніх (до 200: 

Гетьманський будинок) та іноземних керівних структур (до 5 000: Європейський 

парламент); у мові побутує досить значна кількість таких онімів – до 30 000; 

понад 50 000 номінацій культових споруд (в Україні – близько 38 000 церков: 

Андріївська церква; майже 200 монастирів: Межиріцький, понад 2 000 каплиць: Святої 

Параскеви; у світі – більш ніж 10 000 церковних об’єктів: Сікстинська капела); до 

сфери мови відносимо до 10 000 таких пропріативів; 

майже 47 000 назв об’єктів культури і спорту (в Україні – понад 50 000 

культосвітніх установ: кінотеатр «Київська Русь»; 40 000 бібліотек: Державна 

бібліотека України для юнацтва; понад 1 000 музеїв: Львівська галерея мистецтв; 

майже 1 000 спортивних споруд: Київський палац спорту; понад 5 000 інших 

розважальних закладів: Київський іподром; у світі – більш ніж 20 000 таких об’єктів: 

Міланський оперний театр Ла Скала); до сфери мови можна віднести до 1 000 власних 

назв. 

Водночас зазначимо, що найменувань аптек, банків, готелів, лікарень, об’єктів 

громадського харчування і торгівлі, приміщень, де знаходяться силові структури, місць 

позбавлення волі, сервісних центрів, споруд оборонного призначення в мові орієнтовно 

налічується до 2 000, а всього їх зафіксовано: 

приблизно 28 500 власних назв об’єктів, задіяних у сфері охорони здоров’я 

(понад 12 000 лікарень і поліклінік: Бучацька районна поліклініка; більш ніж 40 000 

аптек: «Джерела здоров’я»; понад 5 000 іноземних лікувальних закладів: 

«Рудольфінерхаус»; 

до 25 000 номінацій місць тимчасового проживання (готелів: «Підкова», 

санаторіїв: «Квітка полонини», зокрема іноземних: «Модерн Гонолулу»); 

понад 20 000 назв банківських установ в Україні (Подільське відділення 

АТ «Правекс банк») і за кордоном («Сітігруп»); 

до 20 000 найменувань приміщень, закріплених за силовими структурами 

(поліцією, СБУ, прокуратурою, судами тощо) як в Україні (Бережанське відділення 

поліції), так і кордоном (Європейський Суд з прав людини); 

до 18 000 власних назв закладів громадського харчування в Україні (ресторани: 

«Прованс»; кафе, паби тощо: арт-кафе «Диканька») і світі («Даніель»);  

майже 10 500 номінацій торгових приміщень (в Україні – до 38 500 магазинів: 

Центральний універмаг; 45 000 кіосків: «Адамівські ковбаси»; до 50 000 дрібних 
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торгових точок: «Наталі»; понад 10 000 ринків: «Привоз»; близько 7 000 АЗС: 

«ОККО»; у світі – до 5 000 відомих торгових об’єктів: торгова галерея «Центерсіті»;  

до 5 000 назв споруд, у яких надають сервісні послуги: СТО «Дизель-сервіс»; 

серед комерціонімів і сервісонімів засвідчено високий коефіцієнт полісемії; 

до 2 500 найменувань споруд оборонного призначення: замків (81: Золочівський 

замок), палаців (126: Ханський палац), фортець (75: Хотинська фортеця), зокрема до 

2 000 – іноземних (Шенбрунн); 

до 1 000 власних назв місць позбавлення волі як в Україні (Луцький слідчий 

ізолятор), так і за кордоном (Алькатрас). 

Лише окремі агротехніконіми, базоніми, вокзалоніми, депооніми, лепораріоніми, 

лімітрофоніми, станціоніми, статівоніми і типографіоніми можуть закріпитися у сфері 

мови, натомість у мовленні їх фіксуємо значно більше: 

більш ніж 33 000 найменувань сільськогосподарських приміщень: польових 

станів, курників, млинів, ферм тощо: Пилипківський млин; для таких номінацій 

характерні високі показники багатозначності та хронології; 

до 2 000 найменувань аеропортів, залізничних і автобусних вокзалів і станцій: 

Міжнародний аеропорт «Бориспіль», зокрема і міжнародних: аеропорт Орлі у Франції; 

140 000 найменувань об’єктів транспортної сфери: станція метро «Хрещатик»; 

близько 2 000 номінацій автопарків, залізничних, тролейбусних і трамвайних 

депо: Локомотивне депо імені Тараса Шевченка;  

майже 2 000 власних назв військових туристських, спортивних та інших таборів: 

«Лісова пісня»; 

до 1 000 найменувань баз, складів і сховищ: Вінницька гуртово-роздрібна 

продовольча база; 

понад 500 власних назв типографій, прикордонних застав, митних постів та 

інших об’єктів: митний пост «Хмельницький-центральний». 

Лише в мовленні мешканців переважно населених пунктів сільського типу 

поширені власні назви окремих будинків як житлового призначення (Жеськова хата), 

так і господарського (Слімакова шопа); визначити їхню кількість практично нереально 

(на нашу думку, у 28 385 селах їх може бути до 250 000). 

Конструкціоніми, тобто власні назви не будинків, а інших споруд, менш 

поширені (до 160 000 найменувань, з них у мові трапляється не більше ніж 5 000). Це 

номінації: 1) альтанок (до 500: Біла), атракціонів (до 1 000: «Сонечко»), гральних 

автоматів (до 2 000: «Фауст»), зокрема іноземних об’єктів (до 1 000: «Дзвін свободи»); 

2) веж (більш ніж 1 000: Кругла вежа) і маяків (понад 60: Лузанівський маяк), зокрема

колишніх та іноземних об’єктів (понад 6 000: Вавилонська вежа); 3) меморіалів (85: 

«Меморіал львівських орлят»), пам’ятників (1 174: «Батьківщина-Мати»), обелісків 

(всього – понад 50 000, однак високий коефіцієнт полісемії зменшив цю кількість до 

5 000: Пам’ятний знак на честь воїнів-односельчан), статуй (10 000 і 2 000 – аналогічна 

до попередньої характеристика: «Русалка»), колишніх об’єктів (всього до 140 000 

пам’яток історії і культури, проте сюди включено значну частину домонімів, 

наприклад, до 5 000 найменувань пам’яток фортифікації: Тустань) та іноземних 

об’єктів (до 20 000: «Децебал»). 

Кількість хрематонімів трохи менша (близько 260 000, з них до сфери мови 

належить до 10 000 онімів), і це номінації ювелірних виробів (до 1 000: золотий 

самородок «Заячі вуха»), ваз, чаш і кубків (до 5 000: Кубок Нестора), дзвонів, гармат, 

музичних інструментів (до 500: дзвін «Великий Том»), монет (близько 1 000: 

«Ольвійський дельфін»), марок (понад 250 000: «Козаки навколо світу. Індія»), орденів і 
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медалей (до 2 000: медаль «Захиснику Вітчизни»), премій та інших відзнак (до 500: 

«Оскар»). 

Значно менше порейонімів (в межах 26 000 і до 1 000 тих, що функціонують у 

мові), тобто власних назв транспортних засобів: до 20 000 морських (нинішніх: 

«Гетьман Сагайдачний»; колишніх: «Херсонес»; іноземних: «Ентерпрайз»), до 

100 повітряних («Батьківщина»), до 200 космічних (вітчизняних: «Зеніт-3SLB» та 

іноземних: «Атлас-Е»), до 300 залізничних (вітчизняних: «Подільський експрес» та 

іноземних: «Гордість Африки»), до 5 000 автомобільних (автобус «Поділля»). 

Зазначимо, що в побутовому мовленні часто трапляються оказіональні найменування 

автомобілів, на кшталт: «Ластівка»», однак високий коефіцієнт полісемії зменшує 

їхню кількість до кількох сотень. 

Вагомий пласт ономастикону складають товароніми, що включають 

найменування промислових і продовольчих товарів вітчизняного й іноземного 

виробництва, які використовують українські споживачі. Незважаючи на те, що певна 

кількість таких лексем може бути кваліфікована як номенклатура або навіть апелятиви, 

проте основна частина слів має всі ознаки пропріальної лексики. Зазначимо також, що 

товароніми розмежовуються на марконіми і сортоніми (наприклад, «Опель» – «Астра», 

«Вектра», «Омега», «Рекорд» тощо), причому другий тип більш продуктивний, а 

перший частіше має полісемійні форми; крім того, товароніми активно представлені у 

попередніх часових періодах. 

Серед гастронімів переважають номінації виробів бакалійних (до 15 000: олія 

«Стожари», сіль «Екстра»), кондитерських (до 7 000: вафлі «Артек», печиво 

«Зоологічне»), молочних (до 3 000: йогурт «Абрикос», сир «Звенигородський»), м’ясних 

(до 2 000: рулет «Буковинський», ковбаса «Дрогобицька»), рибних (до 1 000: крабові 

палички «Водний світ», ікра лососева «Спецпосол») і хлібно-булочних (до 2 000: булка 

«Арнаутська», хліб «Дарницький»); алкогольних (до 3 000: вино «Кокур Качинський», 

коньяк «Марсель») і безалкогольних (до 10 000: газований напій «Живчик Груша», чай 

«Принцеса Ява») напоїв; сигарет (до 3 000: «Ватра»); страв (до 4 000: салат 

«Грецький», котлети «По-київськи»), а також ліків (до 3 000: «Фіналгон»), кормів для 

тварин (до 500: «Печінка Мяу») тощо. Всього трапляється до 55 000 найменувань 

продовольчих товарів, з яких 2 000 можемо кваліфікувати як елементи мови. 

Ангастроніми представлені власними назвами предметів біжутерії (до 3 000: 

намисто «Котяче око», брошка «Ластівка щастя»), галантереї (до 20 000: парасоля 

«Лантана», шпильки-невидимки «Олександра»), косметики (до 7 000: дитячий крем 

«Домашній», помада «Фреш Джус Абрикос»); парфумерії (до 25 000: одеколон «Ерас», 

духи «Рідна Україна»), побутової хімії (до 16 000: рідина для миття скла «Бліц 

кристал», порошок пральний «Морська свіжість»), сантехніки (до 5 000: ванна «Беско 

Таліа», умивальник «Рока Меридіан»), текстилю (до 3 000: ковдра «Новіта», штори 

«Ярема»); транспортних засобів (понад 7 000: автобус «Богдан», автомобіль «Форд 

Ф’южен»), аудіовідеопродукції (до 9 000: телевізор «Весна-3», магнітофон «Маяк») та 

машин, призначених для полегшення домашніх робіт (близько 4 000: електропраска 

«Аврора», холодильник «Норд»); комп’ютерів і додаткових пристроїв для них (до 

1 000: принтер «Епсон», сканер «Зима»); меблів (до 10 000: диван «Дипломат», ліжко 

«Олімп»); килимів (до 3 000: «Атланта»); годинників (до 5 000: «Бристоль»); іграшок 

(до 50 000: конструктор «Дракон і робот», дзиґа «Мандарин»); жіночого і чоловічого 

одягу (до 2 000: костюм «Галант», плаття «Манго») та взуття (до 500: туфлі «Сеастар 

LE07», черевики «Респект»); тканин (до 3 000: атлас «Королівський», льон «Леопард»); 

господарських (до 2 000: бокал «Аріадна», термос «Стенсон»), канцелярських (до 
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3 000: клей «Енергія», олівці «Конте»), спортивних (до 25 000: велотренажер 

«Спортоп Р60», спальний мішок «Чемпіон»), художньо-декоративних (до 40 000: 

картина «Ранок у горах») і ювелірних (до 2 000: кулон «Сова», кольє «Хижачка») 

товарів тощо. Всього зафіксовано понад 245 000 номінацій, з яких у сфері мовлення 

функціонує не більше ніж 1 000 онімів. 

У цілому прагматонімікон представлений більш ніж двома мільйонами власних 

назв матеріальних об’єктів (орієнтовно 2 006 000 пропріальних одиниць), однак у мові 

функціонує не більше ніж 70 000 таких найменувань. 

У перспективі планується встановити кількість власних назв, які належать до 

інших онімних полів, таких як космоніми й ідеоніми, а також з’ясувати загальну 

кількість пропріальних одиниць української мови. 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЗВАНИЙ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В статье установлено, что общее количество прагматонимов составляет 

2 006 000, однако только 70 000 могут функционировать как единицы языка. Больше 

всего засвидетельствовано наименований домов и подобных сооружений (1 260 000), 

товаров (300 000) и отдельных предметов (260 000). 

Ключевые слова: архитектуроним, количественная характеристика, порейоним, 

прагматоним, товароним, хрематоним. 

M. M. Torchynskyi, 
Khmelnytskyi National University, 

Department of Ukrainian philology 

QUANTITATIVE CHARACTERISTIC OF THE PROPER NAMES 
OF TANGIBLE OBJECTS 

The article defines the approximate number of tangible objects – pragmatonyms. In this 

case number of features are taken into account: 1) we differentiated the nominations, verified 

in the language, among which there are a lot of outdated words, that are practically not used 

by the current speakers, and the names that are common in spoken language; 2) the dynamics 

of onomasticon is determined on the basis of the analysis of numerous works, which 

described different levels of the onymic vocabulary; 3) the chronological index is used for 

certain categories of proprietary units; it allows you to take into account the number of onyms 
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that existed in previous years, decades and even centuries; 4) the phenomena of polysemy, 

homonymy and synonymy, which appear in the onomastics in a peculiar way, are taken into 

account; 5) not only Ukrainian pragmatonyms, but also toponyms borrowed from other 

languages that people are actively using in Ukraine are recorded; 6) the number of 

components of the Ukrainian pragmatonyms has been determined separately, the number of 

the whole set of the proper names of tangible objects is clarified later.  

Calculations were made on the basis of denotatively-nominative systematization of 

proprietary units. According to this systematization this onym field include: 1) architectural 

names are the proper names of buildings and other structures (1 420 000 total, of which 

55 000 nominations can be attributed to the sphere of language); 2) hrematonyms – 

nominations of individual objects (26 000 total, of which 10 000 are confirmed in the 

language); 3) poreyonyms – the proper names of vehicles (26 000 total, of which only dozens 

of nominations function in the language); 4) tovaronyms – the proper names of objects 

intended for sale or exchange (300 000 total, of which no more than 4 000 nominations can be 

attributed to the sphere of language). 

It has been established that the total number of pragmatonyms is 2 006 000, but only 

70 000 of them can function as a unit of language. 

Key words: architectural names, hrematonym, poreyonym, pragmatonym, tovaronym, 

quantitative characteristic. 

УДК  413+417.312 

Е. В. Боєва, 
канд. філол. наук, доц., 

ДЗ «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 

доцент кафедри української та зарубіжної літератур 

ДО ПИТАННЯ ПРО СЕМАНТИЗАЦІЮ ВЛАСНИХ НАЗВ  
У РОМАНІ «СЛОВО ЗА ТОБОЮ, СТАЛІНЕ!» В. ВИННИЧЕНКА 

 Стаття присвячена вивченню засобів актуалізації художніх конотацій та 

стилістичного потенціалу власних назв в останньому романі В. Винниченка. Доведено, 

що оніми у романі «Слово за тобою, Сталіне!» виступають своєрідними знаками-

ідентифікаторами, що сприяють розкриттю авторської концепції та світоглядних 

позицій митця, приреченого на еміграцію й забуття. З’ясовано, що вимогливий добір 

онімів та включення їх у контекст роману робить власні назви одним з найважливіших 

компонентів твору і дійовим художнім засобом. 

Ключові слова: власна назва, художній текст, онімікон, лексичне оточення, 

антропонім, топонімікон, ідіостиль. 

В розвиткові літературної ономастики В. Винниченко посідає виняткове місце за 

діапазоном і функціонуванням численних і найрізноманітніших власних назв (ВН), 

вживаних митцем у текстах своїх творів із справжнім художнім обдаруванням, 

витонченим смаком і віртуозністю видатного майстра. Увібравши в свою творчу 

палітру всі здобутки великих попередників, він розвинув і розширив обрії літературної 

ономастики української прози, лишивши нам неперевершені зразки онімного письма, 
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унікальні образчики власного ідіостилю. Можна з певністю твердити, що онімні обрії 

української літературної ономастики з врахуванням такої особистості, як 

В. Винниченко, входять як справжня окраса в палітру світового мистецтва слова. 

Предметом розгляду даної статті є онімікон останнього роману письменника 

«Слово за тобою, Сталіне!», його конотативне і функціональне наповнення. Структура і 

склад онімного простору, як відомо, становлять одну із прикмет ідіостилю 

письменника. Організація онімного простору роману В. Винниченка – наслідок 

творчого переосмислення митцем реальної онімної системи, яка визначається 

індивідуально-авторським вибором [4, с. 156], суб’єктивне віддзеркалення 

об’єктивного, «гра», яка здійснюється автором загальномовними ономастичними 

нормами. Добираючи ВН для своїх творів, майстри художнього слова прагнуть до 

збалансованості, релевантності цілому текстові і прагматичної скерованості ВН на 

читача [2, с. 17]. Останніми роками розробка української літературної ономастики 

помітно активізувалась, проте з позицій поетичної ономастики (В. М. Калінкін) вкрай 

мало розглядалась мова тих письменників, знайомства з творчістю яких довгий час був 

позбавлений український читач. І в першу чергу це стосується творів Володимира 

Винниченка. У його ономастичній лабораторії спостерігається явище багатої 

символічної семантизації внаслідок поширення конотативного значення ВН, на що 

вказувала українська дослідниця ономатворчості письменника Г. П. Лукаш [3, с. 254]. З 

огляду на сказане, актуальність статті визначається потребою всебічного і 

ґрунтовного вивчення ономатворчості митця, приреченого на еміграцію й забуття, на 

довголітнє замовчування його творчого доробку.  

Мета даної розвідки полягає в комплексному аналізі онімного простору роману 

«Слово за тобою, Сталіне!» В. Винниченка, скерованому на з’ясування семантичної та 

функціональної специфіки ВН як маркерів ідіостилю письменника. Для досягнення 

поставленої мети вирішено такі завдання: 

- описано структуру онімікону роману В. Винниченка; 

- з’ясовано специфіку заголовка роману, його місце у ХТ; 

- розкрито роль онімних компонентів у структурі ідіолектного комплексу;  

- систематизовано весь комплекс онімних маркерів роману;  

- з’ясовано особливості семантизації і стилістичне навантаження вжитих 

письменником ВН; 

- встановлено художньо-зображальні функції ВН у романі «Слово за тобою, 

Сталіне!». 

Наше дослідження онімікону Винниченкового роману, його організації базується 

на теоретичному обґрунтуванні особливостей функціонування літературних онімів, що 

містяться в працях В. М. Михайлова, О. І. Фонякової, Ю. О. Карпенка, Л. О. Белея, 

Є. С. Отіна, В. М. Калінкіна, В. В. Лучика, Г. П. Лукаш та ін. Ґрунтовний аналіз 

поетонімії такого неординарного автора як В. Винниченко торує шлях для подальших 

узагальнень у царині відповідної лінгвостилістичної проблематики і вимагає 

поглиблених студій. 

Останній роман письменника «Слово за тобою, Сталіне!» (1950 р., опубліковано 

у 1990 р.), написаний в Мужені, після тридцятилітньої еміграції й відриву від України, 

засвідчує послідовне наслідування реальним онімним традиціям української 

літератури. Неореалізм письменника як метод в онімній площині позначений особливо 

віртуозним вписуванням імен у контекстуальне тло, їх широкою варіантністю, 

особливо чутливим ставленням митця до ВН як важливого прийому письма. 
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У цьому останньому романі В. Винниченка, як ми переконані, головним героєм є 

час, що сполучається з дорожним сюжетом – поїздкою на Україну в пошуках 

таємничих підточувачів системи – термітів одного з братів Іваненків – Степана 

Петровича. Дослідники творчості письменника щодо заголовка не мають тотожної 

думки. Так, була іще одна назва – «Терміти», і про можливість зміни назви роману 

«Слово за тобою, Сталіне!» на «Терміти» висловлює свої міркування С. Погорілий: «У 

«Щоденнику» Винниченка зустрічаємо серед різних варіантів назви роману і слово 

«терміти». До того ж, автор ще раніш пов’язував довговічність вартості роману зі 

смертю Сталіна. Останній уже давно помер. Недрукованому роману минуло двадцять 

три роки. Окрім того, акцент задуму твору ще в час його писання перемістився з 

колектографії на термітизм. Та ще додаймо: слово «терміти», поза своїм прямим 

значенням, є літературним образом» [5, с. 110]. Проте, ми переконані, що називаючи 

роман в такий спосіб, виносячи у заголовок ім’я диктатора, письменник мав свої 

причини. І причини ці видаються дуже вагомими. В розумінні їх, як нам здається, має 

особливе значення закінчення твору, його останні ланки і ті зв’язки, які виникають у 

читача між заголовком і текстовим розгортанням, проходячи крізь усе текстове 

полотно, щоб останніми абзацами оповіді наголосити на невідповіді Сталіна, його 

мовчанні. Тотальна брехня проймає усі верстви Союзу, і письменник використовує у 

романі усі текстові можливості, сполучаючи ВН Сталін з показною любов’ю і 

справжньою ненавистю людей різних, яких зустрічає, виконуючи доручення МДБ на 

Україні. Це і численні анекдоти про вождя, і роздуми про братів Іваненків про душі 

безвинних убієнних, які повинні мучити Сталіна, і їх висновок про те, що його це не 

зачепить, як їх, не буде з’являтися загиблий Марк: «…живе собі спокійненько і ніяки 

боги ні Марки його не чіпають. Сталін є… кричуще заперечення і богів, і Марків, і 

духів, і всяких потойбічних сил…» [1, с. 319]. 

Роман, який остаточно було названо «Слово за тобою, Сталіне!» з відповідним 

дубляжем французькою мовою «A toi, Staline, la parole!» спочатку не мав такого 

заголовку. Дослідник творчості В Винниченка Гр. Костюк слушно зазначає у передмові 

до нью-йоркського видання роману: «Можливо, що назва роману у деяких читачів 

викличе почуття досади. Чому, мовляв, треба було ставити ім’я тирана в заголовок 

роману? Поминаючи те, що в світовій літературі маємо багато прикладів, коли імена 

саме найбільших тиранів стоять в заголовках книг, заголовок «Слово за тобою, 

Сталіне!» має свою специфічну історію і мистецьку функцію» [1, с. 6–65]. Почавшись з 

імперативної назви «Слово за тобою, Сталіне!», оповідь розгортається навколо низки 

сюжетно-тематичних потоків, часових ходів і переплетень з чавленням людських доль, 

крізь самий важкий і трагічний поступ історії, того періоду, що буде названий 

сталінський з тим особливим прирощенням змісту, що його характеризує, – кривавий, 

диктаторський, трагічний, закінчуючись останніми ланками оповіді – мовчанням 

Сталіна, його ухильною відповіддю з темпоральною невизначеністю: «Сталін не 

підводив голови. Все зібрання завмерло в непорушності. Нарешті він помалу підняв 

голову і, ні на кого не дивлячись, тихо сказав: – Дев’ятий порушив дуже важливе 

питання. Ми повинні його обміркувати. Коли саме це буде, через тиждень чи через 

рік, ми цього тепер не можемо сказати. І яке саме вирішення ми винесемо, так само 

наперед ніхто не скаже…» [1, c. 371–372]. 

Отже, слово за тобою – але слова як відповіді немає. Головний герой твору – час 

наче робить іще один акцент: застиглість, непорушність суспільних устоїв, втілена в 

Сталіні й утримана багнетами. Але тут, як нам видається, письменник сподівається на 

читацьке домислення. Час – категорія рухлива, змінна. Час – невблаганний час у цьому 
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застиглому, закам’янілому суспільстві врешті решт стає й показником невідворотних 

змін, які й повинен був передчувати В. Винниченко – письменник і політик. Час змітає 

все на своєму шляху, нищить своїм безперервним рухом, як це не раз було в історії 

людства, не одну тиранію, не одне диктаторське суспільство, не таких диктаторів, як 

цей мовчазний ідол. Цікаво, що позасценічний персонаж та його ім’я стають у тексті 

роману центральною віссю, раз у раз співвідносячи читацьку увагу із заголовчою 

конструкцією, проймаючи усі рівні художності заголовчими трансформаціями. І лише в 

останньому розділі (23-му), полишаючи сюжетну оповідь і численних персонажів 

осторонь, письменник переключає увагу на неординарну ситуацію, в якій головною 

фігурою стає похмурий, небалакучий, неуважний Сталін та доповідач на черговому 

засіданні Політбюро Дев’ятий, який на підставі зібраних Степаном Іваненком даних 

робить огляд політичної ситуації, що склалася в Союзі. 

Двоплановий час у романі – часові показники дії, що розгортаються у творі, і 

ретроплан, пов’язаний з трагічними харківськими подіями під час ув’язнення братів і 

засудженням Марка, – це не єдині темпоральні виміри. Це і той час, що виходить за 

межі оповіді, час гармонійний, справедливий, те майбутнє, що ховається за плином 

часу, який змете з багатостраждальної землі тиранію і тирана.  

Величезне антропонімічне поле, пов’язане з найрізноманітнішими 

трансформаціями імені «батька народів», створює той номінаційний фон у романі, який 

пов’язує в єдине неподільне ціле весь твір, тримає всі сюжетні лінії, становить 

стержень тематичної дії. Більшість вживаних письменником імен – звичайні, 

широковживані, традиційно устояні й відшліфовані в горнилі народного мовлення. Уся 

ця розмаїта антрополексика напрочуд точно сполучається з контекстом, ситуацією, з 

концептуальним вирішенням всього твору. Головні персонажі роману – брати Іваненки 

– Степан Петрович, Сергій, Євген і Марко; члени родини Іваненків – Катерина

Іванівна, Леонід, Маруся, Іван, Ніна, тітка Килина, Соня, кирпата Фенька, численні 

знайомі під час подорожі Степана із завданням в Україну – Біленки Юхим і Оксана, їх 

брат Панас, Григор Криниченко, його жінка Ганна, Трохим, Данило, Хведір, Денис, 

Антонюк, Микита Горигора, Микитівна тощо. Частково дія відбувається в Москві, 

отже, іменник росіян представлений теж досить широко: Бєлугін, емгебіст; Клімов, 

Кривцов; Ніконова, або Велика Варвара; Афонька Григорун, Андросов, Федосеєв, 

Буркін, Заболотова, ставленик Москви в Україні – могутній Семен Семенович 

Строганов, віце-король України, нащадок російських завойовників; член політбюро 

Дев’ятий, домробітниця Дуняша. Уже цей розподіл іменника роману свідчить не лише 

про реалість власних імен (ВІ) персонажів, а й про сюжетну розподіленість на два 

табори, що виражається протиставними топопросторами – Москва-Україна, звідки 

починається підтекстова лінія про підлегле становище українця в Радянському Союзі. 

А це накладає свої фарби на іменування, на прізвище. Недарма саме прізвище стає тим 

виміром, за яким визначається національність головного персонажа: « – А ви, здається, 

українець, якщо судити з вашого прізвища?» – питає відрядженого в Україну Степана 

Петровича Олена Вікторівна Заболотова, приставлена його «супроводити» [1, 

с. 131]. Недарма син Степана Петровича хоче змінити прізвище – не Іваненко, а 

Іванов буде» [1, с. 336], адже так простіше асимілюватися в столиці СРСР. 

Заболотова видається звичайною попутницею, та це враження швидко 

розвіюється у тексті. А які контрасти вимальовує номінація «богиня» з її єством 

енкаведістки, насторожуючи вже графічним оформленням – лапками. 

Паралельно письменник проводить «гру» із сполученням прізвища персонажа з 

його національністю. Виявляється, що «чистісінька» українка чомусь має неукраїнське 
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прізвище – Заболотова. Можливо, це прізвище загиблого чоловіка, та приховано, 

стишено письменник продовжує контрастне розмежування персонажів Іваненко – 

Заболотова. І хоча ця «гра» надто стишена у тексті, це теж певний натяк, адже 

Заболотова неухильно проявляє своє справжнє єство сексотки. 

За нашими спостереженнями, у романі В. Винниченка ім’я персонажа не 

знаходиться осторонь від текстового плину, від сюжетного розгортання, навпаки, воно 

є органічним компонентом. Для ВІ, його вибору все важливе – і хто його носить, який 

це персонаж – позитивний чи негативний, хто це ім’я вимовляє в тексті – автор чи 

персонаж. Воно визначає і стосунки між персонажами, і вік носія ВІ, і місце, де 

відбувається дія, місце, що накладає особливі фарби на це ім’я. В мовленні батька так 

природньо назвати сина «мій Івасик … чи то пак Ванєчка» [1, с. 125] і так 

неприродньо вжити ці дві демінутивні форми паралельно – українську і російську. Та в 

цьому контексті сам сюжет диктує це рішення, підкреслюючи принизливе становище 

українця в Москві, що мусить ховатися навіть з іменуванням сина. 

Ваня Іваненко – так називає митець хлопчика в II розділі, коли йдеться про 

виклик зі школи на допит. У відповідь на питання «інспектора» – повна форма ВІ: « – 

Іван Іваненко! – здивовано й неспокійно відповів Ваня» [1, с. 215]. Після звірячого 

побиття хлопчика батько звернеться до нього, як завжди, рідною мовою, коли вони на 

самоті: «Сергій Петрович швиденько підійшов до сина й тривожно запитав (по-

українському, як раз у раз, коли вони були вдвох): – А що таке, Івасику? Ваня-Івасик 

нічого не відповідав. Потім раптом підвівся й суворо сказав (по-російському): – 

Нічого. Я стомився. Тільки, тату, будемо тепер говорити між собою по-російському» 

[1, с. 219]. 

Для письменника дуже важливо провести цей розподіл по-українському – по-

російському, сполучивши з демінутивними формами, що так яскраво цей розподіл 

започаткували. А сполучивши з дикунською ситуацією катування дитини, письменник, 

на наш погляд, досягає найвищого ефекту.  

Усі ВІ, їх форми, їх сполучення з контекстом, з іншими іменами персонажів, з 

сюжетним плином – все для митця стає величезним пошуковим полем, де він ретельно 

виписує кожне іменування, відштовхуючись від реалій. Йдучи від самого життя, його 

традиційних антропономінацій, митець повертає ВІ такими гранями, щоб воно 

виконувало свою багатоголосу партію, проявляючи у найвищій мірі самий сенс образу, 

його нюанси, сполучаючись з образною концепцією. 

Реалізм письменника в створенні іменника – це наслідування традицій 

українського онімного лексикона, помножених на його майстерність ім’ятворчості. 

Зачерпнувши з народної скарбниці, він сторицею повертає надбання антропонімічного 

плану, ці витвори своєї виняткової чутливості й уміння вибудовувати антропонімний 

ряд особливої наснаги – художньої, естетичної, образної. 

Уся ця лексика реального плану сполучається з реальним топоніміконом Москви, 

де мешкають Іваненки, утворюючи численні контрасти; потім – Києва й інших 

місцевостей України, куди послано Степана для виявлення термітів. Романний сюжет 

будується на численних асоціаціях з реальним ім’ям тирана, повернутим різними 

гранями у контексті твору. І тиран, його іменування використані не лише як ВІ 

історичної особи – воно втілює час, пов’язаний з його диктатурою. Та цим не 

обмежується амплітуда цього іменування: в ХТ роману Сталін стає дійовою особою, 

персонажем, наділеним своєю художньою площиною, лексичною партією, сюжетними 

колізіями тощо. І хоча він як персонаж з’являється у творі лише наприкінці, під час 

засідання політбюро, та він весь час – від першого знака – заголовка присутній у 
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художньому просторі. Про нього з першого розділу точаться безперервні розмови, він, 

його ВІ сполучається з численними характеротворчими лексемами, вводиться у 

найрізноманітніший мікроконтекст, і справжнє єство кожного персонажа вимірюється 

тим ставленням до «вождя» і «батька» народів, яке він виявляє і явно, привселюдно, і 

тайно, наодинці з самим собою. Письменник виявляє й ретельно вибудовує широку 

амплітуду діаметрально протилежних людських почуттів і змодельовує її в такий 

спосіб, щоб, сполучивши з сюжетним розгортанням, підвести до висновку, вкладеного 

в уста Сергія Петровича під час його розмови з племінницею Марусею. Наведемо 

частину цього діалогу: « – Так, Марусино, ти маєш рацію, всі у нас хвалять Сталіна, 

всі звуть його і генієм людства, і сонцем плянети, найпрекраснішим із людей за всю 

історію людства. Це так. Але… в яких умовах і для чого ті чи інші люди так кажуть? 

Чи дійсно вони так оцінюють Сталіна? Оце цікаво. Так от, дівчино, скажу тобі 

одверто: от я оце тільки що на зібранні учених і службовців нашої хемічної інституції 

найбільше хвалив Сталіна і вніс пропозицію послати йому привітання і назвати 

його найгеніяльнішим хеміком на землі всіх віків. Мою пропозицію було прийнято і 

привітання послано. Мене за неї треба було б зараз же арештувати як за нахабний 

глум з вождя, а мої колеги з заздрістю дивились на мене і вітали мене за те, що саме 

мені прийшла така чудесна ідея... – Для чого ж ти зробив це? – понуро спитала вона. – 

Для того, щоб випередити своїх колег, щоб показати, що я найбільше люблю й оцінюю 

Сталіна. Для того, дівчинко, щоб рятувати себе і свого сина. Це ж бо єдиний спосіб у 

всіх нас саморятування. У всіх, дівчинко, хто не хоче бути … мученим і знищеним. Всі 

кричать і перериваються від любові до Сталіна. А більшість із них в той же час 

смертельно ненавидять його і сміються з нього (в душі, розуміється)» [1, с. 233–234]. 

Письменник у 50-му році нашого століття, коли ще зірка деспота була в зеніті, не 

лише розповів правду про тирана, а й піднявся до узагальнень про таку актуальну для 

нашого століття проблему тоталітаризму, проблему, яку лише почали осмислювати 

після смерті Сталіна. 

Роман «Слово за тобою, Сталіне!» характеризується розмаїтістю і яскравістю 

топонімічного малюнку, різноманітною стилістичною експресією окремих топонімів. 

Як відомо, саме топоніми «формують простір роману, немов би створюють контурну 

карту, на яку потім накладається дія» [6, с. 167]. Як і всі ВН, топоніми підпорядковані 

загальним законам художнього контексту, експресивно та стилістично насичені, 

створюють просторову домінанту ХТ. Починаючись від позначення двох світів – Схід 

[1, с. 106, с. 133] і Захід [1, с. 106, с. 133], «географія» роману В. Винниченка становить 

дві площини, і кожна з цих протиставлених просторовостей має своє топонімічне 

«поле». Захід – це Європа [1, с. 132], та її узагальнення – по Європах, у ті Європи [1, 

с. 205], майже вся Азія [1, с. 193], Африка й Австралія [1, с. 193], Америка [1, с. 106, 

с. 193], Лондон, Париж [1, с. 266, с. 246], якісь там частини Німеччини чи Австрії [1, 

с. 192]. Це той Захід, який лишається десь там, за кордоном, і прилучається до 

персонажів лише побіжно – у згадках про війну, коли наочно бачили життя «робітників 

та мужиків у Німеччині чи Франції» [1, с. 205], коли слухають «радіо з Америки чи з 

Англії» [1, с. 205], коли висловлюють свої дикунські «прожекти» панування над усім 

світом: «Росію ще ніхто не перемагав. Не переможе її й Америка. З нами вже більше 

мільярда людей, півлюдства. Ми маємо майже всю Азію, за два тижня після 

проголошення війни будемо мати всю Європу. Африка й Австралія самі впадуть нам у 

рот, як стиглі груші. Лишиться сама Америка. Прекрасно. Ми її за рік задушимо 

ззовні й зсередини. І от тобі й війна. З Росією могутній спільник, якого не мали досі 

жодні завойовники світу; це велика ідея комунізму, яка д в и г а є народами» [1, с. 193]; 
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коли доводилось потрапляти ненадовго за кордон – «бувши в Англії у складі охоронної 

бригади біля міністра» [1, с. 81]. 

Дві топонімічні площини обумовлені чітким розподілом світу навпіл, де Схід і 

Захід мають свої топовизначення – Радянський Союз і Америка з їх непримиренністю й 

протиставленням: принадою для виявлення термітів є «мир… без війни, а шляхом 

мирного порозуміння між Сходом і Заходом, між Радянським Союзом і Америкою» 

[1, с. 106]; французькі демократи «проповідують інший спосіб розв’язання суперечки 

між Америкою і Радянським Союзом, чи інакше кажучи: між Заходом і Сходом» [1, 

с. 133]. 

Якщо Захід представлений топонімією уявного простору, то Схід – це той 

топопростір, де відбувається або відбувалася дія твору. І він у свою чергу теж 

поділяється на дві контрастуючі площини, позначені опозицією Москва – Україна, 

Київ, Дніпро. 

Москва з її топонімічними визначеннями й переосмисленням у значенні всього 

СРСР позначається невеликим, але вагомим лексичним колом: Москва-річка [1, с. 244], 

церква Василя Блаженого [1, с. 158], Великий Театр [1, с. 246], Московський 

університет [1, с. 247], які разом відтворюють атмосферу міста, столиці тоталітаризму, 

країни, що символізується такою багатозначною лексемою – Схід. Письменник 

сполучає з міськими топонімами столиці порівняння тюрма, що посилює загальну 

тональність московського топопростору: «Вони вийшли на Червону площу перед 

Кремлем» [1, с. 158]; «Перед ними грізно сіріли височенні, як круг тюрми, стіни 

Кремля і, як величезні розмальовані цибулини, стирчали бані церкви Василя 

Блаженого. Біля стін ходили вартові з рушницями» [1, с. 158]. 

 Цей образ – міста, країни, що перетворені на тюрму, не полишає 

письменницьку уяву, і він вкладає цю лексему-порівняння в уста Дев’ятого; він 

заздрить Степанові, який одержує важке завдання – віднайти термітів: «І заздрю я 

тобі, Стьопо: от ти візьмеш собі якийсь чужий пашпорт, одягнешся, як схочеш, 

матимеш змогу вільно рухатись, говорити з людьми, спостерігати. А я, а ми в Кремлі? 

Що ми маємо? Це ж, голубчику, позолочена клітка або краще: тюрма…» [1, с. 109]. 

Митець знаходить яскраві лексичні фарби, і Кремль постає перед читачем як 

цитадель, і персонажі контрастні кожний по-своєму неповторно пов’язані з цим 

топонімом лексичним супроводом:  

Степан Петрович табірник Марк 

«А праворуч поважно, 

масивно темніли стіни Кремля, 

того храму, в якому тут, на землі, а 

не десь там, на небі, перебував 

усемогутній, усегрізний, 

 усекараючий бог» [1, с. 75]. 

 «І сміюся я з вас і вашого 

катування, кати мої жалюгідні: ви 

думаєте, що ця страшенна сила нічого 

не значить у процесі життя, що вона не 

діє на вас, на ваш Кремль, на всіх його 

яничарів?» [1, с. 96]. 

Так поступово письменник відтворює катівню, на яку радянська система 

перетворила країну, нещадно винищуючи кожне живе слово, кожну вільну думку. 

Метаморфози з астіонімом стають такими разючими, проте це допомагає 

письменникові не лише окреслити топопростір роману, а й мінімальним лексичним 

оточенням схарактеризувати персонажів, виділити їх серед великої «населеності» 

твору.  

Тюрмі, катівні народів, затиснутих в Сибір, протиставлений у творі інший 

топопростір – це Україна, Київ, Дніпро, одвічний Винниченковий біль. Дорожний 
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сюжет роману стає тою надто зручною формою сюжетного плину, яка дозволяє 

максимально розгорнути цю контрастність. Москва, урядовий будинок і висока посада 

сексота – це була винагорода за зраду п’ятнадцять років тому, у Харкові [1, с. 72–73], 

і ціна зради був брат Марк, засланий у Сибір. Та згадки про Київ раз у раз дають про 

себе знати, і вже на другій сторінці роману щемом озивається спогад – Володимирська 

гірка [1, c. 72] як символ любого красуня Києва [1, с. 166], що з’явиться в романному 

плині іще раз, тематично поєднаний з любов’ю до «грецької богині»-шпигунки й 

чарівними київськими, українськими краєвидами; краєвидами Києва радянского – 

бідного, скаліченого: «…вони брожили по бідних, покалічених вулицях Києва, 

попереплітуваних риштуваннями, позавалюваних каміннями, поритих ямами. Іноді 

вони виходили на Володимирську гірку, сідали десь на лаві й мовчки дивились перед 

себе. А там перед ними не було ні політики, ні руїн; і старий сивий Дніпро, і 

стрижений далекий обрій Чернігівщини, і широченне небо над ними – все лишилось 

цілим, таким самим, як було і двадцять, і двісті років тому» [1, с. 168]. 

Після поневірянь і тортурів у катівні Степан Петрович, скалічений, тяжко 

хворий, виїздить з Києва додому, до Москви [1, с. 331], зрадник до міста, що стало 

символом зради усіх у цій країні. Позаду лишається старий сивий Дніпро [1, с. 168], 

неосяжний простір за Дніпром [1, с. 251], Маріїнсько-Благовіщинська вулиця [1, с. 147], 

Поділ [1, с. 195], Липки [1, с. 187], позаду лишається все те, що було дорогим, що 

лишилось назавжди в минулому, коли мріялось про самостійність. Тепер про це можна 

лише говорити, і письменник вибудовує діалог зі Строгановим, вживаючи топоніми 

узагальнено, у множинній формі: «– І тоді, значить, поставили б Росію на коліна, 

вихопили б у неї її велику місію володарки світу, звели б її на колишнє становище 

поплентачів Заходу? І її роздерли б на шматки? І всі ці України, Грузії, Естонії 

«самостійно» наплювали б на неї з лона світової федерації?... – Ніколи цього не буде! І 

Сталін ніколи на це не піде! Навіть деякі, не всі звичайно, наші вороги, російські 

емігранти, демократи й соціялісти, і ті признають йому заслугу, що він не допустив 

до «расчленения России» [1, с. 194]. 

Наповнений великим топопростором, контрастними протиставленнями топонімії, 

сполученою з партіями персонажів-антиподів, сполучений з солідним хрононімним 

шаром, художній простір роману «Слово за тобою, Сталіне!» стає тим вражаючим 

пам’ятником періоду, що увійде в історію під ім’ям сталінський, який мислитель і 

художник лишив нащадкам у спадок, гідно закінчивши свій п’ятдесятирічний творчий 

шлях. 

Отже, відштовхуючись від реалій життя «мовний образотворець» В.Винниченко 

наполегливо шукає нових шляхів у літературі, знаходячи нові можливості реалізації 

задумів, виробляючи свій неповторний мистецький почерк в усьому, в тому числі й в 

ономастиконі. ХТ, що народжується в лабораторії митця, поступово «обростає» 

іменами, і онімія стає тим вагомим виміром художності, з якого й починається та 

неподільність і цілісність контекстового плину, що й стає визначальною прикметою 

твору високого гатунку. Здійснене дослідження має допомогти у студіях літературної 

ономастики, специфіки художньої образності, у пізнанні тонкощів роботи письменника 

із словом. 
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К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЗАЦИИ ИМЁН СОБСТВЕННЫХ 
В РОМАНЕ «СЛОВО ЗА ТОБОЙ, СТАЛИН!» В. ВИННИЧЕНКО 
В статье анализируются способы актуализации художественных коннотаций и 

стилистического потенциала собственных имён в последнем романе В. Винниченка. 

Доказано, что онимы в романе «Слово за тобой, Сталин!» являются своеобразными 

знаками-идентификаторами, которые способствуют раскрытию авторской концепции и 

мировоззренческих позиций автора, обречённого на эмиграцию и забытие. Выяснено, 

что требовательный отбор онимов и включения их в контекст романа делает 
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собственные имена одним из важнейших компонентов произведения и действенным 

художественным средством. 

Ключевые слова: имя собственное, художественный текст, онимикон, 

лексическое окружение, антропоним, топонимикон, идиостиль. 
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ON THE PROPER NAMES SEMATIZATION 
IN THE NOVEL “IT’S UP TO YOU, STALIN!” BY V. VINNICHENKO 
The article analyzes mainstreaming methods of proper names artistic connotations and 

stylistic potential in the last novel by V. Vinnichenko. The subject of consideration is the 

onymicon of the author’s last novel “It’s up to you, Stalin”, its connotative and functional 

content. The structure and composition of the onymic space are the characteristic features of 

the writer's idiostyle. The organization of the onymic space of the Vinnychenko’s novel is the 

result of the author’s creative reinterpretation of the real onymic system, determined by the 

individual author’s choice, the subjective reflection of the objective, the author’s playing with 

the common language onomastic norms. When choosing proper names for their works, the 

masters of the artistic word strive for balance, relevance to the whole text and pragmatic 

orientation on the reader. The relevance of the article is determined by the need for a 

comprehensive and thorough study of the onymic system of the author, doomed to emigration 

and oblivion and a long-term concealment of his works. The purpose of this article is to 

comprehensively analyze the onymic space of the novel “It’s up to you, Stalin!”, the specifics 

of the proper names as the markers of the writer's idiostyle. It is proved that the onyms in the 

novel “It’s up to you, Stalin!” are the identifiers that reveal the author's concept and 

ideological positions. Careful selection of the onyms and their inclusion in the context of the 

novel makes the proper names one of the most important components of the artistic work and 

a powerful stylistic device. 
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toponymicon, idiostyle. 

УДК  811.161.2’373.21:821.161.2-1 

Ю. І. Браїлко, 
канд. філол. наук, доц., 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 

доцент кафедри філологічних дисциплін і методик їх викладання 

ФУНКЦІЙНІСТЬ ОНІМА КРЕМЛЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ 
Статтю присвячено виявленню прагматичного ресурсу власної назви Кремль в 

українському поетичному дискурсі. З’ясовано її аксіологічну різновекторність, 

домінантну функцію – ідеологічну, яка пов’язана передусім із пресупозиційними 

значеннями ‘радянська влада’ та ‘російська влада’.  
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ідеологема.  

Сучасній українській літературній ономастиці бракує широкого системного 

підходу до аналізу матеріалу. Вилучення для дослідження самих тільки онімів, 

урахування лише вузького контексту й зосередженість на вивченні певного ідіостилю 

без пошуку транстекстуальних зв’язків, недостатня увага до т. зв. периферійних 

одиниць породжує обмеженість наукового осмислення ролі тієї чи тієї власної назви в 

художньому дискурсі.  

У центрі мовознавчих досліджень до сьогодні не перебувала «знакова назва 

простору» [1, с. 146] Кремль, яка прогнозовано має реалізовувати в поезії ваговитий 

конотативний потенціал. Існують лише побіжні спостереження, здійснені в рамках 

аналізу різної лінгвістичної проблематики (див. роботи І. Ільченко та Д. Бабич [7, 

с. 245], О. Коваль [8, с. 153], Т. Можарової [12, с. 146, 171–172], І. Муромцева й 

О. Муромцевої [13, с. 278], І. Назаренко [14, с. 225]). Чомусь оминули увагою 

значущість аналізованого прецедентного пропріатива в поетичних текстах Яра 

Славутича та Євгена Маланюка автори дисертацій, присвячених ономастикону 

ідіолектів цих письменників (Л. Селіверстова [15], Г. Мельник [11]). З огляду на 

сказане вище вважаємо тему нашої розвідки актуальною. 

Метою статті є з’ясування специфіки вияву прагматичного потенціалу оніма 

Кремль в українському поетичному дискурсі. Матеріалом для дослідження обрано 

українські поетичні тексти фольклорного й літературного походження. У роботі 

використано описовий, зіставно-семантичний метод, метод контекстуального аналізу, 

зокрема його власне контекстуальний та інтертекстуальний різновиди.  

Власна назва Кремль, утворена способом онімізації від апелятива, що позначав 

внутрішню фортецю в містах давньої Русі [5, с. 463], є варіантом оніма Московський 

Кремль. Різнопланова культурна інформація дає підстави для її класифікації і як 

топоніма (хороніма, ойкохороніма/міського хороніма, урбаноніма, кварталоніма), 

оскільки беззаперечними є локативні складники значення (‘центральна частина 

Москви’, ‘найдавніша частина Москви’), і як прагматоніма (архітектуроніма, 

фортифікаціоніма, меморіалоніма), адже Кремль є й об’єктом матеріальної культури – 

спорудою, фортецею, архітектурною та історичною пам’яткою. Крім того, внаслідок 

ономастичної метонімії ‘місце перебування очільника держави’ → ‘державна влада’ 

власна назва Кремль набула також уособленого значення вищих кіл влади СРСР або 

Російської Федерації, як-от: <…> зараз Кремлю дедалі менше й менше і дедалі важче і 

важче вдається підтримувати ілюзію, що в Україні зовсім все погано (Укрінформ, 

18.01.2016); Кремль заперечує, що відправляв найманців ПВК «Вагнера» до Венесуели 

для підтримки режиму президента Ніколаса Мадуро (znaj.ua, 27.01.2019). Тому цілком 

аргументованим буде кваліфікування пропріатива Кремль з опертям на класифікацію 

М. М. Торчинського [16, с. 273, 286] і як ергоніма з такою подальшою градацією: 

пресулатонім (назва керівної структури) → міністеріонім (найменування керівної 

державної установи).  

В українському поетичному дискурсі онім Кремль запобутував, за нашими 

спостереженнями, наприкінці другого десятиліття ХХ ст., заманіфестувавши передусім 

ідеологічну функцію. Саме тоді (1918 р.) Москві було повернуто статус столиці й, 

отже, вона стала місцем, де перебувають владні інституції. Традиційну локалізаційну 

семантику хороніма Кремль поети синтезували зі значеннями ‘центр революції’, ‘місце 

народження нового світоустрою’: Червоні нерви оголила земля: / Від Бастилії – до 
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паризької комуни. / До Будапешта – від Кремля. / І далі. Далі. Замикайте коло / 

Вибухових революцій… (В. Еллан-Блакитний, 1919); Ні, ні! Прийдешнє – не казарма, / 

Не цементовий коридор! Сіяє в небі нам недарма / Золотоокий метеор. / І він черкне 

щасливу землю, / І світ наш буде голубим / Од стін золоченого Кремлю / До піль, де 

спить залізний Рим (М. Рильський, 1923); Встає, встає, вже видно всюди, / гігант під 

вежами Кремля… / Простяг він руки над Китаєм, / огні над Заходом простяг… 

(В. Сосюра, 1926).  

Інакші інтерпретації на початку входження власної назви Кремль у поетичний 

простір пов’язані з її урбанонімними й архітектуронімними ознаками: вона стає 

репрезентантом культурної інформації ойконіма Москва, який має експліцитний (<…> 

м’ягко вогкість бронхітить горло / ріг загубивсь – де земля / пройшла в повітрі 

пересохло / передзвони дзиґарів Кремля (М. Семенко «Москва», 1921)) або імпліцитний 

(І як тут Квітка жити міг? / І як в степу серед степів / зродитися таке могло – / 

столиця – місто – і село? Дві річки весело гниють, / біжать, спиняються й стоять. / 

Нема традицій, ні Кремля, / Адміралтейського шпиля (П. Тичина, 1923–1924) вияв). 

Зауважимо, що загалом така позаідеологічна прагматика пропріатива Кремль знаходить 

спорадичну фіксацію в українській поезії, на зразок: І глянув я: вже не було пустині / 

під нами... Білі обриси Кремля / викреслювалися у пітьмі синій (Юрій Клен).  

Фактично поза художнім осмисленням залишилися культурні фонові знання 

оніма Кремль, але у вірші М. Рильського «В кремлівському подвір’ї» подибуємо 

широке їхнє демонстрування: мистецьку інформацію, марковану хрематонімами (<…> 

лишилися навіки / Людської витвори руки: / Цар-пушка і Іван Великий) та 

музейонімом (нова зоря зійшла / Край Оружейної палати), і хронотопну (І чисте 

спогляда маля – / Нової паросток людини – / В подвір’ї древнього Кремля / Троянди й 

голубі ялини). 

Поступово в поетичному дискурсі закріпилося конотонімне значення ‘місце 

перебування влади’, оперте на топонімне й архітектуронімне: Ми до Сталіна у Кремль 

/ Та й листа послали, / Що найпершим кандидатом / Ми його назвали (нар. тв.); В 

Москві якийсь весняний віє дух, / в Кремлі засів нарком Ульянов (Юрій Клен); І Сталін 

кличе з Кремлю: «Сестри й браття, / Спиняйте злого ворога завзяття!» (Яр 

Славутич); <…> ну що земля вона пласка по ній гуляє йосиф / не той що в назареті 

жив а той що у кремлі <…> (Ю. Андрухович); Та той, которий у Кремлі / Сидів біля 

штурвала, / Дихнув, спитав «Доколє?» – і / Розбіглася навала (О. Ірванець). 

Аксіологічні прирощення до цього значення здебільшого нульові, хоча можливе і їхнє 

мінімальне (переважно) оприявнення, спричинене іррадіальним ефектом, коли на онім 

Кремль поширюється оцінка конкретного представника влади або її узагальненого 

образу. Пор.: а) позитивна аксіологія: Ой піднявся орел над Кремлем, / А за ним орлята 

– / Бистрі соколи крилаті, ленінці завзяті! / Старший сокіл – славний Сталін <…>; Ой

то ж не зоря – / Голос із Кремля: / Батько наш товариш Сталін / До себе склика, / До 

себе склика!; І тоді прозвучав голос мудрий з Кремля, / Голос мудрий, утішливий, 

праведний: / «Гей, ой гей, сини мої, внуки і друзі! / Батьківщина наша в небезпеці і тузі! 

(нар. тв.); Ми переможем! В нашій-бо землі / і правда, й сила, й влада у Кремлі 

(П. Тичина); Як шовки, сміються трави, / Як пісні, шумлять поля, / Бо єднає наші лави 

/ Голос Партії з Кремля (М. Рильський); б) негативна аксіологія: Тоді кожен 

оглянеться і зрозуміє, / Що ця хата, цей шлях і цей обрій – / це Мати-Земля, / Що її 

ображати ніхто не сміє – / Ні каган, ні король, ні мешканець Кремля (Є. Маланюк); 

<…> в зореносному Кремлі / Сказивсь «отець народів» / <…> / Бо йде в Сибір оце 

маля! / Бо так велів «отець» з Кремля! / <…> / Щоби к свободі у «хахла» / Навік 
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пройшла оскома, / Послали «тато» із Кремля / Великого Наркома. / <…> / По Україні, 

мов корсар, / З косою він корсарить, – / Узявся Голод-Комісар / Всевладно комісарить: 

/ Січе зблизька, / січе здаля… / Як повелів «отець» з Кремля (І. Багряний); А зерно за 

море, як ріки, текло, / Коли вимирало голодне село, / А Сталін стояв на трибуні в 

Кремлі, / Рокуючи скін українській землі; <…> лежить Степан Бандера / У тишині 

баварської землі, / Де ще тече трутизна з револьвера, / Змайстрованого вбивцею в 

Кремлі <…>; Ридає у Кремлі синедріон, / Самодержавний плач далеко чути; / Ті 

звинувачують ще царський трон, / А ті – генсеків царські атрибути <…> 

(Д. Павличко); <…> ми йшли на шахти, на будови, / лягали щебенем в основи/ 

комуністичних пірамід, / щоб став комуною весь світ, / щоб нас помітив хоч здаля / 

червоний ідол із Кремля (В. Марсюк); Засів тарган вусатий у Кремлі; В Кремлі сидить 

всезнаючий мурза, / він каже: «Той хазяїн – в кого танки!» (В. Неборак); Які ж ми 

синове? – зневажено матір, / посаджено танка на трон у Кремлі. / Жорстоко й 

зухвало новий імператор / вчепився за шосту частину Землі (П. Скунць). 

Актуальна для поезії репрезентація референта власної назви Кремль як 

комуніканта – насамперед адресанта спілкування. Зокрема, інтертекстуальним став 

перцептивний (звуковий) абстрагований образ голосу Кремля/із Кремля, у якому 

актуалізоване конотативне значення ‘радянська влада’ з виразною меліоративною 

оцінкою, як-от: Бережи кордони наші, / Нашу славну землю, / Що лунає в край із краю / 

Голосом із Кремлю; За мир у всьому світі – / Це за пісні й поля, / Що правдою повиті, / 

Як голос із Кремля!; Чуєш, заквітчаний Львове, / Голос могучого Кремлю?; Трепече з 

радості земля, / В серцях – огонь відваги, / Знеслись над фабрики й поля / Соціалізму 

стяги, / Лунає голос із Кремля / В старих кварталах Праги (М. Рильський); І кругом – 

так немовби тремтіла земля: / то ми голос почули з Кремля. / І лились нам слова, як 

густе молоко у бідони; Куди б не пішов ти у нашій країні – / там ясно почуєш ти голос 

Кремля; Ви ловіте сигнали, приймайте, – / голос миру в них чути, Кремля! (П. Тичина). 

Узагалі, пресупозиційне значення ‘радянська влада’ або, рідше, ‘російська влада’ 

є домінантним у поетичній реалізації хороніма Кремль, а отже, домінантна і закріплена 

за ним ідеологічна функція. Його аксіологічна різновекторність так само, як і у 

топоніма Москва [3, с. 11], детермінована екстралінгвальними чинниками, зокрема 

політичним тлом, поглядами адресанта мовлення. 

Позитивна оцінка ідеологеми Кремль максимально експлікована 

контекстуальними лексемами зі спільною семантикою світла й тепла (сонце, сяйво, 

проміння, світити, сяяти, гріти й ін.): Сонце ясне, світ веселий / Сяє нам тепер з 

Кремля, / І радіють ниви й луки – / Вся колгоспная земля (нар. тв.); Слався, слався, рідна 

Україно! / Ти – під сонцем із Кремля! (П. Тичина); <…> наше щастя – тепла ця земля, 

/ Огрівана промінням із Кремля <…>; <…> Бачить ваша земля ясне сонце з Кремля – 

/ Заживуть ваші болі і рани; <…> Сяйво з Кремля засміється / В лоні води Дністрової; 

Погожа купіль трьох народів / Під сонцем, що зійшло з Кремля, / Росить Дніпро, 

світам на подив, / Нові сади, нові поля; На нього впало сонце із Кремля / І путь його 

навіки освітило; Непогасний ранок всій землі / Сяє в променистому Кремлі; <…> І 

ясний промінь із Кремля / Поета славить серце; Твій древній Єреван, сади твої й поля, 

/ Тебе животворить проміння із Кремля <…> (М. Рильський); Хай присниться 

малому пілоту / після бою за щастя землі, / як одержує він нагороду / у залитому 

сяйвом Кремлі (В. Сосюра). Сутнісними експлікаторами меліоративних конотацій 

оніма Кремль стали одиниці лексико-семантичної групи «Зоря». Вона має складний 

зміст: по-перше, п’ятикутна зірка – це символ радянської влади, по-друге, такі зірки 

встановлені на п’яти вежах Кремля (Із башт озореного Кремлю / Гримить 
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«Інтернаціонал» <…> (М. Рильський); Вперед ми зорим без тривоги, / бо над 

просторами землі / багряним знаком перемоги / палають зорі на Кремлі (В. Сосюра)); 

по-третє, зірка є художнім символом дороговказу (А нам все так же будуть сяять зорі 

– / безсмертні зорі рідного Кремля (В. Сосюра)) тощо. Крім того, дослідники слушно

визначають зірку як ідеологему з міфологічним корінням: «У більшості давніх 

міфологій над вершиною ‟священної гори” знаходиться яскрава зірка (полярна зоря в 

індійських, урало-алтайських, іранських, німецьких, палестинських та інших 

міфологіях). При моделюванні тоталітарного міфу був використаний цей сюжет: 

московський Кремль, увінчаний червоною зіркою, втілював сакральність ‟центру 

світу” <…>» [6, с. 314]. Пор.: Із Кремля нам зорі / Щастям засіяли, – / Нас виручать з 

горя / Брати росіяни (нар. тв.); Спочива земля, / земля батьків, земля моя осіння, / Під 

зорями безсмертного Кремля; Іменам їх над світом сіяти, / земляків, що несуть у 

огонь неповторне життя! / Світять зорі Кремля в їх орлині, розширені очі / і на зброю 

святу <…>; Для щастя нашої планети / наш труд під зорями Кремля (В. Сосюра).  

Досліджуваний онім зазнає меліоративних нашарувань і через нерозривний 

зв’язок людина/народ – Кремль, актуалізований лексемою серце: <…> Ми сильні 

єдністю – пастух, пілот, учений, / Єдину кров несуть артерії і вени, / Єдине серце в 

нас: воно в Кремлі горить (М. Рильський); <…> серцем чую серце Кремля 

(С. Йовенко). 

Зауважимо, що ці ж контекстуальні засоби можуть застосовувати для 

моделювання протилежної оцінки, як-от: Та ні, / в якій же ж і порі / Дітей з’їдали 

матері! / Якраз як «квітнула» земля / У сяйві «сонечка» з Кремля! (І. Багряний); Хахол 

за шовініста-москаля / Страшніший, бо не відає вітчизни; / <…> / Себе він бачить в 

серці московизни, / Десь там, наприклад, у звізді Кремля, / Що так горить, мов скоро 

кров’ю бризне <…> (Д. Павличко). 

Меліоративну або пейоративну конотованість оніма Кремль підкреслюють 

епітети безсмертний (В. Сосюра, М. Рильський), непоборний, рідний (М. Рильський), 

світлий, святий (П. Тичина) – пор. з кривавий (нар. тв.), лютий (Яр Славутич), стозлий 

(І. Багряний). М. Рильський, у поезії якого репрезентована найбільша кількість уживань 

власної назви Кремль (39), залучає також ресурс посесивності (Моя Москва! Мій 

Кремль! Моє життя!), прямі метафоричні визначення на зразок отчизни вічна слава, 

отчизни гордість. Письменник творить також інтертекстовий полісемантичний 

метафоричний образ увінчаної Кремлем Москви, одночасно опредмечуючи значення 

хороніма семою ‘корона’ та абстрагуючи його комплексом позитивно-оцінних 

характеристик, зосередженим навколо поняття ‘найвища цінність’: І вітер радісний 

повіяв, / Зорю приносячи живу / У золотий прадавній Київ, / У Кремлем вінчану Москву 

<…>; Знало серце просте й незрадливе, / Що ідуть незрадні побратими / Ще й 

посестри кревні та сердешні / Із Москви, увінчаної Кремлем <…>.  

Пейоративна оцінка аналізованої власної назви найактивніше представлена у 

творчості Яра Славутича, який застосовує різні контекстуальні засоби та значеннєві 

аспекти оніма Кремль для досягнення прагматичної мети. Він оприявнює, зокрема, таку 

семантику: архітектуронімну (Москва. Червона площа. Глупа ніч. / <…> / Зубцями 

Кремлю, наче вовча зграя, / Вся площа шкіриться <…>); архітектуронімну та 

пресулатонімну (Той лютий рик, почутий віддаля, / Як влади тло, любовно зберігає / 

Зубчатий зів московського Кремля); пресулатонімну, яка, зі свого боку, а) метонімічно 

розвиває топонімні значення ‘СРСР’/’Росія’ (Розметай / На безкрай / Буревіями гніву / 

Цю, як тля, / Із Кремля / Злу навалу бурхливу!; О, Кремлю зло здичавіле! Щоб ти, / В 

піснях прославлене нещирим чаром, / Почуло вірний присуд правоти!; Чую голос 
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повстань Лук’яненка й Кандиби, / Чую поклик Масютка на тюрми Кремля...; Ічкери 

мруть між верховин / Від Кремлю, від потали) або центр СРСР (Чи буде, як досі було? 

/ У тій сатанинській країні / Вмиратиме голе село, / Тамуючи зойки чаїні? / 

Гримітимуть гасла з Кремля, / Що дишеться легко людині? / Кривавитись буде земля / 

У Винниці, Львові, Катині?); б) метафорично експлікує антропонімне значення (Так, 

може, й треба всім отим (українським) вождям, / Що слугували лютому Кремлеві; Я 

вірю в день, сподіваний, новий. / Злодійство Кремлю зникне, яко обри). За 

спостереженням Л. Селіверстової, російські топоніми Московський Кремль (логічно, що 

і його варіант Кремль – Ю. Б.), Петербург, Байкал для Яра Славутича «асоціюються з 

місцями загарбницької політики і в його творах виконують функції ідеонімів» [16, 

с. 172].  

У Ю. Винничука оцінна характеристика оніма Кремль детермінована 

антропоморфною метафорою, створеною за допомогою розмовної лексики зі зниженим 

модусом: Здолали державу і склали до ніг, / П’ючи нашу кров як вампіри, / А їхній 

пахан, ледь прибитий яйцем, / Веде нас до прірви. / <…> / Коли на тарілочці нас 

подадуть / Кремлю, що вже плямкає ласо, / То буде запізно, повстань і убий! 

І. Малкович послуговується семантично ускладненою метафорою, декодування якої 

поетапне: Кремль – невеликий предмет/річ – територія – ідеологія: мила моя вітчизно / 

<…> / головою в європі / хвостом до матрьошки / (з вороніжчиною й кубанщиною / 

була б ти пишногузніша) / утікаєш небого / від тої всепоглинаючої матрьошки / що 

всіх своїм кремльом накриває.  

Одним із продуктивних способів оприявнення негативно-оцінних конотацій 

власної назви Кремль є міфологічні алюзії. У поезії Дмитра Павличка актуалізовано 

зв’язок її референта з біблійним царем Іродом, який став загальнолюдським символом 

жорстокості [2, с. 9]. Принагідно зауважимо, що в «Словнику конотативних онімів» 

Г. Лукаш зафіксоване інтралінгвальне значення оніма Ірод ‘мучитель, негідник’ [10, 

с. 133]. Пропріатив Кремль розвиває свою прагматику від топонімної (місце 

перебування Ірода, який уособлює російську владу: Знайдись такий, що перетне кадик 

/ Героєві і в Кремль перед владик / На таці, як Хрестителя главу, / Внесе й візьме 

обіцяну грошву, / Москву буремна радість потрясе, / Бо ж ось воно – купити можна 

все! / Купити можна все, купці чумні, / Але панує бартер у Чечні <…>) до 

пресулатонімної, що виявляється в образі ворожої Україні російської влади (Сяюче 

вродилося маля (героїчний народний Дух-Спаситель [1, с. 97]). / Та чи заховає Україна / 

Це дитя від Ірода з Кремля? / «Беркути» малюють кров’ю двері / Підозрілих на Дніпрі 

осель, / Де сідають люди до вечері, / Моляться за Київ і Брюссель). Юрій Липа у вірші 

«Ненависть» експлікує у власній назві Кремль значення дракона – популярної міфічної 

істоти, яка має надзвичайно широку амплітуду культурних інтерпретацій, але «у 

європейській художній традиції постає як первісний ворог, бій з яким є вищим 

випробуванням і подвигом» [4, с. 369]. Саме таким і описує український письменник 

владне осердя Російської держави: <…> Залізні вовки. / Несамовиті йдуть вони туди, 

де землі / Тримає в кігтях Кремль, / Драконе Росії, твої минули роки, – / Розпусне тіло 

рвуть огненнонокі / Незворушимі, / Невмолимі, / Як Меч і Хрест! 

Спостерігаємо також імплікацію в аналізованому онімі значення ‘центр зла’: Від 

стін Кремля, / від стін Кремля / Взялася криком вся земля… (І. Багряний); <…> І знов 

на площах закричить каміння, / І вбивці рушать знов з-під стін Кремля (Д. Павличко). 

Загалом поетичні конотації пропріатива Кремль засвідчують його участь у побудові 

універсальної концептуальної опозиції «добро – зло». У конкретних ідіостилях він 

виражає лише один з її компонентів, здебільшого не репрезентуючи ознак змінності. 
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Зокрема, надання йому меліоративної оцінки та відповідного морального орієнтира 

фіксуємо в М. Рильського, П. Тичини, М. Бажана, А. Малишка, С. Йовенко, 

пейоративної – у поезії О. Олеся, І. Багряного, Т. Осьмачки, Юрія Клена, Ю. Липи, 

Є. Маланюка, Яра Славутича, І. Драча, І. Малковича, В. Неборака, Ю. Винничука, 

П. Скунця й ін. Однак у В. Сосюри подибуємо накреслення оцінних зрушень у напрямі 

винятково позитивні → негативні (пор.: Тримаєм ми, не знаючи знемоги, / цей щастя 

стяг у дзвонній вишині, / і він шумить од вітру молодого, / і зір Кремля на ньому 

промені; Іде бундючно в даль крилату / Бажан з усмішкою кастрата, / що славить 

Кремль, як сонця жар), а у Д. Павличка – полярну аксіологію (пор.: І люди, зорями 

Кремля зігріті, / Вслухалися здаля у плач трембіти, / І наше горе душі їм пекло; 

Платили ми, не названі – / Всі Стуси Василі, / Колючим дротом зв’язані, / Постріляні в 

землі; / Платили ми в Стопчатові / І в Києві – Кремлю, / Платили, наче братові, / 

Зерном без кукілю...). Т. Можарова вказує, що «Москва як столиця СРСР і Кремль як 

символ соціалістичного ладу постають у ранніх творах Д. Павличка уособленням миру, 

світла, братерства, про що яскраво свідчить контекстуальне оточення: <…> Але з 

Кремля, розлившись, як трава, / Світ обіймає миротворча дія <…>. Зміна історико-

культурних реалій стала приводом для зрушень у естетичному ідеалі митця, що 

позначилося на векторно протилежному, тобто негативному змалюванні сучасної 

Москви і в цілому Росії через неприйнятні для свідомості поета дії останньої» [12, 

с. 172]. 

Дієвим засобом актуалізації різних пресупозитивних значень та моделювання 

оказіональної семантики є взаємодія хороніма Кремль з іншими топонімами чи – зрідка 

– їхніми апелятивними корелятами. Так, зосібна, зреалізовані значення одного з

кордонів країни (Знов реставрована держава / від Порт-Артура до Кремля, / 

страшна, зажерлива, лукава; Гляньте, як наш край «пролетів» / у потужну силу зріс, / 

як щетиною багнетів, / мов ялиць вершками ліс, / переблискує і грає від / священного 

Кремля / по незрушний мур Китаю / наша «русская земля» (Юрій Клен); У грунті 

вічна мерзлина, / А в душах – злоба вічна, / “Собача”, / “Вохрівська”, / “ясна” – / 

(Отцівська тобто) — це ж в о н а, / Юдоль комуністична! / І це – доби єдиний план: / 

Так / від Кремля й по океан (І. Багряний)) або її центру – географічного та політичного 

(Тож не король, а літописець Нестор / важкий тягар на плечах буде нести, / <…> / i 

знов повернеться на зрадний поклик, / щоб по дорозі, від дощів розмоклій, / 

поплентатись на схилі літ сліпим / під Кремль, у Третій Рим… (Юрій Клен); А сонце 

правди, любі друзі, / те славне сонце на землі – / у нас, в Радянському Союзі, / у нас, у 

світлому Кремлі! (П. Тичина); Професор Н. мудрує… і впливає / На тих, що слухають 

його повчань: / О як ненавидять вони Росію – / Клянуть Московію, картають Кремль! 

(Яр Славутич)). Є. Маланюк суттєво розширює позначені досліджуваною власною 

назвою територіальні межі з одночасною імплікацією значень ‘імперія’, ‘комуністична 

ідеологія’: Від віку й донині Еллада й Юдея – / Два вороги люті на древній землі – / 

Хрестом і залізом та ядом ідеї / Руйнують-будують і Рими, й Кремлі. Є інший погляд 

на декодування її значення: «У дусі вірша, як ми його розуміємо, це – створення 

твердинь католицизму (Рими) та православ’я (Кремлі)» [11, с. 98]. В утрудненій для 

декодування поезії цього автора виявляємо й зіставлення хороніма Кремль зі східними 

ойконімами: Бенаресом – назвою одного з найстаріших індійських міст, священним 

центром індуїзму і т. зв. місцем смерті – та Ургою – назвою монгольської столиці, 

заснованої як буддійський монастир: <…> знову вертався / До московських багон / 

<…> / Сум, ліси, болота, подув тундри і криги, / Дерев’яні дєрєвні і дика пурга. / Люті 

вилиці лиць. Цар. Вериги. Розстриги. / Тільки Кремль той – не знать – Бенарес чи 
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Урга. Певний ключ до розуміння поетичних конотацій оніма Кремль як маркера 

біполярного російського світу з «азіатським» православ’ям дає подальший контекст: 

Євразійська подвійність, примарність, непевність, – / Тільки злість косоока та куля у 

млі, / Лиш захитаний Кремль та порожні дєрєвні / Сутеніли на спогад страшної землі. 

Опозиційну пару до власної назви Кремль тут утворює хоронім Україна, яку 

Є. Маланюк характеризує як «окраїну тьми».  

Ампліфікацію топонімів використовують з метою окреслення ступеня 

значущості референта хороніма Кремль для ліричного героя: То якось до святинь 

далеких / доїдемо або дійдем. / Рим, Царгород, Париж та Мекка, / що владно ваблять 

нас, – не Кремль (Юрій Клен).  

Найактивніше власна назва Кремль взаємодіє з топонімом Москва, виявляючи 

різні пресупозитивні значення та весь спектр оцінних конотацій – від виразно 

позитивних до виразно негативних. У дослідженому матеріалі фіксуємо такі типи цього 

зв’язку:  

– місто – символ міста: Москва наша люба, Москва наша славна! / Красою ти

дужа, ділами преславна! / Ти сяєш у Всесвіт, ти світ на землі – / червонії зорі вгорі на 

Кремлі!.. (П. Тичина); Заграло сонце над Кремлем, / Над рідною Москвою, / 

Живлющим зацвіло вогнем / Над працею людською, / Над нашим творчим, юним днем, / 

Над нашою весною (М. Рильський);  

– столиця – місце перебування керівництва держави: Там, у Москві, у палатах, у

Кремлі, / Сидить, мислить батько Сталін ночі й дні. / <…> / Ой не сплю я вже 

безпечно у Кремлі – / Ворогів я маю всюди, ще й в Москві... (нар. тв.); Ми звільнилися по 

слову, / що дала Радянська влада / у Москві у Кремлі: жить без пана і без гада!; Слава 

ж нашим воїнам, воїнам червоним! / Партії слава – у Москві, Кремлі! (П. Тичина); 

Москві спасибі, де зоря в Кремлі / Для вас, для нас незгасна возсіяла! (М. Рильський); 

– столиця – споруда + імплікація значення «радянська влада»: <…> Я думаю про

рідної Москви / Мости камінні, гордість і окрасу, / Де люди всіх країв незмірних наших 

/ Проходять, опромінені Кремлем; Через Москву я в Київ повертався, / Від Ленінграда 

я вклонивсь Кремлю, / Казковому у ранішнім тумані, / Де сонце розливалося поволі, / 

Від Ленінграда я сказав спасибі / Тій волі всеосяжній, що дала / Нам перемоги 

неосяжне щастя (М. Рильський); 

– держава (СРСР, Росія) – місце перебування керівництва держави: Рухне навіки

вража комуна – / Червона Москва. / <…> / Ми ще поставим жовто-блакитний / На 

самім Кремлі! (нар. тв.); І нас, Москвою цькованих племен, / Без водіїв і визнаних 

знамен, / За всіх нагод і супірних оказій / Москвини хижо нищать по Кавказі. / <…> / 

Ординці з Кремлю, кочові москвини, / Мордують люд, чеснот ний і невинний; Немудрий 

Кларк і нерозумний Буш / Усім речуть: «Імперії не руш! / Адже в Кремлі тепер – нічого 

злого». / Щоб від Москви кормига не втекла, / Поставте красеня, однак простого – / В 

армійських службах пильного – хохла (Яр Славутич); Прийду колядувати на Різдво, / І 

вдарю під Кремлем у давні дзвони, / Що ти їх вкрала з Києва, Москво, / І голос твій у 

дзвонах тих потоне. / Вбивати Україну йдеш, зміє <…> (Д. Павличко); 

– Росія – радянська влада: І от як богатир з богатирями / ти взявсь дружить,

насамперед, з Москвою. / Ти (український народ) з Києва вслухався до Кремля... 

(П. Тичина).  

Існує й синонімічний зв’язок між власними назвами Кремль і Москва, коли вони 

позначають а) місця зосередження радянської влади (Помилуй, Господи, овечку, / 

Прости її, дурну рабу, / За те, що вскочила у гречку, / В нову добу. / Направ свою 

небесну кару / На Кремль, Москву… (О. Олесь); Зачерпнім води живої, / що тече в 
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Карпатську землю / із столиці світової, / із Москви – святого Кремлю (П. Тичина)); 

б) уособлюють радянську/російську владу (Ти скеровуєш юнь, повсталу / На Кремля 

смертоносну сприть. / Заморожуй Москви навалу, / Щоб дознала, як день дзвенить!; 

Клекоче помста на Кремлю шал. / Берімо ж, браття, і шаблю, й меч! / <…> / Півсвіту 

сипле Москві картеч (Яр Славутич); Тебе, як щастя, я приємлю, / На світ народження 

нове, – / Всесвітній одсвіт вежі Кремлю, / Москви проміння світове (М. Рильський)).  

Наведені приклади засвідчують наявність кореляції між типом зв’язку й 

аксіологічними конотаціями топонімів Кремль та Москва: меліоративно марковані 

зв’язки «місто – символ міста», «столиця – споруда + радянська влада», «Росія – 

радянська влада», пейоративно – зв’язок «держава – місце перебування керівництва 

держави». Синонімічні зв’язки та зв’язок «столиця – місце перебування керівництва 

держави» такої кореляції не виявляють.  

Отже, культурна інформація і вторинний конотативний зміст пропріатива 

Кремль, який первісно виявляє ознаки топоніма, уможливлює його різнобічне 

класифікаційне визначення. В українському поетичному дискурсі домінантною 

функцією вказаного оніма є ідеологічна, пов’язана передусім із пресупозиційними 

значеннями ‘радянська влада’ та ‘російська влада’. Аксіологія власної назви Кремль 

різновекторна, що зумовлене інтерлінгвальними чинниками. Перспективи досліджень 

убачаємо в установленні корпусу онімних ідеологем в українській поезії та з’ясуванні 

способів реалізації їхнього семантико-прагматичного потенціалу.  
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кафедра филологических дисциплин и методик их преподавания 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ОНИМА КРЕМЛЬ В УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ 
Статья посвящена исследованию прагматического ресурса имени собственного 

Кремль в украинском поэтическом дискурсе. Установлена его аксиологическая 

разновекторность, доминантная функция – идеологическая, которая связана с 

пресуппозиционными значениями ‘советская власть’ и ‘российская власть’.  

Ключевые слова: Кремль, оним, топоним, хороним, архитектуроним, 

пресулатоним, идеологема. 

Yu. І. Braiilko, 
Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University, 

Department of Philological Subjects and Methods of Teaching 

THE FUNCTION OF ONYM KREMLIN IN UKRAINIAN POETRY 
The choronym Kremlin has been poorly researched by the linguists before; it 

predictably should implement essential connotative potential in poetry. There are only 

occasional observations carried out in the analysis of various linguistic issues (O. Koval, 

T. Mozharovа, I. Nazarenko, etc.). The necessity of studying the artistic significance of this 

onym determines the relevance of the chosen topic. The purpose of the article is to clarify the 

specifics of revealing the pragmatic potential of the onym Kremlin in the Ukrainian poetic 

discourse. Ukrainian poetry texts of folklore and literary origin have been chosen as the 

material for the study. The descriptive method, the comparative-semantic one, the method of 
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contextual analysis, in particular, its contextual and intertextual varieties, are used in this 

research. 

The cultural information and the secondary connotative content of the omyn Kremlin, 

which initially reveals the signs of the toponym/choronym, makes it possible for its versatile 

classification definition. The presupposition significance of this onym as “Soviet power” or, 

more rarely, “Russian power” is dominant and it consolidates an ideological function in the 

poetic sense. Axiological multivectorality of the choronym, as well as in the toponym 

Moscow, is determined by extra-linguistic factors, in particular, the political background and 

the views of the addressee of speech. The positive assessment of the ideologues of Kremlin is 

explored as much as possible by contextual lexemes with the common semantics of light and 

heat, as well as units of the lexical-semantic field “Star”. Means of displaying negatively-

evaluative connotations of the onym Kremlin are variegated, among other distinguishable 

mythological allusions. In general, its poetic connotations testify to the participation in the 

construction of a universal conceptual opposition “good-evil”. An effective means of 

actualizing various pre-suppositional values and modeling occasional semantics is the 

interaction of the choronym Kremlin with other toponyms or, occasionally, with their 

appellate correspondences.  

The perspectives of research are seen in the establishment of the frame onyms-

ideologeme in Ukrainian poetry and statement of ways to realize their semantic and pragmatic 

potential. 

Key words: Kremlin, onym, toponym, choronym, architectonym, presulatonym, 

ideologem. 
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МАЛОВЖИВАНІ ЧОЛОВІЧІ ОСОБОВІ ІМЕНА МЕШКАНЦІВ ОДЕЩИНИ 

Статтю присвячено лінгвістичній інтерпретації одного з основних класів 

антропонімів – особових імен, що функціонують у розмовному середовищі українців 

Одещини. Антропоніми вивчаються в соціолінгвістичному аспекті: аналізуються не 

реально вживані імена, а ті, що подобаються і суб’єктивно оцінюються як найкращі. 

Зосереджується увага на рідко вживаних чоловічих іменах, аналізуються причини їх 

непопулярності. Результати дослідження дають можливість прогнозувати майбутню 

динаміку реального ім’явжитку. 

Ключові слова: мовознавство, ономастика, антропоніміка, особові імена, 

антропонімічні вподобання, соціолінгвістичне вивчення, неофіційні форми імен, 

прогнозування, майбутня динаміка особових імен, маловживані чоловічі імена. 

Постановка наукової проблеми, її актуальність. Українська антропоніміка за 

порівняно короткий період досягла значних успіхів. Досить активно і плідно вивчався і 

вивчається клас особових імен людей у різних аспектах такими мовознавцями, як 
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В. О. Горпинич, Г. П. Півторак, Л. П. Зайчикова, Р. Й. Кестра та ін. Більшість їхніх 

праць присвячено дослідженню імен, які людина офіційно одержує при народженні. 

Але оскільки антропоніміка – складний соціальний феномен, то це вимагає й інших 

підходів до її вивчення. Зокрема залишається відкритим питання, що стосується 

факторів, які впливають на формування сучасних антропонімічних уподобань. У цьому 

дослідженні проаналізовано не статистику вжитків, а антропонімічні уподобання 

мешканців Одеської області [2]. 

Мета пропонованої статті – проаналізувати маловживані чоловічі імена за 

ступенем суспільної оцінки, подаючи комплексний соціо- та психолінгвістичний аналіз 

факторів, що впливають на ставлення до імен сучасних українців різного віку. Для 

досягнення поставленої мети нами вирішуються такі основні завдання: 1) виявити 

кількісний та якісний склад сучасних антропонімічних симпатій респондентів різного 

віку; 2) проаналізувати імена в соціальному аспекті як соціально-історичну та 

культурну категорію і виконати їхній лінгвостатистичний аналіз. 

Об’єктом дослідження є сучасні антропонімічні уподобання українців. 

Предмет дослідження – маловживані чоловічі найменування у колі сучасних 

антропонімічних симпатій. 

Джерелом фактичного матеріалу стали результати соціолінгвістичної практики 

студентів філологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова. 

Для вирішення поставлених завдань застосовуються комплексні методичні 

прийоми: 1) описовий у поєднанні з широко застосованою кількісно-якісною 

інтерпретацією матеріалу; 2) метод хронологічних зрізів. В основі роботи лежить 

анкетування. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що в науковий обіг 

уведено і проаналізовано цілковито новий антропонімічний матеріал; вперше 

розглянуто власні імена людей крізь призму уподобань. 

Теоретична і практична цінність дослідження полягає в тому, що його 

матеріали й результати стануть у нагоді при розробці теоретичних і практичних 

проблем ономастики, можуть використовуватися при подальшому вивченні особових 

імен, укладанні словників, читанні спецкурсів з ономастики. Зібрані матеріали можуть 

також використовуватися у практиці ім’янаречення. 

Виклад основного матеріалу. Ми зупинимося на репертуарі маловживаних 

чоловічих імен, які у списках антропонімічних уподобань осіб певних вікових груп 

згадуються не більше десяти разів. Розглянувши імена за ступенем їх суспільної 

оцінки, ми виявили, що у сукупності представники різних вікових груп назвали 568 

чоловічих імен, варіанти яких не об’єднувалися, а рахувалися як окремі одиниці. У 

пропонованому дослідженні ми зупинимося на аналізі 200 чоловічих онімів, віднесених 

нами до групи одиничних (ужиток від 0,004 до 0,5%).  

 Наявність серед сучасних антропонімічних уподобань такої великої кількості 

рідкісних найменувань підтверджує думку про те, що «загальновживаних та 

загальновідомих імен не так вже й багато» [4, с. 5]. Але, з іншого боку, сам факт 

існування численного загону таких непопулярних онімів доцільно розцінювати 

позитивно, бо збільшення сучасного іменника відбувається головним чином за рахунок 

одиничних та рідкісних найменувань. Адже коло вживання імен останнім часом 

розширюється мало. Усе це підтверджується велику стійкість моди, причини дії якої до 

тепер залишаються не дуже зрозумілими дослідниками. Досить цікавий та 

різноманітний репертуар, який пропонують сучасні респонденти в наших матеріалах, 
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якоюсь мірою сприятиме у майбутньому зменшенню концентрації збіднілого 

нинішнього іменника. 

За своїм складом антропоніми даної групи виявилися досить різноманітними: 

серед них найбільше зареєстровано старих календарних імен, їх народних варіантів, що 

зафіксовані в офіційних (повних) та неофіційних формах. У сукупності ступінь їх 

вжитку становить 69,1% усього обсягу антропонімічних уподобань розряду одиничних. 

Переважна більшість таких онімів згадується однаковою мірою як представниками 

старших поколінь, так і сучасною молоддю: Клим, Адам, Тихін, Харитон, Мартин, 

Інокентій, Лаврін, Никифір, Орест, Юлій, Наум, Яким, Влас, Юліан, Веніамін, Омелян, 

Єфрем, Платон, Серафим, Хома, Арсеній, Ігнатій, Пантелеймон, Савелій, Филимон, 

Євдоким, Іполит, Корній, Софрон, Свирид, Антін, Демид, Іларіон, Лазар, Онуфрій, 

Улян, Даніїл, Нестор, Никодим, Феофан, Йосиф, Климентій, Мар’ян, Никанор, 

Полікарп, Потап, Спиридон, Фадей, Фома, Антип, Гурій, Єремій, Климент, Михась, 

Мусій, Панкрат, Самійло, Самсон, Анастасій, Андріан, Артемій, Венедикт, Гаврик, 

Дементій, Єлізар, Івась, Никон, Осип, Порфір, Прокофій, Силантій, Стецько, Феодосій 

(антропоніми подаються у порядку спадання симпатій). 

Серед старих календарних є й такі, що серед осіб похилого віку користуються 

порівняно більшим авторитетом: Тихін, Терентій, Митрофан, Устим, Опанас, Федот, 

Лаврентій, Родіон, Прохір. 

 Такі імена не отримали належної підтримки серед осіб молодшого покоління, 

але у списках уподобань, хоч і в одиничних випадках, усе ж згадуються, що 

спричинено сімейними традиціями, я також наявністю таких антропонімів у літературі, 

що й сприяє їх збереженню. Але серед них є й чимало так званих архаїзмів, які 

залишилися зовсім поза увагою молоді: Севастян, Мефодій, Сава, Мусій. Їх місця 

зайняли такі календарні імена, більшість яких, навпаки, відсутня серед уподобань 

респондентів старшого покоління: Самуїл, Ларик, Веремій.  

Отже, як бачимо, чимало старих календарних імен та їхніх народних форм 

користуються авторитетом серед сучасної молоді. У наш час вони нікому не 

нав’язуються, але не забуті молоддю, витримали конкуренцію нових імен. Це дає 

підставу прогнозувати певну їх популярність у майбутньому ім’янареченні. Цілком 

можливо, що сьогодні більшість із тих людей, кому свого часу були дані незвичайні 

імена, ставши дорослими і зіткнувшись з проблемою вибору імені для своїх дітей, 

відмовляться від фантазій своїх батьків і віддадуть перевагу одному із давніх 

церковних найменувань. Адже, як зазначав Ю. О. Карпенко, «Особовим іменам, як і 

іншим прикметам етносу, притаманна висока усталеність і традиційність» [3, с. 21]. 

Розряд одиничних онімів містить також дохристиянські найменування: 

Мстислав, Борислав, Ростик, Броніслав, Радик, Зорян, Радислав, Радомир. Такі імена 

виявилися до вподоби респондентам різних вікових груп, і коло їхньої популярності 

розширюватиметься й у майбутньому, зокрема й тому що вони не викликають 

заперечень з погляду звукової форми. Кожне з таких імен має зрозумілий без 

лексиконів і тлумачень зміст. 

Значне місце серед сучасних антропонімічних симпатій посіли нові імена з 

виразно іншомовним забарвленням: Альберт, Рустам, Арнольд, Роберт, Макс, Арсен, 

Ернест, Вальдемар, Генріх, Жан, Сільвестр, Яник, Альфред, Вільям, Джон, Ельдар, 

Еммануїл, Севастян, Тодор, Амар, Анатоль, Галактіон, Ібрагім, Іраклій, Людвіг, 

Майкл, Мурат, Річард, Роланд, Тадеуш, Теодор, Крістіан, Юзик, Янко. Їх поширенню 

сприяли популярні твори художньої літератури, преса, радіо, естрада, кіно. Такий 

досить об’ємний фонд виразних іншомовних запозичень, зокрема їх присутність серед 
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симпатій сучасної молоді, свідчить про те, що залучення іншомовних імен до нашої 

мови – цілком природний і виправданий процес. Він не заважає існуванню традиційних 

календарних імен. Наявність тих та інших у антропоніміконі шліфує нові 

найменування, які асимілюються іменними моделями нашої мови. Аналогічний 

контингент одиничних найменувань констатує й репертуар жіночих найменувань [2]. 

Склад старих календарних антропонімів та їхніх народних форм 

характеризується наявністю величезної кількості гіпокористичних та квалітативних 

імен, що визначають національну самобутність українців. Це виявляється насамперед у 

сфері творення демінутивних (рідше пейоративних) антропонімів, уживання яких 

пояснюється індивідуальним бажанням інформанта, його смаком і є більш 

персоналізованим, ніж відповідні їм повні імена. Характерною рисою таких форм 

найменувань є їх надзвичайне розмаїття. Традиційні імена утворюють найколоритніші, 

найбагатші синонімічні ряди – так звані «іменні гнізда»: Іван (Івась, Івань, Івасик, Ваня, 

Ванюша, Ванюшка. Серед сучасних уподобань традиційні імена побутують в 

уснорозмовній стихії в різних формах. 

Найменші і найбідніші синонімічні ряди утворюють нові імена, переважна 

частина яких фіксується у наших матеріалах лише в офіційній формі. 

Серед сучасних антропонімічних уподобань особові імена побутують в 

уснорозмовному середовищі в численних варіантах. Їх дуже багато, і вони досить 

різноманітні. 

Одним із найактивніших способів творення неофіційних найменувань 

(гіпокоритики) є усічення. Тут представлені моделі, утворені шляхом скорочення 

тільки повних антропонімів, що супроводжується опущенням різних частин імені: 

початкової (Льоша), кінцевої (Яша, Віталя, Гоша, Віля, Тима, Валя, Сева, Макс, Кость, 

Григір, Михась, Пава) та початкової і кінцевої водночас (Сеня, Митя). Широко 

представлені у наших матеріалах демінутиви, які є основною групою неофіційних імен: 

Шурик, Гриць, Грицько, Пашка, Саня, Сьома, Славко, Кирюша, Альоша, Аркаша, 

Андрюша, Антоша, Левко, Мишко, Омелько, Ромка, Тимоша, Франко, Яник, Андрійко, 

Вовка, Жорик, Іллюша, Костик, Марик, Петрик, Тарасик, Антошка, Гаврик, Котя, 

Ларик, Павлуша, Петрусь, Савка, Степанко, Юрась.  

Крім усічених та квалітативних варіантів, трапляються й фонетичні видозміни та 

регіональні, локальні варіанти: Антін, Хведір, Янек. 

Вживання іменних варіантів пояснюється індивідуальним бажанням інформанта, 

його смаком. Адже невипадково чимало анкетованих із 10 імен, які їм подобаються 

найбільше, обрали не офіційну, а зменшену форму найменування, яка не просто вказує 

на особу певної статі, а й дає їй оцінку, утворюючи додатковий відтінок «рідності», 

пестливості, рідше – зневаги, що входить до змістової структури іменних варіантів. 

Антропонімісти, що вивчають особові імена статистично, визначаючи 

темпоральні зміни в часі й структурі іменника, вже давно з тривогою констатують 

загальну його тенденцію до концентрації: дедалі менша кількість імен обслуговує 

більшу кількість новонароджених. Статистична структура сучасного іменника 

дозволила дійти висновку, що основна його риса – функціональна завантаженість, 

компактність, яка виявляється у зменшенні загальної кількості імен протягом ХХ ст.; 

«істотно звузилося коло рідкісних (одиничних) антропонімів» [5, с. 93]. 

Висновки. Таким чином, ми виявили, що сучасні антропонімічні уподобання 

характеризуються появою цілого загону імен, більша частина яких, хоч і не 

користується популярністю, але представлена у великій кількості. І все ж, загальна 

тенденція сучасних симпатій консервативна, що дозволяє старим календарним іменами 
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вистояти проти спроби їх відтіснити, замінивши їх іменами-неологізмами. Такі 

результати дають підставу твердити, що в майбутньому реальний іменник значно 

розширюватиметься як за рахунок нових імен, так і завдяки збереженню в ньому 

церковно-календарних найменувань та їхніх народних форм, відбираючи з них 

найкращі, більш милозвучні. 
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МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ МУЖСКИЕ ЛИЧНЫЕ ИМЕНА 
ЖИТЕЛЕЙ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья посвящена лингвистической интерпретации одного из основных классов 

антропонимов – личных имён, функционирующих в разговорной речи украинцев 

Одесской области. Антропонимы изучаются с социолингвистической точки зрения: 

анализируются не реально употребляемые имена, а нравящиеся людям и субъективно 

оцениваемые как самые лучшие. Внимание сосредоточено на редко употребляемых 

мужских именах, анализируются причины их непопулярности. Результаты 

исследования дают возможность прогнозировать будущую динамику реального 

употребления имён. 

Ключевые слова: языкознание, ономастика, антропонимика, личные имена, 

антропонимические предпочтения, социолингвистическое изучение, неофициальные 

формы имён, прогнозирование, будущая динамика личных имён, малоупотребительные 

мужские имена. 
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 Department of Documentation and Information Activity and Media Communications 

INFREQUENT MASCULINE NAMES IN THE ODESSA REGION 
The article dwells upon linguistic interpretation of one of the main classes of 

anthroponyms – personal names that function in common usage of the Ukrainian in Odessa. 

The purpose of the suggested research is to analyze the infrequently used masculine 

names from the point of view of their public evaluation, not real names are studied, but those 

that people like. This is a new approach to the study of anthroponyms. The factors that 

influence on the attitude to the names of modern Ukrainians of different ages are analyzed. To 

achieve this goal, we solve the following main tasks: 1) to identify the quantitative and 

qualitative composition of modern anthroponymic preferences of respondents of different 

ages; 2) to analyze the names in the social aspect as a category of sociohistorical and cultural, 

as well as to carry out their statistic-linguistic analysis. 

The object of the research is modern anthroponimistic preferences. 

The subject of study is infrequent masculine names as a part of modern anthroponymic 

preferences of Ukrainians. 

The source of factual material was the results of the sociolinguistic practice of students 

of the philological faculty of Odessa I. I. Mechnikov National University. To solve the 

problems posed in the research, complex methodological techniques are used: 1) descriptive 

in combination with the widely used quantity-qualitative interpretation of the material; 2) the 

method of chronological cuts. The basis of the work is a survey. 

As a result of the study of the questionnaires, it was found out that the respondents 

collectively named 200 masculine names that we identified as being of little use, among 

which the old church and calendar names are dominated and their folk-colloquial variants; 

new anthroponyms with expressively foreign coloring are presented to a lesser extent. Thus, 
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the formation of modern anthroponimistic preferences is influenced by tradition and fashion. 

Such results make it possible to predict the future dynamics of real use of names. 

Key words: study of language, linguistic, onomatology, anthroponimics, personal 

names, anthroponymic preferences, sociolinguistic study, informal forms of names, 

forecasting, future dynamics of personal names infrequent masculine names. 
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Володимира Гнатюка, 

викладач кафедри загального мовознавства і слов’янських мов 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРІЗВИСЬКА, МОТИВОВАНІ ОФІЦІЙНИМИ 
НАЗВАМИ ОСІБ  

(НА МАТЕРІАЛІ АНТРОПОНІМІЇ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ) 

У статті проаналізовано індивідуальні прізвиська жителів Тернопільщини, 

мотивовані офіційними антропонімами – прізвищем, особовим іменем носія, 

іменування по батькові або їх варіативним поєднанням. Визначено способи їх творення, 

які ґрунтуються переважно на фонетичних та лексичних асоціаціях.  

Ключові слова: індивідуальне прізвисько, прізвище, особове ім’я, офіційна 

назва, мотив номінації. 

Постановка наукової проблеми, її актуальність. Особові іменування несуть як 

лінгвістичну, так і екстралінгвістичну інформацію про суб’єкт і суспільство, 

представником якого він є. Вони «виділяють особистість у соціумі, визначають її як 

індивідуальну і неповторну» [1, с. 6], дають їй соціальну оцінку, є своєрідними 

індивідуальними мітками осіб у конкретному колективі, і колись «найменований 

отримував кличку як нормальний словесний знак свого часу» [12, с. 115]. 

Прізвиська мають високий ступінь соціальної активності, бо «суспільство, що 

складається із різних соціальних груп, має об’єктивну можливість представляти, 

маркувати індивідуумів усередині цих груп, визначаючи соціальне, майнове, рольове, 

професійне положення найменованих на своєрідній «ієрархічній драбині», 

допомагаючи створити суспільну думку про людину, керувати, у якійсь мірі, 

враженням про неї» [5], хоча ця соціальна інформаціє присутня в різних групах 

прізвиськ неоднаково. 

Прізвиська виникають у колективах, у яких люди постійно спілкуються (місце 

проживання, праці, інших занять, хобі тощо). Ці назви вирізняються серед інших онімів 

неофіційної сфери (варіантів особових імен, сімейно-родових та родичівських назв) 

виразною мотивацією. Виникають вони внаслідок протиставлення однієї особи іншим і 

виділяють того, хто протиставляється усім за якоюсь ознакою: зовнішністю, 

характером, особливостями мовлення та ін. До причин виникнення прізвиськ М. Лесюк 

також відносить незручність іменування офіційними назвами 6, с. 228. Останні, 

маючи обмежений репертуар, не сприяють основним функціям народнорозмовних 

онімів – ідентифікувати та диференціювати носія / носіїв, а також його / їх 

DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181319
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характеризувати. Виходячи із цього, вивчення індивідуальних прізвиськ, що виникли 

від офіційних особових назв, є актуальним. 

Метою нашої розвідки є аналіз індивідуальних прізвиськ, мотивованих 

офіційними антропонімами, з’ясування способів їх утворення. Об’єктом дослідження 

послужили індивідуальні прізвиська жителів Тернопільщини, похідні від антропонімів, 

а предметом – особливості їх утворення. Джерелами фактичного матеріалу 

послужили 1165 індивідуальних прізвиськ жителів Тернопільщини, мотивованих 

офіційними іменуваннями. Матеріал зібрано експедиційним шляхом з упродовж 2005–

2014 років у 128 населених пунктах Тернопільської області. Серед методів, 

застосованих для аналізу матеріалу, найповніше використано структурний метод, метод 

етимологічного, словотвірного та статистичного аналізу. Наукова новизна 

дослідження полягає у з’ясування способів утворення індивідуальних прізвиськ 

жителів Тернопільської області, мотивованих особовими назвами, теоретична цінність 

отриманих результатів – в обґрунтуванні способів словотворення цих назв, а 

практична – у визначенні популярності цієї групи найменувань серед інших прізвиськ 

і аналізі її особливостей. 

Аналіз досліджень проблеми. Ґрунтовне вивчення індивідуальних прізвиськ 

окремих регіонів України, різні спроби їх систематизації та класифікації подають у 

дисертаційних розвідках, монографіях та окремих статтях українські дослідники: 

П. Чучка (Закарпаття), Н. Фєдотова (Луганщина), Н. Шульська, Г. Аркушин (Західне 

Полісся), М. Наливайко, Г. Сеник (Наддністрянщина), О. Антонюк (Донеччина), 

В. Павлюк (Вінниччина); Г. Бучко та Д. Бучко (Бойківщина), Л. Кравченко 

(Лубенщина), М. Лесюк (Гуцульщина), Л. Ліщинська (Покуття), Р. Осташ (Галичина), 

В. Чабаненко (Нижня Наддніпрянщина) та ін. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження. 
Прізвиськами вважаємо неофіційні назви (поряд з варіантами особових імен, сімейно-

родовими іменуваннями, родичівськими назвами, ніками, псевдонімами та позивними), 

що їх набуває особа в колективі відповідно до певної характерної риси, випадку з 

життя, аналогії та подібне з метою виокремлення з-поміж інших членів спільноти. 

Здебільшого прізвиська є індивідуальними, семантично мотивованими назвами, що 

традиційно мають негативне або нейтральне емоційне забарвлення, і найчастіше 

використовуються позаочі. 

Індивідуальні прізвиська в сучасному антропоніміконі, будучи засобом номінації, 

виконують «усі функції, властиві власним назвам, а саме: ідентифікаційну, 

диференційну та номінативну. Крім того, вони виконують так звану корпоративну 

функцію, тобто є сигналом належності до певної закритої групи, до визначеного грона 

«втаємничених» (родина, клас, група студентів…), індивідуалізуючи й характеризуючи 

кожного з членів тієї групи...» [19, с. 30–31]. Р. Осташ називає комунікативну, 

емотивну, волюнтативну та конотативну функції індивідуальних прізвиськ [10, с. 116–

117]. Загалом прізвиська в неофіційному комунікативному акті замінюють прізвища та 

особові імена денотата. 

Мотивами номінації прізвиськ жителів Тернопільщини стали офіційні особові 

іменування, зовнішні та внутрішні ознаки денотатів, особливості їх поведінки, 

мовлення, професія, посада та рід заняття носія, місце його проживання чи 

походження, соціальний статус, сімейні, родинні стосунки чи життєва ситуація, 

пов’язана з денотатом. Крім антропонімів, мотивованих ознаками чи діями носія, 

виділяємо прізвиська, мотивовані особливостями, притаманними не самому денотатові, 
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а членові його сім’ї або родичу, тобто денотати номіновані опосередковано через 

особливості інших осіб (самі родичі такого прізвиська не мають). 

Відантропонімні прізвиська мотивовані назвами – прізвищами, особовими 

іменами та іменами по батькові денотатів та варіативними поєднаннями цих назв, а 

також іменуваннями інших осіб (родичів, знайомих та ін.). При цьому до прізвиськ не 

відносимо родичівські (структурно утворені за специфічними моделями іменування за 

назвою родича) та сімейно-родові іменування (спадкові неофіційні назви родини 

загалом та її членів зокрема), які теж можуть мати відантропонімне походження, а 

також офіційні варіанти особових імен. Критерієм розмежування останніх та прізвиськ, 

похідних від особових імен, вважаємо можливість повторної номінації цим онімом ще 

якогось денотата в колективі.  

Польська дослідниця А. Мишка вважає, що прізвиська, утворені від 

антропонімів, мають двояку мотивацію: денотат або не має яскравої диференційної 

ознаки з-поміж членів колективу, тому важко творити прізвиська за асоціаціями з його 

виглядом, характерними рисами, поведінкою, або ж має цікаве прізвище або ім’я, що 

викликає асоціації [20, с. 269]. 

У зібраному і проаналізованому матеріалі виділяємо прізвиська, утворені на 

основі загальних фонетичних або/та лексичних асоціацій з офіційною назвою носія; на 

основі індивідуальних нетипових, підсвідомих асоціацій номінатора; а також назви, 

утворені морфологічним способом (усічення, деформація та суфіксація офіційної 

назви). 

Асоціативність у процесі творення прізвиськ відіграє особливу роль, бо передає 

культурологічні особливості народу, специфіку мисленнєвих процесів. Прізвисько 

виступає «стимулом асоціативного переосмислення семантики» іншої назви [17, с. 8], а 

сам процес його творення є «вербалізацією певного виду асоціацій у формі тексту» [4, 

с. 67]. У процесі творення прізвиська прізвище сприймається як звукокомплекс, який 

потім розпізнається і відбивається в умовному образі, що вже існує у свідомості 

номінатора, або, дуже часто, у колективній свідомості. 

Прізвиська, мотивовані особовими іменами денотатів, за результатами 

нашого дослідження, становлять 9,8% від усіх індивідуальних прізвиськ. Такі назви 

виникли внаслідок асоціації імен денотатів з іменуваннями історичних осіб, політичних 

та культурних діячів, а також іменуваннями літературних персонажів: Бандера (ім’я 

денотата Степан, пор. Степан Бандера), Ілліч (Володимир, пор. Володимир Ілліч Ленін), 

Трясило (Тарас, пор. Тарас Трясило); Ринат Ахметов (Рената); Джексон (Михайло, 

пор. Майкл Джексон), Остап Вишня (Остап), Яремчук (Назарій, пор. Назарій Яремчук); 

Онєгін (Євген, пор. Євгеній Онегін), Чебурашка (Геннадій, пор. Крокодил Гена і 

Чебурашка) та ін. Прізвиська такого типу дослідники кваліфікують як прецедентні. Цей 

феномен вивчали Ю. Караулов, О. Земська, В. Красних, О. Нахімова та ін. О. Нахімова 

прецедентні назви вважає «важливою частиною національної культури та мовної 

картини світу, яскравим показником специфіки народної самосвідомості, рефлексії 

нації на власну історію та культуру», а також вважає їх ефективним засобом етичної, 

естетичної, утилітарної, нормативної, емоціональної, інтелектуальної оцінки наших 

сучасників, за допомогою їх зіставлення з людьми, які жили в інших історичних 

умовах, або з персонажами художніх творів [7, с. 12]. C. Богдан вважає такі прізвиська 

семантично ще і кваліфікативними [2, с. 9–10]. Асоціація відбувається як з іменами 

загально відомих осіб чи персонажів, так і з іменами осіб, відомих в окремому 

мікроколективі: Ярковий (ім’я денотата Іван, пор. Іван Ярковий – на той час перший 

секретар обкому). 
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Значна частина прізвиськ, мотивованих особовими іменами денотатів, утворена 

шляхом римування: Бурий (ім’я денотата Юрій), Гасьо (Івасьо), Криса (Лариса), 

Шоколадка (Владка <Володимира), Юрець-скворець (Юрець <Юрій), Сапутова 

петелька (Анелька <Анелія) та ін. Такі прізвиська переважно функціонують у дитячих 

колективах. М. Худаш указує на те, що різного роду передражнювання, обзивання та 

присвоювання кличок між дітьми – давні і загальновідомі. Він підтверджує і той факт, 

що «такі невинні «продукти» дитячої творчості могли «присихати» до людини на все її 

життя, а потім і передаватися спадково як рідкісні прізвиська...» [18, с. 122]. 

Нетрадиційні утворення від особових імен денотатів стали мотивами утворення 

прізвиськ: Брисько (Борис), Варвашка (Варвара), Васісьо (Василь), Галяля (Галина), 

Гальондра (Галина), Люсьта (Людмила), Марахейда (Марія), Ориха (Орест), Пепа 

(Петро), Рисьо (Орест), Тона (Антон) та ін. 

У групі прізвиськ, мотивованих особовими іменами денотатів, є багато назв, 

утворених шляхом звукової асоціації з апелятивами: Гринчак (ім’я денотата Григорій, 

пор. місц. гранчак «склянка з гранями»), Женьшень (Євген), Зенітка (Зеновія), Костиль 

(Костя), Молекула (Микола), Огірок (Ігор), Олень (Олена), Хрустик (Христина) та ін. 

На межі між прізвиськами і варіантами офіційних імен є група назв, що 

відображає молодіжні варіанти, близькі до жаргонізмів: Вальок (ім’я денотата 

Валентин), Вєталь (Віталій), Воха (Володимир), Гинос (Євген), Дімонич (Дмитро), 

Назік, Назя (Назар), Натаха (Наталія), Руля (Руслан), Сєрий (Сергій) та ін. 

Дитяча вимова особових імен зафіксована в прізвиськах, що відображають 

перекручення імені, усічення його частини для полегшення вимови або заміну одних 

звуків іншими: Гатола (ім’я денотата Микола), Няньцьо (Іван), Яригон (Іларіон); Айлик 

(Михайлик <Михайло), Іцьо (Вітьо <Віктор), Міка (Марійка <Марія), Вомко (Ромко 

<Роман), Каня (Катя <Катерина), Макаль (Макар), Мигола (Микола), Танась (Тарас), 

Шаша (Саша <Олександр) та ін. Такі прізвиська масові й становлять 25% від усіх, 

мотивованих особовими іменами. Дорослі кваліфікують їх як особливий варіант свого 

імені і сприймають як нейтральну назву або виразно пейоративу. 

В окремих мікроколективах у функції прізвиськ активно вживаються діалектні 

варіанти особових імен із протетичними приголосними, що передають специфічну 

вимову голосних і приголосних звуків, а також іншомовні варіанти або утворення від 

них: Волька (ім’я денотата Ольга), Гандрей (Андрій); Хведько (Федір); Аннушка (ім’я 

денотата Ганна), Ванцьо, Яник, Ясьо, Янко (Іван), Даніла (Данило), Джордж (Георгій), 

Любаша (Любов), Маріель (<Марія), Марчело (Мар’ян), Мікі, Міхал, Мішель (Михайло) 

та ін. Окремі імена утворюють варіанти-прізвиська, частина з яких не вживається як 

варіанти імені певної антропосистеми, а лише виявляють типові для конкретного 

антропонімікону форманти: Патрік, Педро, Петльос, Петруха, Петручо, Петруша, 

П’єр, Пікіто (Петро). 

Прізвиськами стали також особові імена або варіанти імен, відмінні від імен 

денотатів, але співзвучні із ними: Алік (ім’я денотата Альберт), Андрон (Андрій), Геля 

(Галина), Лейла (Олександра), Ернест (Орест), Микита (Михайло), Юзик (Юліан) та ін. 

В окремих антропоніміконах Тернопільщини у функції прізвиськ можуть 

виступати традиційні варіанти імен або поодинокі імена, які в конкретній спільноті не 

відповідають загальноприйнятим. Подаємо тільки ті приклади, які в процесі збору 

матеріалу були кваліфіковані як прізвиська: Адасьо (ім’я денотата Адам), Варварцюня 

(Варвара), Віцьо (Вітя <Віктор), Ганничка (Ганна), Гринь (Григорій), Йоцька (Йосипа), 

Миколюнцьо (Микола), Молька (Емілія), Романець (Роман), Юдко (Юда) та ін. В інших 

антропонімних колективах ці іменування виступають варіантами імен на основі того, 
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що виконують функцію ідентифікації, нами ж кваліфіковані як прізвиська, бо не лише 

ідентифікують, а й сприяють диференціації носія на основі цього іменування. 

Для невеликої спільноти – сім’ї або родини – вживаються внутрішньосімейні 

прізвиська. Ці назви передають почуття та емоції номінатора, його ставлення до 

найменованого. М. Худаш відзначає, що одна категорія вуличних дитячих прізвиськ 

«уже в своїй основі мала тенденцію закріплюватись за людиною і передаватись по 

спадку – це насамперед різні пестливі назви, які давали своїм дітям батьки або родинне 

оточення, але які потім виходили поза родинну сферу, підхоплювалися сусідами й 

вуличним оточенням і нерідко навіть витісняли з ужитку офіційне власне ім’я 

людини». Сюди учений відносить пестливі, здрібнілі відапелятивні особові назви та 

часом «до невпізнання здеформовані в напрямку здрібнення й пестливості церковно-

християнські власні імена...» [18, с. 123]. Внутрішньосімейні іменування, мотивовані 

особовими іменами денотата, знайшли своє відображення у прізвиськах: Ганютка (ім’я 

денотата Ганна), Дзюна (Ольга), Льолік (Ілона), Морка (Марко), Няньця (Іванця) та ін. 

Прізвиська, мотивовані прізвищами носіїв, становлять особливу групу назв за 

вживанням і за утворенням. Складають вони 12,1% від усіх аналізованих прізвиськ.  

Відпрізвищеві деривати були предметом зацікавлення багатьох учених. Одні з 

них зараховують такі утворення до окремої групи неофіційних іменувань (Ю. Редько, 

М. Тимінський), інші – до індивідуальних прізвиськ (О. Виборнова, Г. Мезенка, 

З. Нікуліна, Н. Ушаков, Н. Фєдотова). Дослідники наголошують на номінативній і 

комунікативній функціях зазначених онімів, а ще вказують на відсутність у них оцінної 

характеристики. З. Нікуліна вважає, що в семантичному плані відпрізвищеві деривати є 

немаркованими і «характеризуються нульовою внутрішньою формою» [9, с. 90]. 

До відпрізвищевих прізвиськ ми відносимо такі антропоніми, які утворені 

шляхом структурної чи фонетичної деформації прізвища або ж викликають асоціації з 

відповідними іменами чи апелятивами. Їх функції та сфера вживання, за даними 

опитування, відповідають основним ознакам «власне» прізвиськ. Не зараховуємо до 

прізвиськ андроніми, патроніми, матроніми, гінеконіми та інші родинні іменування, 

утворені від прізвища. Останні творяться за допомогою спеціальних формантів і мають 

на меті показати спорідненість членів родинного угрупування, а не диференціювати 

носіїв (є окремою групою неофіційних іменувань – родичівськими назвами). 

Відпрізвищеві прізвиська творяться морфологічними та неморфологічними 

способами. Серед морфологічних виділяємо: а) усічення: Коха (прізвище денотата 

Кохановський), Ружа (Ружицький), Скіл (Яскілка), Тата (Татарин), Тюх (Вертюх), 

Шева (Шевченко), Яся (Ясочинський) та ін. Частина прізвищ зазнає усічення, іноді 

оформленого закінченнями -а або -о; б) суфіксацію: Вовчик (Вовк), Глушко (Глух), 

Демидасик (Демидась), Дудочка (Дутка), Кліщик (Кліщ), Когутяга (Когут), Кукурузкін 

(Кукурудза), Сороченя (Сорока) та ін.; в) усічення та суфіксацію одночасно: Дашок 

(Дашкевич), Коханіца (Кохановський), Палита (Палиця), Табака (Табачний) та ін. 

Проте кваліфікувати всі перелічені прізвиська як морфологічні деривати не цілком 

доречно, оскільки утворення нової назви цим способом у більшості випадків не 

виключає асоціативного компонента. Про це свідчать такі прізвиська, у яких присутнє 

зворотне словотворення (редеривація) з асоціацією до імен, від яких утворено 

прізвище, а також до апелятивів, звуконаслідувальних слів: Аврам (прізвище денотата 

Авраменко), Берко (Берчук), Лавро (Лавренко), Максим (Максим’як), Остап 

(Остап’юк), Семен (Семенчук); Акула (Акулич), Веселий (Веселов), Гуня (Гунько), 

Костиль (Костельнюк), Кубік (Кубішин), Король (Королюк), Монастир 

(Монастирський), Лаба (Лабатий), Сало (Салій), Святий (Світенький), Скрипка 
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(Скрипчук). Така редеривація відбувається не завжди послідовно. Г. Сеник, наприклад, 

стверджує, що «прізвиська утворюються від прізвищ (особливо на основі асоціацій і 

шляхом нульової суфіксації) не просто одним дериваційним кроком (граматично), а 

тільки тоді, коли нове асоціативне слово чи частина прізвища будуть відповідати 

певним якостям денотата» [13, с. 44]. П. Поротников прізвища типу 

Герасим<Герасим’як називає епонімами, зазначаючи, що це «частина прізвища, 

отримана в процесі усічення прізвищевих суфіксів або непохідна основа прізвища» [11, 

с. 70]. 

Шляхом звукової асоціації утворені прізвиська, у яких асоціатом послужили 

імена або прізвища інших осіб, а також клички тварин: Джора (Джердж), Мойша 

(Майсаковський); Бобул (прізвище денотата Бобко, пор. Іво Бобул), Кармелюк 

(Кальмук), Ленін (Лень), Маодзедун (Дзядик); Барсік (Бартусевич), Вуді (Вудка, 

пор. Дятел Вуді) та ін. Проте набагато частіше прізвиська твориться за асоціацією до 

апелятивів, нерідко діалектних лексем: Бальон (прізвище денотата Балой), Білка 

(Більчук), Корабель (Коробій), Кошмар (Качмар), Кутя (Кутко), Легенда (Легета), 

Масло (Маслій), Миска (Миськів), Решето (Решетуха), Слоїк (Слойко), Фара (Фаріон), 

Фасолька (Соляк) та ін. 

Перекручення прізвищ та звукова асоціація послужили мотивом появи назв 

Атаман (Марфіян), Живчик (Чевжик), Папай (Патрай), Паровозник (Поворозник) та ін. 

Досить часто форма прізвиська, мотивованого прізвищем денотата, утворена 

внаслідок римування. Його зазнає як повна, так і усічена чи суфіксальна основа 

прізвища: Люнда (прізвище денотата Гунда, пор. гунда – люнда), Попа (Нездропа); 

Кадило (Данилишин, пор. Данило – кадило), Чок (Гусачок) та ін. 

Індивідуальні або віддалені асоціації, для яких інформатори не навели 

переконливих пояснень, але, за їх твердженнями, саме прізвища є їх мотивами, 

зумовили появу прізвиськ: Батон (Буртак), Ґа-ґа (Огоновський), Кико (Кейзор), Кобзон 

(Козак), Конефа (Наконечний), Портрет (Петренко), Супермен (Супрович), Чапа 

(Чопіло) та ін. 

За шляхом утворення лексичних асоціацій Н. Фєдотова поділяє відпрізвищеві 

прізвиська-асоціати на такі групи: 1) утворення за синонімічним співвідношенням, у які 

вступають апелятиви (Гайка від Болт); 2) за антонімічними відношеннями (Чорний від 

Білий); 3) за асоціацією суміжності понять (Бджола від Пасічник); 4) за асоціацією 

належності апелятивів до одного класу чи виду (Кабачок від Гарбуз); 5) за асоціацією 

родо-видових та видо-родових відношень апелятивів (Русак від Заєць); 6) за спільністю 

функцій апелятивів (Сандаль від Лаптіков); 7) від стійкого сполучення слів (Палка від 

Йолкіна) [3, с. 19]. 

Лексичні асоціації, які виражаються синонімами, антонімами, росіянізмами, 

діалектизмами, стали причиною утворення прізвиськ: Повар (Кухар), Прянік (Корж); 

Ріпатий (Гладкий), Сальоний (Солодкий); Пітух (Когут), Рижий (Рудик), Сокира 

(Топоренко), Травень (Май); Куций (Заєць), Пляцок (Паляниця) та ін. Асоціатами 

окремих назв виступають іменування відомих осіб: Гаврантіч (Горан, пор. Горан 

Гавранчич), Ісая (Пророк, пор. пророк Ісая), Князь (Данило, пор. Данило Галицький) та 

ін. Асоціація за належністю до одного класу назв представлена прізвиськами: 

Галеретка (Кисіль), Горобчик (Синиця), Горох (Вівсяний), Йогурт (Сметана), Капуста 

(Буряк), Коблик (Карась), Смерека (Сосна), Поні (Кобилянський) та ін. 

Прізвища не виконують характеристичної функції, тому й прізвиська, мотивовані 

ними, не завжди здатні її виконувати, хоча зрідка ця функція виявляє себе у доборі 

лексеми-асоціата із відповідним забарвленням: Куций (прізвище денотата Заєць) та ін. 
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Про те, що відпрізвищеві деривати можуть виконувати і виконують функцію 

прізвиська, свідчить бажання номінаторів хоч частково відрізнити нове іменування від 

самого прізвища. Так, у нашому дослідженні виявлені відпрізвищеві прізвиська: Сава 

(прізвище Савка) і Савка (Сава). Однотиповість номінації підтверджують і прізвиська 

Цибуля і Цибулька, утворені від прізвищ Цибулько, Цибульський, причому від 

останнього в одному населеному пункті утворена назва Цибуля, в іншому – Цибулька. 

Прізвиська, мотивовані іменами по батькові денотатів. Такі антропоніми 

функціонують у формах фонетичних видозмін, редериватів або асоціатів: Апанович 

(Степанович – ім’я денотата по батькові), Пилипічка (Пилипівна); Кубась (Якубович), 

Яковунь (Якович); Абрикович (Ваврикович), Бронь (Броніславович), Карамелька 

(Корнелівна), Кефір (Никифорівна), Нуф-Нуф (Онуфріївна) та ін. Становлять вони 

0,8%. 

В окремих населених пунктах офіційні імена по батькові деяких денотатів 

виконують функцію прізвиськ, оскільки є нетиповими для конкретного 

антропонімікону: Валентинович (денотат по батькові Валентинович), Ільківна (Іллівна) 

та ін. У формі прізвиськ виступають іменування носія за особовим ім’ям та ім’ям по 

батькові: Ольга Василівна (денотат Ольга Василівна), Іван Іванович (Іван Іванович). На 

тлі відсутності таких іменувань у неофіційному антропоніміконі вони мають негативну 

конотацію. 

Імена та імена по батькові денотатів на Тернопільщині стали мотивом 

виникнення назв за асоціаціями: Ленін (Володимир Ілліч), Тьоркін (Василь 

Терентійович). Злиттям основ утворено прізвисько Матрасівна (денотат Марія 

Тарасівна), редуплікацією – Ром-Ромочка (Рома Романівна). 

Н. Ушаков і В. Васильєва зазначають, що прізвиська бувають ще й ініціальними 

[16, с. 105]. Ініціали прізвища та імені, імені по батькові представлені в прізвиськах: 

Веве (денотат з ініціалами прізвища та імені ВВ), Йойо (Йосип Йосипович), Мака 

(Максим Кавка), Міма (Міша Мацьопа); Рад (РАД <Рогатинський Андрій Денисович), 

Чіб (ЧІБ <Чохрій Іван Богданович) та ін. Останні утворені від офіційних іменувань, у 

яких хоч один компонент починається з голосного звука. Про мотиви виникнення 

деяких прізвиськ не можемо надати достовірної інформації, оскільки інформатори не 

погодились оприлюднити їх офіційні іменування, хоча ними пояснили їх утворення: 

Ара, Бім, Лев, Маз, Оем та ін. 

Відантропонімні прізвиська досліджуваного антропонімікону мотивом номінації 

мають офіційні іменування не самого денотата, а члена сім’ї або його родича: Іван 

Маринкович (ім’я матері Марія), Катеруся (мати Катерина), Янечка (мати Іванна). 

Особові імена обох батьків стали причиною виникнення прізвиська Сяндуня (батько на 

ім’я Сян <Олександр, мати – Дуня <Євдокія). Такі назви не є поширеними, оскільки 

мотивація іменування не є актуальною для денотата. 

В основах декількох прізвиськ жителів Тернопільщини виявлені особові назви, 

проте мотиви їх виникнення не з’ясовані: Марфа, Петро, Філько та ін. 

Основні функції індивідуальних прізвиськ – ідентифікація, диференціація та 

характеристика денотата – не однаково виражають усі групи цих назв. О. Суперанська 

вважає, що «здатність не тільки виражати, але і поєднувати в семантичній структурі 

основне значення і додаткові конотації не в однаковій мірі притаманна усім 

прізвиськам» [14, с. 27]. З. Нікуліна виділяє характеризуючі і нехарактеризуючі назви 

[9, с. 88]. Відантропонімні назви, за незначним винятком асоціативних, не здатні дати 

характеристику особі, оскільки прізвищем чи особовим ім’ям охарактеризувати особу 
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не завжди можливо. Емоційна оцінка, а відтак, і забарвлення такого прізвиська може 

передаватись хіба лексемою, що має відповідну конотацію. 

Висновки та перспективи дослідження. Отже, індивідуальні прізвиська – це 

мотивовані назви, які індивідуалізують особу, диференціюють її з-поміж інших в 

колективі. Проведений аналіз показує, що домінуючими мотивами виникнення 

індивідуальних прізвиськ на Тернопільщині є ті, що мають високу інформативність і 

добре виконують функцію ідентифікації – це офіційні антропоніми. Ці назви 

становлять 22,7% від усіх зібраних та проаналізованих індивідуальних прізвиськ. 

Мотивами індивідуальної неофіційної прізвиськової номінації на Тернопільщині 

офіційні назви стають традиційно у тому випадку, якщо денотат не має ніякої 

примітної ознаки або особливостей. Поширення відантропонімних іменувань 

пояснюємо доступністю, відкритістю для номінатора офіційної інформації про 

денотата та відсутністю потреби пояснення мотиву виникнення назви. Результати 

нашої розвідки можуть послугувати для дослідження прізвиськ на 

загальноукраїнському антропонімному ґрунті, а також при дослідженні шкільних 

прізвиськ Тернопільщини. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЗВИЩА, 
МОТИВИРОВАННЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫМИ НАЗВАНИЯМИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНТРОПОНИМИИ ТЕРНОПОЛЬЩИНЫ) 

В статье проанализированы индивидуальные прозвища жителей Тернопольщины, 

мотивированные официальным антропонімами – фамилией, личным именем носителя, 

именования по отцу или их вариативным сочетанием. Определены способы их 

создания, основанные преимущественно на фонетических и лексических ассоциациях.  

Ключевые слова: индивидуальное прозвище, фамилия, личное имя, 

официальное название, мотив номинации. 
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INDIVIDUAL NICKNAMES, 
MOTIVATED THE OFFICIAL NAMES OF THE ENTITIES 

(BASED ON THE ANTHROPONYMIC MATERIAL OF TERNOPIL REGION) 
The article analyzes the individual nicknames of residents of Ternopil region, 

motivated by the official anthroponyms – the name, the personal name of the bearer, the 

naming of the father or their variative combination. It is revealed that this group of names is 

quite numerous and makes 22,7% from all analyzed individual nicknames of inhabitants of 

the Ternopil region. Such nicknames are formed on the basis of General phonetic and / or 

lexical associations with the official name of the bearer or on the basis of individual atypical, 

subconscious associations of the nominator. There are also names formed morphologically 

(truncation, deformation and suffixation of the official name). The motivations behind 

nicknames from personal names is dialectal, foreign, domestic or distorted or «kids» versions 

of names and such that are atypical for a particular anthropolog team. 

Attention is paid to the distinction between their own personal names and nicknames, 

as well as Ivanovna variants of surnames and individual names. The signs and functional load 

of nicknames motivated by official anthroponyms are designated. Pointed out that triskova 

nicknames are not always a function of the characteristics of the denotatum and not often have 

a pejorative connotation. 

Key words: individual nickname, surname, personal name, official name, motive of 

nomination. 
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РЕГУЛЯТИВНІ ПАРАМЕТРИ ОНІМІВ  
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ 

Проаналізовано оніми як особливі регулятеми художнього тексту. З’ясовано 

функційний потенціал власних назв, покласифіковано оніми-регулятеми відповідно до 

активізованого ними регулятивного контексту, установлено найрепрезентативніші 

способи регулятивної організації онімів у сучасній українській художній прозі. 

Ключові слова: художній текст, категорія регулятивності, регулятема, спосіб 

регулятивності, онім. 

Розгляд художнього тексту як комунікативної події дає змогу по-новому 

осягнути його кваліфікаційні ознаки й вичленувати центральні категорії, які 

підпорядковують собі периферійні, сприяючи розв’язанню основної проблеми 

художнього спілкування – успішного естетичного трансферу авторської інтенції до 
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читача. Однією з таких текстових категорій є регулятивність, що стала об’єктом 

студіювань лише нещодавно (див. праці, наприклад, Н. Болотнової, О. Асланової, 

Н. Камнєвої, Л. Карепіної, Н. Петрової, К. Шмугурової та ін.). Вивчаючи природу 

регулятивності, регулятивні стратегії й тактики в текстах різного стильового 

спрямування, учені дійшли висновку, що ця категорія має бінарний характер, оскільки 

вибудовується за участю двох інших її субкатегорій – інформативності та 

прагматичності. Ядерним компонентом регулятивності постає концептуальна 

інформація, яку осмислює письменник та інтерпретує читач у межах їхніх контекстів, 

перетинання і взаємодія яких, наголошує Н. Кравченко, є умовою здійснення дискурсу, 

розуміння та інтерпретації тексту [3]. У художньому тексті дискурсний контекст 

спочатку детермінується позицією автора, надалі визначається читачем, а 

синхронізується категорією регулятивності. Безперечно, визначення набору 

лінгвоодиниць цієї категорії – регулятем – є актуальною проблемою для 

лінгвопрагматики тексту. 

Метою статті став аналіз онімів як специфічних регулятем сучасної української 

художньої прози. Досягнення мети передбачало розв’язання низки завдань, з-поміж 

яких з’ясування функційного потенціалу власних назв у художньому тексті, 

ранжування онімів-регулятем, опис їхніх регулятивних контекстів, установлення 

способів упорядкування власних назв у художньому просторі. Об’єктом дослідження 

обрано зафіксовані в сучасних творах оніми-регулятеми широкого спектра, а 

предметом – регулятивний вплив власних назв на читача. Фактичним матеріалом 

слугували тексти новітньої української художньої прози кінця ХХ – початку ХХІ 

століть, до яких застосовано метод лінгвопоетичної інтерпретації, що передбачає 

тлумачення змісту тексту на тлі мовних одиниць та їхніх системно-семантичних 

відношень, та метод регулятивного структурування, зорієнтований на виявлення 

регулятем – стимуляторів різних інформаційно-комунікативних ефектів. Важливими 

були й конкретно-практичні методи – спостереження та описовий. Регулятивний статус 

онімів розглянено в науковій літературі вперше, теоретичною цінністю розвідки є 

збагачення комунікативної теорії про текст загалом і про його категорійну парадигму 

зокрема. Практична цінність отриманих результатів полягає в можливості застосування 

їх у процесі лінгвоаналізу тексту, коли останній розглядають як результат адресантно-

адресатної взаємодії. 

Відшукати художній текст без онімних сигналів, здатних привернути увагу 

читача й зактивізувати його мисленнєву діяльність, майже не можливо. Крім того, їхнє 

розмаїття в тексті маніфестує широкий діапазон світоглядних переконань автора, без 

урахування яких неможливо повноцінно усвідомити глибину художньо-

інтелектуального представлення образів і подій.  

Власні назви реальних денотатів (антропоніми, зооніми, фітоніми, анемоніми, 

астроніми, космоніми, хрононіми, топоніми, хрематоніми, документоніми, бібліоніми 

тощо), «сигніфікативних артефактів» [5, с. 13–14] (міфоніми) та об’єктів, існування 

яких передбачено, але ще не доведено (гіпотезіоніми), реалізують у конкретному 

комунікативному акті свою основну функцію – номінативну (ідентифікаційну чи 

диференційну). Водночас, маркуючи специфічну ономастичну інформацію – «знання 

про власну назву як мовну одиницю», відомості «про носія власної назви», а також 

«асоціації / конотації, властиві конкретній власній назві у свідомості носіїв певної мови 

або певної лінгвокультурної спільноти» [7, с. 372], – оніми навіть поза контекстом 

здатні актуалізувати історичну, політичну, культурну, психологічну ситуації. Якщо ж 

помістити ці оніми в художню канву, їхня значущість посилюється, бо, інкорпоруючи 
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різні текстові і міжтекстові зв’язки, набуваючи додаткових семантичних нашарувань, 

вони зазнають кардинального функційного переформатування: основна їхня функція – 

номінативна – відходить на маргінеси, а домінантною постає прагматична: Він 

телефонував із відрядження. Цього разу з-під Львова. Коли їхав туди, вона молилася, 

щоби там він пізнав Бога. Бо ж Західна Україна була для неї твердинею віри 

(Г. Манів. Найбільше з див) (неофіційний термін на позначення окремих українських 

земель → територія найбільшої кількості вірян). Результатом прагматичної дії онімів є 

чітке й послідовне відображення властивостей денотата, акцентування на авторському 

ставленні до нього, маніфестування «неоціненної інформації для інтерпретації <…> 

тексту, нерідко й такої, що іншими способами в тексті не виражена» [2, с. 69].  

Подвійний прагматичний заряд мають поетоніми (рідше вживаний термін – 

фіктоніми) – власні назви, що є результатом творчості письменника. В. Михайлов 

номінує такі оніми семантико-стилістичним «айсбергом», використання потужних 

імпліцитних резервів якого спричинює «велике емоційно-змістове “напруження”» [4, 

с. 93]. Поетоніми вирізняються «промовитістю», що досягається актуалізацією їхньої 

внутрішньої форми, акцентуацією звукової будови, лексико-семантичними, 

афіксальними перетвореннями, кореляцією поетоніма з реальним онімом чи міфонімом, 

використанням рідковживаних, іншомовних найменувань тощо: До нього відразу 

кинувся Тименідивись (М. Гримич. Падре Балтазар на прізвисько Тойво); – Майор 

Вошивлюк? – заговорило від пульта. <…> він спромігся на своє дисципліноване так 

точно, Паршивлюк слухає (Ю. Андрухович. Дванадцять обручів); Другого кличуть 

Едуард Іванович Тризна, скорочено «ЕДІТ» – за аналогією із знаменитою 

французькою співачкою Едіт Піаф, яка мала фантастичний голос і невтолимий потяг 

до алкоголю (Л. Тома. Так і не заспівали…); Бабуся Віруся розмовляла по телефону із 

заокеанською подругою, з якою навчалася ще в технікумі, але от змогла зберегти той 

теплий промінчик їхньої дружби (І. Озарко); А був він [Головко] великим майстром 

ткати плахти, від нього навчилися й інші. І такі добрі ті плахти виходили, до того ж і 

ярмарок у селі був – мали, де виставляти на продаж, що врешті за тим селом 

закріпилася назва Плахтіївка (Г. Лупинос. Степ. Даль пам’яті); Двоє, хлопець і дівчина, 

сиділи на березі моря й дивилися на захід сонця. Єва втомлено перебирала тонкими 

пальцями маленькі мушлі, порпалася в теплому, зігрітому за цілий день, піску. Адам 

спостерігав – то за нею, то за сонцем (Я. Дейнека). 

Вплив усіх типів онімів, уживаних у художньому тексті, здійснюється за двома 

напрямами – когнітивним переконанням (вплив на розум) та когнітивним навіюванням 

(вплив на емоції й почуття). 

Ранжування онімів-регулятем сучасних українських художніх текстів – складних 

і багатих ідейно-експресивних комплексів, мовний простір яких досить часто слугує 

полем для авторських стилістичних експериментів, – звісно, ніколи не претендуватиме 

на однозначність і вичерпність. Усе ж можна окреслити загальні класифікаційні 

параметри досліджуваних одиниць:  

1) оніми – генератори хронотопно-історичного контексту;

2) оніми – маркери соціокультурного контексту;

3) оніми – репрезентанти психологічного контексту.

Перший різновид онімів регулює просторово-часовий вимір, крізь призму якого 

послідовно декодується текстова інформація. Нерідко буває так, що оніми цього типу 

виконують роль локально-темпорального тла, проте навіть за умови такої «начебто 

другорядності» «“викинути” їх <…> неможливо, адже саме завдяки введенню їх у 

структуру твору письменник прив’язує сюжет його до загальновідомої історії» [1, 



219 

c. 34]. У межах аналізованого спектра онімів-регулятем, виструктуруваного передовсім

антропонімами, топонімами, міфонімами, ергонімами, хрононімами, хрематонімами, 

ідеонімами, варто вирізнити: 

 оніми, що дають змогу зобразити сучасні події в житті українського або 

іншого народу, людства загалом: Погодувавши лебедів у Стрийському парку, 

повернулася до центру і скуштувала полуничне морозиво на площі Ринок (Елен Тен. 

Сила пристрасті); Старенькі «Жигулі», похитуючись у різні боки, довго пленталися 

піщаною дорогою через поля (С. Талан. Замкнене коло); 

 оніми, завданням яких є окреслення певного історичного періоду української 

чи інших культур: А за тиждень до Головосік у Панську Долину вперше за цю першу 

війну на сірих конях влетіло чуже військо (М. Матіос. Москалиця); На щастя, спротив 

червоних ослаб, і вранці галичани зайшли в Жмеринку, до якої з іншого боку вступила 

повстанська дивізія Юрка Тютюнника (В. Шкляр. Маруся); 

 оніми, які пов’язані з міфологією, фольклором, Біблією: Там Содом і 

Гоморра, можна у вас перечекати? (Дара Корній. Гонихмарник); Десь тут, по 

захряслих міжгір’ях, Мойсей уперто водив пошарпане юрмище своїх людей і з 

гіркотою вдивлявся в їх погаслі очі… (М. Дочинець. Криничар). 

Другий різновид онімів візуалізує соціокультурні параметри повідомлення. 

Ономастична інформація в цьому разі охоплює різні сфери буття людини: особистість – 

громада – нація (держава) – людство загалом – природа. Результатом дії широкого 

спектра онімної лексики із соціокультурним змістом є усвідомлення соціокультурних 

цінностей: загальнолюдських (життя, культура, свобода, право, спілкування), 

загальнонаціональних (Україна, праця, духовність, соборність, національний характер), 

естетичних (прекрасне, потворне, комічне), духовних (ідеали, світогляд, погляди), 

гуманістичних (добро, любов, рівність, братерство), пізнавальних (істина, мистецтво, 

світ, культура), моральних (добро, зло, любов): Не проси в Бога, що має зробити для 

тебе. Проси, щоб навчив, що ти маєш зробити для себе (М. Дочинець. Вічник); На 

покутті, завішаний рушником дружиною вишиваним, з-під лоба дивиться Тарас. 

Застерігає, попереджає, промовляє до нас (Я. Вороб’як. А вона була…); Це Віра – 

мати двох синів, які обидва були на клятій афганській війні – ані словом, ані поглядом 

не виказуючи свого страху за життя власних дітей, допомагала мені вижити, знову 

підвестися на ноги (Т. Брукс. Бережіть янголів своїх); Треба лиш підкласти щось, а то 

вгризеться в кору. Потримай ось тут, у траві он лежить пляшка з-під «Фанти» – 

розріжу вздовж і обгорну двома половинками гілку та стовбур (С. Цушко. Калічка); 

Щоб звучати, як скрипка Страдіварі, треба народитися скрипкою Страдіварі 

(Н. Найдич. Сон Маринки); А в наших селах головне мас-медіа – народне радіо ОБС – 

«одна баба сказала» (Леся Степовичка. Німці в городі). Соціокультурні оніми-

регулятеми, представлені антропонімами, міфонімами, топонімами, досить часто 

імплікують ідеологічний зміст твору. 

Оніми із психологічним контекстом маркують особистість та її унікальний 

життєвий світ, окремі складники якого і визначають творення, сприймання та 

розуміння тексту-дискурсу. Такі оніми поліфункційні. Вони, зокрема, 1) візуалізують 

суб’єктивні переживання: Із Льодовитого океану дув крижаний вітер, забирався в 

душу й летів кудись у глибину Росії. У безвість (М. Скрипець. Сім картоплин); <…> він 

[Ботанік] усе ніяк не міг заспокоїтися і продовжував шукати рослину, яку він назвав 

Праматір’ю Роду, але не годен був її описати (Ю. Винничук. Цензор снів) або 2) 

оприявлюють позитивні / негативні емоції щодо висловленого: Де він, там і регіт. 

Розкаже анекдот, передражнить когось або й висміє; це він подавав прізвиська їхнім 
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вчителям: Бісектриса, Рябопуза, Бушуй (Ю. Мушкетик. Квіт черемхи); Співає мала, 

здавалося бійцям, що те ніжне тепле слово Іринки – наче по серцю раненому гостра 

бритва (Я. Вороб’як. Доню, не співай…). 

Уважне проникнення в сутність регулятивних контекстів онімної лексики 

засвідчує багатовекторність і колегіальність їхньої інтерпретації.  

Із метою концентрованого висвітлення авторського задуму письменник досить 

часто впорядковує власні назви за допомогою регулятивних способів. З-поміж них 

найрепрезентативнішим у сучасному українському художньому тексті є лексичне 

контрастування, що маніфестує зіставлення власних назв протилежної стилістичної 

конотації: Що не кажіть, Мудрий то є мудрий. А Здун? Якось Ярослав од того 

прізвища і сам носа відвертає (Й. Струцюк. Гучва); А ви в нас бували раніше? «Жорж» 

– це колишній «Металург». Знаєте? Ще б пак не знати! Туди, до готельного

ресторану, її одного разу витягла Ада. <…> Здається, вони замовили пляшку 

найдешевшого вина і два капустяних салати… (Ірен Роздобудько. Шості двері); Перед 

тим, як постукати у двері небесної канцелярії, аби визначитися з місцем потойбіччя 

(рай чи, не дай Боже, пекло), Джон Пен (за подвірною книгою Терешок – Іван Пеньок) 

вирішив відвідати рідне село, яке покинув ген-ген скільки років (Н. Дубицький).  

Інший відомий спосіб регулятивного структурування онімів у художньому тексті 

– позиційювання. Він найвиразніше втілюється у винесенні власної назви в заголовок:

М. Матіос «Мама Маріца – дружина Христофора Колумба», О. Ящук-Коде «Париж і 

Лондон – столиці мого життя», В. Лис «Соло для Соломії», Ірена Карпа «Піца 

“Гімалаї”», Ірен Роздобудько «Синдром Жанни Ебютерн», Є. Положій «Пан Зривко», 

Г. Медвідь «Замкова гора», А. Хромова «Дорога до Смарагдового міста», А. Кокотюха 

«Називай мене Мері…», Т. Малярчук «Ендшпіль Адольфо, або Троянда для Лізи», 

С. Процюк «Марійка і Костик» тощо. Порівнюючи лексико-семантичні особливості 

заголовків сучасної художньої літератури та класичної, Л. Юлдашева констатує, що 

заголовки з власними назвами, які превалювали раніше, поступово втрачають 

популярність серед письменників [6, с. 329]. Пояснення слід шукати в тому, що такі 

заголовки здебільшого сприймають індикаторними – із прямим, фактуальним 

значенням. Сучасна ж проза «живе за іншими законами» – вона потребує 

багатозначності, високого рівня узагальнень. Якщо онім нині і виносять у 

передтекстову позицію, то передовсім формують на його основі заголовок-образ чи 

заголовок-символ. Перший «активізує читацьку перцепцію, створюючи певну перепону 

для розуміння, але все ж викликаючи зацікавлення реципієнта», у семантичній 

структурі другого «основним є підтекстове значення» [Там само, с. 330], пор.: 

Б. Жолдак «Гаряча Арктика», В. Лис «Соло для Соломії» і О. Забужко «Ukraine», Лесь 

Подерв’янський «Гамлєт, або Феномен датського кацапізму». 

Третій частотний регулятивний спосіб, який застосовується щодо організації 

онімів, здебільшого антропонімів, специфічний. Ідеться не так про впорядкування, як 

про уникнення їх. Справді, сучасна художня проза демонструє безліч комунікативних 

ситуацій, коли власні назви неначебто навмисне опущені: Та, ні, чувак, такого не буває. 

Буває! Та, ні, щоб два відділення на самих барабанах і ніхто не пішов? Побачиш! Я 

тобі, звісно, вірю, але… Нумо, вже заходити, бо він завжди починає вчасно. Вчасно, 

так вчасно (С. Грабар. Барабанщик); Він – мій однопалатник, сусід по койці. <…> Мені 

було його дуже шкода. Жаліли його й медсестри, називаючи «наш льотчик», і навіть 

хвасталися таким пацієнтом перед сестрами сусіднього відділення: він був Героєм 

Радянського Союзу (Ю. Мушкетик. Шлях Героя); Скільки мого життя Тобою 

прожито? Здається, що на всіх моїх найяскравіших світлинах варто позначити Тебе… 
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(А. Яременко. Про найріднішого). «Знаковою тінню» онімів постають у цьому разі 

займенники, апелятивні номінації. Знеособлюючи з їхньою допомогою текст, 

письменник провокує реципієнта не сприймати прочитане як щось штучне, вигадане, а 

проектувати описувані події на реальний світ, відчувати їхню універсальність. 

Отже, у сучасному українському художньому творі оніми постають як 

специфічний код-доступ до хронотопно-історичної, соціокультурної чи психологічної 

інформацій. Тож «щоб по-справжньому оволодіти текстом», варто «розібратись і в тих 

власних назвах, які вжито» в ньому [2, с. 69], і у творчій організації онімів у загальному 

художньому просторі твору. Перспективами дослідження може бути вивчення 

можливих у художніх текстах регулятивних контекстів, генералізованих одиницями 

інших лексичних груп. 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОНИМОВ 
В СОВОЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ 
Проанализированы онимы как специфические регулятемы художественного 

текста. Определен функциональный потенциал имён собственных, представлена 

классификация онимов-регулятем согласно активизированного ими регулятивного 

контекста, установлены наиболее репрезентативные способы регулятивной 

организации онимов в современной украинской художественной прозе. 

Ключевые слова: художественный текст, категория регулятивности, регулятема, 

способ регулятивности, оним. 

S. P. Halaur, 
Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, 

Chair of the Ukrainian Language 

REGULATORY ONYM OPTIONS IN MODERN UKRAINIAN FICTION 
Consideration of a literary text as a communicative event enables scientists to 

understand its qualification features and specify its central categories in a new way. One of 

which is regulativity that actively contributes to solving the basic problem of artistic 

communication - the successful transfer of an author`s intention to the reader. 

The main goal of the article is the onym analysis as specific regulatemes of modern 

Ukrainian prose. The factual material is texts of modern Ukrainian prose from late XX up to 

early XXI centuries. 

Proper names of real denotations implement their basic nominative function in a 

specific communicative act. In a literary text an onym dominant feature is not nominative but 

pragmatic. Poetonyms, which possess eloquence, bear a double pragmatic supply that is 

achieved due to their internal form actualization, sound structure accentuation, lexical - 

semantic, affixal transformations, poetonym correlation with a real onym or mythonym, usage 

of rarely used, foreign names etc. 

General onym classification parameters in fiction can be described as follows: 1) 

onyms, which generate chronotypical historical context; 2) onyms, which are markers of 

social and cultural context; 3) onyms representing psychological context. The first kind of 
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onyms adjusts the space-time dimension in the light of which the text information is decoded. 

The second kind visualises message socio-cultural parameters and represents onomastic 

information from various spheres of human existence: personality - community - nation 

(state) - mankind in general - nature. Onyms with psychological context mark a personality 

their unique life world, some elements of which determine creation, perception and 

understanding of the text - discourse. To display the author's intention concentratedly the 

writer often arranges proper names using regulatory methods. The most representative of 

them are: lexical contrasting, positioning and avoiding onyms. 

The research shows that an onym and its ordering in the text is a specific code, which is 

an access to information of all kinds. Research prospects may be the studies of regulatory 

contexts occurent in fiction, generalized with lexical units from other groups. 

Key words: fiction text, category of regulativity, regulatema, regulativity way, onym. 
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О. Л. Паламарчук, 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
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ПИСЬМЕННИЦЬКІ АНТРОПОНІМИ 
В АСПЕКТІ ПРЕЦЕДЕНТНОСТІ ТА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ 

Статтю присвячено розгляду специфічного розряду антропонімікону – власних 

імен прецедентних особистостей зі світу української та російської класичної 

літератури, об’єднаних робочим терміном «письменницькі антропоніми». 

Проаналізовано різні підходи до визначення їх структурно-семантичного статусу в 

арсеналі інших прецедентних феноменів, літературних антропонімів зокрема. 

Систематизовано й охарактеризовано основні функції цих одиниць у сучасному 

українському та російському художньо-літературному дискурсі та особливості 

реалізації їх прагматично-оцінного потенціалу в новому соціокультурному контексті. 

Ключові слова: мовний знак культури, письменницький антропонім, літературна 

ономастика, прецедентність, актуалізація, інтертекстуальність. 

У сучасній лінгвістиці антропоніми вивчаються в межах різних напрямів: 

граматичного, структурно-семантичного, соціолінгвістичного, ономастичного, 

лінгвокультурологічного, когнітивно-дискурсивного та ін. Цим значною мірою 

спричиняється існування в науковій літературі різних термінів щодо одного й того ж 

об’єкту вивчення. Не є винятком з цього і власні імена авторів прецедентних творів 

(письменників, поетів, драматургів), які ми об’єднали робочим терміном 

«письменницькі антропоніми» (далі – ПА), аби відмежувати їх від пов’язаного з ними 

поняття «літературні антропоніми» – власні імена персонажів літературних творів. 

Дослідження цього розряду онімів має давню традицію, яка започаткована 
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Ю. О. Карпенком у його відомих працях з літературної ономастики і яка плідно 

продовжується в роботах українських науковців останніх двох-трьох десятиліть 

(Л. Белей, Н. Бербер, О. Горбач, Г. Лукаш, В. Калінкін, Г. Касим, Т. Космеда, 

М. Мельник, Т. Олійник, О. Переломова, О. Селіванова, Г. Сюта та ін.). 

Варто додати, що обидва розряди антропонімів – і літературні, і письменницькі – 

є вербалізованими репрезентантами культурних концептів, що в різний спосіб 

формують разом з іншими культуромісткими одиницями мовну картину світу 

представників певної лінгвокультурної спільноти. Прикметною ознакою сучасних 

досліджень є увага до питань функціонування літературних антропонімів у різних 

дискурсах мовлення і жанрах літератури, зокрема, масової, а також у мас-медійних 

засобах, соціальних мережах. Власні імена прецедентних особистостей – «творців» 

імен персонажів – у таких розвідках розглядаються побіжно і, наскільки нам відомо, 

дотепер не були об’єктом окремого дослідження. 

Актуальність нашої розвідки визначається, таким чином, важливою роллю у 

формуванні національномовної картини світу літератури – особливого інструменту 

збереження і трансляції міжпоколінної культурної пам’яті та необхідністю висвітлення 

особливостей функціонування одного з центральних розрядів антропоніміки у 

сучасному соціокультурному контексті. Тема дослідження актуалізована також сталим 

інтересом учених до проблем літературної ономастики, дискусійністю поглядів на 

визначення статусу та функціональних характеристик письменницьких антропонімів в 

аспекті прецедентності та інтертекстуальності. 

Метою роботи є уточнення статусу письменницьких антропонімів в арсеналі 

інших прецедентних феноменів і з’ясування особливостей їх функціонування у 

вторинному тексті. Досягнення окресленої мети забезпечується виконанням таких 

завдань: 1. Проаналізувати існуючі в сучасних лінгвістичних парадигмах точки зору на 

місце ПА серед інших прецедентних феноменів і, зокрема, текстовий статус цих 

одиниць; 2. З’ясувати способи їх транспонування до тексту та механізми семантичного 

і конотативно-прагматичного варіювання; 3. Систематизувати та охарактеризувати 

основні функції цих одиниць, а також особливості реалізації їх прагматично-оцінного 

потенціалу. 

Об’єкт дослідження – власні імена прецедентних особистостей зі світу 

української та російської літератури. 

Предмет розвідки складають структурно-семантичні та функціонально-

прагматичні характеристики ПА крізь призму прецедентності та інтертекстуальності. 

Методи роботи. Основним методом, використаним у розвідці, є описовий 

(дескриптивний) метод, що включає методики лінгвістичного спостереження і 

класифікації, а також прийоми контекстуального аналізу. 

Наукова новизна полягає у виборі об’єкту дослідження і в новому ракурсі 

висвітлення одного з важливих розрядів власних імен у контексті сучасних 

лінгвістичних парадигм. 

Теоретичне значення нашої розвідки ми вбачаємо в уточненні деяких 

дискусійних питань термінологічного позначення прецедентних власних імен, 

джерелом яких є класична література. Отримані результати можуть бути використані в 

практиці аналізу конкретних літературних творів. 

Виклад основних результатів дослідження. Власні імена прецедентних 

особистостей зі світу культури, поряд із літературними антропонімами – 

прецедентними персонажами їхніх творів, виступають важливою складовою 

«культурної пам’яті» носіїв мови, їхнього фонду облігаторних знань. У цій своїй 
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сутності вони розглядаються як фоново-конотативні лексеми (Є. Верещагін, 

В. Костомаров), прикметною особливістю яких є динамічність, зміни в лексичному 

фоні, що спричинюють можливість трансформації їх конотативно-прагматичного 

потенціалу. В ономастичних дослідженнях власні прецедентні імена дістали назву 

«конотативних онімів», «конотонімів». Як експоненти культурного знання ПА 

розглядаються в арсеналі мовних знаків культури, лінгвокультурем. Співвідносячись у 

ментальному плані з культурними концептами, вони несуть з собою енциклопедичні, 

емотивно-оцінні та естетичні уявлення про носія такого імені (В. Воробйов, Д. Гудков, 

В. Карасик, В. Красних, О. Левченко, О. Селіванова та ін.) 

«Літературоцентризм національної свідомості» [8, с. 51] є спільною рисою 

української та російської лінгвокультур. Прізвища найяскравіших представників 

«красного письменства» набувають статусу імен-символів, своєрідних 

лінгвокультурних універсалій. Важливо наголосити у цьому зв’язку, що конотації 

«великий поет», «славетний письменник» і под. є характерними для будь-якої 

лінгвокультури, але для вираження цього значення представники кожного 

лінгвосоціуму послуговуються національними референтно однозначними іменами. В 

українській і російській культурі такими іменами є, безперечно, Тарас Шевченко і 

Олександр Пушкін – вербалізовані «згустки культурного середовища у свідомості 

людини» [11, с. 42].  

Прецедентність письменницьких антропонімів не підлягає сумніву, про що 

свідчить одностайне визначення їх як «прецедентних антропонімів». Натомість, «немає 

однозначного розуміння, на що слід більше звертати увагу: на факт використання даної 

мовленнєвої конструкції чи структурний статус даної одиниці як тексту. У першому 

випадку проблематичним залишається включення чи невключення в поняття 

прецедентного тексту одиниць з формальними ознаками слова» (виділення наше – 

Н.З., О.П.) [7, с. 31]. У цьому зв’язку доречно наголосити, що свого часу Ю. Караулов, 

класифікуючи прецедентні феномени, до текстів зараховував цитати, назву тексту, ім’я 

автора чи персонажа (виділення наше – Н.З., О.П.) [4, с. 216–218]. У працях сучасних 

дослідників спостерігається розбіжність думок щодо цього: прецедентні власні імена (і 

письменницькі, і літературні антропоніми) зараховують або до прецедентних імен [6, 

с. 7], або ж кваліфікують їх як специфічний «точковий» (точечный – в оригіналі) текст 

[13, с. 78]. Ми поділяємо цю останню точку зору, визначаючи прецедентне власне ім’я 

письменника як «сконденсований, згорнутий текст», який можна, щоправда, з деякими 

застереженнями, розглядати як претекст у його взаємозв’язку із вторинним текстом. 

У сучасних дослідженнях з проблем функціонування ПА як інтертекстуальних 

одиниць розрізняють два види їх уживання: формальний (механічний) і змістово-

смисловий, що має на меті повідомити про якийсь зміст чи спровокувати виникнення 

якогось смислу, найчастіше – емоційно-оцінного характеру [7, с. 32]. Особливості 

функціонування ПА у різних мовленнєвих дискурсах та літературних жанрах 

визначаються низкою об’єктивних (інтра- та екстралінгвістичних) і суб’єктивних 

факторів. Щодо перших – варто наголосити на властивій ПА тенденції до 

саморозвитку, динамічності їх лексичного фону. Не менш важливим у цьому плані є їх 

мовний статус потенціальних одиниць, здатність актуалізувати у мовленні різні 

компоненти свого значення. Об’єктивним екстралінгвістичним чинником виступають 

кардинальні зміни в соціокультурному контексті останніх трьох десятиліть на 

пострадянському просторі. Суб’єктивний фактор виявляється в авторських, 

індивідуально-особистісних пріоритетах у відборі конкретних ПА до власного твору та 

їх прагматично-оцінній інтерпретації. У цій своїй сутності вони є «інтертекстуальними 
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знаками, що зберігають і передають індивідуальні знання «для себе», соціальнi знання 

для соціуму, а також культурні знання» [10, с. 14]. 

Свого часу Ю. Караулов слушно зауважив, що мовна особистість, 

використовуючи у своєму дискурсі ПТ, керується різними параметрами: «Вони можуть 

бути або з боку порушених у ньому проблем, або з боку своїх естетичних 

характеристик, або як джерело схожих ситуацій, або ж як зразок для наслідування чи 

антизразок і т. п.» [4, с. 219]. Додамо до цього ще один мотиваційний параметр – 

адресність, що передбачає спільність аперцепційних баз автора і читача. Цей 

«мотиватор» набуває особливої ваги зі збільшенням числа представників обох 

лінгвоспільнот (і української, і російської), «не обремененных бременем культуры» 

(Д. С. Лихачев), а відтак, помітною переорієнтацією читацьких смаків. Починаючи з 

90-х років минулого століття, спостерігається своєрідна експансія масової літератури і 

як результат – розширення меж вивчення художнього дискурсу». 

Повертаючись до питань функціонування письменницьких антропонімів як 

інтертекстуальних одиниць, наголосимо передусім на особливостях їх уведення до 

вторинного тексту. Розглядаючи названі вище способи введення ПА до тексту 

(формальний і змістово-смисловий), вкажемо на різний характер прояву 

інтертекстуальності в конкретних дискурсах писемного мовлення і жанрах літератури – 

класики, белетристики та масової літератури. Досліджуючи ці проблеми, Н. Зубакова, 

зокрема, наголошує на тому, що в сучасній російській белетристиці, представленій 

іменами П. Дашкової, В. Токарєвої, Л. Улицької та ін., «за допомогою міжтекстових 

зв’язків створюється поглиблене розуміння художнього тексту.., читач виходить за 

рамки контексту твору, долучаючись до вертикального контексту історико-

філологічних знань через ужиті автором інтертекстеми… У масовій літературі 

інтерконтекстуальна комунікація здійснюється не завжди» [3, с. 10]. Прикладом такої 

масової літератури (чтива, «ширпотреба» – в оригіналі) є, на її думку, іронічні 

детективи О. Арсеньєвої, Н. Александрової, Д. Донцової, Т. Устинової та ін. У 

словесній площині таких творів прізвища славетних письменників уживаються 

переважно в денотативному значенні і найчастіше виконують ідентифікаційну й 

еталонну функції. Наведемо приклад такого вживання з детективної повісті 

Д. Донцової «Небо в рублях»: «Пушкин, Лермонтов, Толстой и Достоевский 

Литературный институт не заканчивали и на писателя не учились. Ничего хитрого нет. 

Начиная, придумай историю. У тебя талант, я знаю» [3, с. 157]. У цьому контексті імена 

російських письменників реалізують номінативно-характеризуючу й еталонну функції, 

вони виступають символом класика взагалі, еталоном літературної майстерності. 

Особливості реалізації функціонального потенціалу ПА в іншому жанрі масової 

літератури – сатирично-гумористичному – визначаються низкою факторів: 

а) переважанням прагматично-оцінної спрямованості; б) властивою цьому жанру 

сукупністю стилістичних прийомів і образно-виражальних засобів; в) механізмами 

включення ПА до вторинного тексту відповідно до їх структурного статусу; 

г) вибірковістю використання цих текстових компонентів та їх індивідуально-

авторським переосмисленням з огляду на сучасні реалії. 

О. С. Горбач, досліджуючи ономастикон українських сатирично-гумористичних 

текстів кінця ХХ – початку ХХІ ст. [1], наводить виразні приклади використання 

прецедентних власних імен письменників (вони розглядаються як розряд «художньо-

літературних антропонімів») у творах В. Даниленка, І. Карпи, М. Матіос, А. Санченка 

та ін. Аналіз ілюстративного матеріалу дозволяє зробити деякі узагальнення з точки 

зору завдань нашої розвідки. 
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У текстовій площині сатирично-гумористичних творів ПА фігурують в обох 

різновидах значення: у прямому – як власні імена реальних особистостей, і як 

трансантропоніми, в т. ч. структурно трансформовані. У першому випадку ПА 

включаються до метафоричних чи навіть алегоричних сюжетів, формуючи іронічно-

комічне, пародійне, а часом, і саркастичне забарвлення цілісного тексту. Через прийом 

шаржування, як зазначає О. Горбач, створюються карикатури, що оживають у творі: 

«Сковорода очима пантеїста подивився в дерев’яні ночви, де з хроном у роті лежало 

печене порося («дійство» відбувається у письменницькому кафе «Еней» – Н.З., О.П.), 

Котляревський гарцював через зали… Григорій Савич хапав ротом повітря…, його 

била трясця і зовсім недоречно напала гикавка… В екстазі Шевченко не помітив, як до 

зали зайшли Тургенєв з Марко Вовчок… Ліна Костенко їла марципани…» [1, с. 114]. 

Виразною рисою цього і подібних йому контекстів є іронічно-комічна, пародійна 

інтонація, своєрідне «приземлення» реальних особистостей, авторів хрестоматійних зі 

спільного донедавна для носіїв української і російської мови фонду облігаторних знань. 

У ширшому плані подібні явища науковці визначають як прояви «агресивних 

десакралізаційних процесів постмодерної рецепції» [12, с. 175], з чим не можна не 

погодитися. Подібні тенденції спостерігаються і при використанні ПА в денотативно 

переорієнтованому значенні – як імен вигаданих персонажів творів, що відображають 

сучасну автору дійсність. Так, у романі А. Санченка «Нариси бурси» (назва, певно, 

навіяна класичним твором російського письменника Г. Помяловського «Очерки 

бурсы») курсанти мають промовисті імена: Микола Гоголь, Сковорода, Квітка, 

Основ’яненко, Максимко з Горького, Михайло з Вешняків та ін. [1, с. 175]. Що 

стосується письменницького антропоніма Пушкін, то, крім зазначених способів його 

транспонування в текст масової літератури, нашу увагу привернули також факти 

використання антпропоніма з іншим значенням. Узагальнене сприйняття цієї знакової 

для російської літератури особистості сконцентровано у відомому вислові Аполона 

Григор’єва з його літературно-критичної статті 1859 року, фрагмент з якої наводимо 

нижче: «А Пушкин наше все… Это наш самобытный тип, единственный цельный 

гений… не только в мире художественных и нравственных сочувствий… Пушкин есть 

первый и полный представитель нашей физиономии» [2]. Вираз Пушкин наше все 

перетворився на прецедентний текст і дотепер залишається своєрідним національно-

культурним кодом. З плином часу це референтно однозначне ім’я отримало різні 

конотації, і в мовній свідомості носіїв російської лінгвокультури закріпилося із 

супутними смисловими відтінками «хтось невідомий», «хтось» [9, с. 57]. Ці обидва 

значення представлені, більшою чи меншою мірою, і в масовій свідомості 

представників української лінгвоспільноти, свідченням чого може слугувати 

використання імені Пушкін в оповіданні Ірени Карпи «Чорний день», уривки з якого 

наводимо нижче: (1) «А драпіровку кому лишив? Пушкіну? На чорний день?» 

(зауваження вчительки школярці на уроці малювання – Н.З., О.П.); (2) «Пушкін, бідний 

російський поет зринав у побуті західноукраїнських пересічних споживачів значно 

частіше, ніж того могли сподіватися інтелігентні апологети «їхнього всього» в Росії. 

Пушкін у нас мив тарілки, робив домашню з алгебри, сапав грядки і просто виконував 

усе те, що нормальній дитині було виконувати в падло»; (3) «Так от. Про Пушкіна ми з 

сестрою думали тільки тоді, коли він зринав із татових вуст: «А взуття хто поскладає – 

Пушкін?» Ми уявляли собі, як чорні бакенбарди пораються у нас в коридорі. Але 

скільки не зітхай, бакенбарди самі не з’являться…» [5, с. 122–123]. 

Як бачимо, функціональною домінантою ПА Пушкін у всіх текстових 

фрагментах є значення ‘хтось інший‘, причому в третьому уривку актуалізується 
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фонова інформація за допомогою диференційної ознаки «чорні бакенбарди». 

Безперечний інтерес для дослідження має також використаний у другому уривку, поряд 

із ПА, структурно і семантично трансформований прецедентний текст «їхнє все», що 

відсилає ерудованого читача до оригінального вислову «Пушкін – наше все». На нашу 

думку, вказані прецедентні феномени можуть стати об’єктом окремого висвітлення, 

принаймні, у двох вимірах: а) як філологічні відношення текстів свого і чужого в 

аспекті засобів інтертекстуальності; б) як експоненти діалогу культур, який, за різних 

умов, може варіюватися від ототожнення до дистанціювання і, зрештою, до 

відторгнення, неприйняття фактів іншої культури на тлі рідної. 

Висновки і перспективи дослідження. Результати нашого дослідження дають 

підстави зробити такі попередні висновки щодо розв’язання окреслених у ньому 

завдань. 

У системно-класифікаційному плані власні імена прецедентних особистостей зі 

світу «класична література» набувають термінологічної визначеності залежно від 

включення їх як об’єкту висвітлення до певних лінгвістичних парадигм. У процесі 

розгляду аналізованих одиниць в аспекті прецедентності обґрунтована доцільність 

виокремлення власних імен письменників-класиків (письменницьких антропонімів) в 

один із розрядів літературної ономастики поряд з її традиційним об’єктом – 

літературними антропонімами. 

На основі аналізу існуючих в літературі думок щодо структурного статусу 

власних імен серед інших прецедентних феноменів ми дійшли висновку про 

можливість включення письменницьких антропонімів – одиниць із формальними 

ознаками слова – до поняття «текст», визначивши його як «згорнутий», текст. 

В аспекті інтертекстуальності ПА можуть (з деякими застереженнями) 

розглядатися як претексти, своєрідні текстові одиниці – інтертекстеми, які в різний 

спосіб транспонуються у вторинний текст. Відбір, способи, прийоми їх використання, 

механізми інформативно-змістової, семантичної, конотативно-емотивної та 

прагматично-оцінної актуалізації детермінуються авторським задумом, типом 

дискурсу, жанром літературного твору та когнітивно-комунікативними потребами 

автора твору як мовної особистості. Місце, роль і особливості функціонування ПА в 

художньому дискурсі вирізняються суттєвою специфікою, що зумовлюється різними 

чинниками, в тому числі а) різновидом художнього дискурсу – класична література, 

белетристика, масова література; б) способом уведення ПА до тексту, зумовленим 

функціонально-стильовими особливостями і системою стилістичних засобів; 

в) структурно-семантичним статусом аналізованих одиниць – як референтно 

однозначних чи денотативно-переорієнтованих; г) кількісними та якісними змінами у 

прецедентному універсумі, а також у спільному донедавна фонді фонових знань 

представників української та російської лінгвокультур. 

Література 

1. Горбач О. С. Ономастикон сатирично-гумористичних текстів кінця ХХ –

початку ХХІ ст. : дис.…канд. філол. наук:10.02.01. Кам’янець-Подільський, 2017. 243 с. 

2. Григорьев А. А. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина (1859).

Апология почвенности / составлеие и комментарии А. В. Белова. М. : Институт 

русского языка, 2008. Режим доступу : www/rusinst/ru/docs/books/A.Grigoriev – 

Apologiya.pochv.pdf 

3. Зубакова Н. В. Типологические и функциональные характеристики 

интертекстем в произведениях современной массовой литературы и белетристики : 



229 

дис…. канд. филол. наук. Режим доступу : dekanat. bsu.edu.ru 

/f/php/1/disser/filledisser/891_Dissertaciya Zubakova/pdf/ Zubakova N. V. Typological and 

functional characteristics of intertext in the works of morder mass literature. 

4. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М. : Наука, 1987. 261 с.

5. Ірена Карпа. Цукерки, фрукти і ковбаси. 1. Чорний день / Декамерон

yкраїнських прозаїків останніх десяти років : збірка / укладання та післямова 

С. Жадана. Харків : Книжковий клуб «КСД», 2010. С. 121–144. 

6. Красных В. В. Система прецедентных феноменов в контексте современных

исследований / Язык. Сознание. Коммуникация : сборник статей. М. : Филология, 

1997. Вып. 2. С. 5–12.  

7. Лещак С. Статус прецедентного текста в функционально-прагматической

перспективе / Функциональная лингвистика: сборник научных трудов. Т. 2. 

Симферополь, 2010. С. 31–33.  

8. Нахимова Е. А. Прецедентные имена в массовой коммуникации. Екатеринбург,

2007. 207 с. 

9. Отин Е. С. Коннотативные онимы и их производные в историко-

этимологическом словаре русского языка / Вопросы языкознания, 2003. № 2. С. 55–72. 

10. Ревзина О. Г. Лингвистика ХХI века: на путях к целостности теории языка

/Критика и семиотика. Вып. 7. Новосибирск, 2004. С. 11–20. 

11. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры: Опыт исследования.

М. : Языки русской культуры, 1997. 824 с. 

12. Тарнашинська Л. Шевченко як духовна призма українського 

шістдесятництва. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Sb. 

vědeckých článků. Olomouc, 2014. s. 175–181. 

13. Хлупина М. А. Прецедентное имя Солженицын в текстах С. Д. Довлатова /

Вестник ЦГОУ. Серия «Русская филология», 2014. № 3. С. 74–78. Режим доступу : 

https://www vestnik – mgou.ru/Articled/Doc/7231  

Referenses 

1. Gorbach, O. S. (2017), Onomasticon of satiric and humor works on the edge of

centuries, 20th to 21st [Onomastykon satyrychno-gumorystychnyx tekstiv kincya XX – pochatku 

XXI st.], Kamjanez-Podilskyj, 243 p. 

2. Grigoriev, A. A. (2008), A glance onto the Russian literature from the death of

Pushkin (1859). Apologiya pochvennosti [Vzglyad na russkuyu literaturu so smerti Pushkina 

(1859). Apologiya pochvennosti], The Institute of Russian language, M., pp. 184–284, Link: 

www/rusinst/ru/docs/books/A.Grigoriev – Apologiya.pochv.pdf 

3. Zubakova, N. V., Typological and functional characteristics of intertext in the works

of modern mass literature [Tipologicheskie i funktsionalʹnye kharakteristiki intertekstem v 

proizvedeniyakh sovremennoy massovoy literatury i belletristiki], Link: dekanat.bsu.edu.ru 

/f/php/1/disser/filledisser/891_Dissertaciya Zubakova/pdf/ 

4. Karaulov, J. N. (1987), Russian language and language identity [Russkiy yazyk i

yazykovaya lichnostʹ ], Nauka, M., 261 p. 

5. Karpa, Irena (2010), Sweets, fruits and sausages. 1. Black day, / Dekameron of

Ukrainian authors in the last decade [Czukerky, frukty i kovbasy. 1. Chornyj den`], Afterword 

of S,Zhadan. Kharkiv, Books club “KDS” 2010, pp. 121–144. 

6. Krasnyh, V. V. (1997), System of precedent phenomena in the context of modern

researches / Language. Conscience. Communication. Collected Works [Sistema 



230 

pretsedentnykh fenomenov v kontekste sovremennykh issledovaniy], Filology, M., 2 edition, 

pp. 5–12. 

7. Leshchak, S. (2010), The status of the case text in a functional-pragmatic

perspective. Functional Linguistics: Collected Works [Status pretsedentnogo teksta v 

funktsionalʹno-pragmaticheskoy perspektive], T. 2, Simferopol, pp. 31–33. 

8. Nahimova, E. A. (2007), Case names in mass communication [Pretsedentnye imena

v massovoy kommunikatsii], Ekaterinburg, 207 p. 

9. Otin, E. S. (2003), Connotative onyms and their derivatives in the historical and

etymological dictionary of the Russian language [Konnotativnye onimy i ikh proizvodnye v 

istoriko-ehtimologicheskom slovare russkogo yazyka], Questions of linguistics, № 2, pp. 55–72. 

10. Revsina, O. G. (2004), Linguistics of the XXI. century: on the way to the integrity

of the theory of language [Lingvistika XXI veka: na putyakh k tselostnosti teorii yazyka], 

Criticism and semiotics, Issue 7, Novosibirsk, pp. 11–20. 

11. Stepanov, J. S. (1997), Constants. Dictionary of Russian culture: Experience of

research [Konstanty. Slovarʹ russkoy kulʹtury: Opyt issledovaniya], Languages of Russian 

culture, M., 824 p. 

12. Tarnashinska, L. (2014), Shevchenko as the spiritual prism of the Ukrainian sixties

[Shevchenko yak duxovna pryzma ukrayins`kogo shistdesyatnycztva], Současná ukrajinistika. 

Problémy jazyka, literatury a kultury. Sb. vědeckých článků, Olomouc, pp. 175–181. 

13. Hlupina, M. A. (2014), The case name Solzhenitsyn in the texts of S. D. Dovlatov

[Pretsedentnoe imya Solzhenitsyn v tekstakh S.D.Dovlatova], Bulletin of TsGOU. Series 

"Russian philology", № 3. pp. 74–78, Link: https://www vestnik – 

mgou.ru/Articled/Doc/7231  

Н. Ф. Зайченко, 
Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры, 

кафедра иностранных языков; 

О. Л. Паламарчук, 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

зав.кафедры славянской филологии 

ПИСАТЕЛЬСКИЕ АНТРОПОНИМЫ 
В АСПЕКТЕ ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ И ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ 

Статья посвящена рассмотрению специфического разряда антропонимикона – 

собственных имен прецедентных личностей из мира украинской и русской 

классической литературы, объединенных рабочим термином “писательские 

антропонимы”. Проанализированы различные подходы к определению их структурно-

семантического статуса в арсенале других прецедентных феноменов, в частности, 

литературных антропонимов. Систематизированы и охарактеризованы основные 

функции этих единиц в современном украинском и русском художественно-

литературном дискурсе, а также особенности реализации их прагматически-оценочного 

потенциала в новом социокультурном контексте. 

Ключевые слова: языковой знак культуры, писательский антропоним, 

литературная ономастика, прецедентность, актуализация, интертекстуальность. 
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WRITER’S ANTHROPONYMIES 
IN THE ASPEKT OF PRECEDENCE AND INTERTEXTUALITY 

The article deals with one of the important aspects of linguistic signs of a culture – the case-

law proper names of writers, united by the working term "writer’s anthroponym" (WA). The 

purpose of the work is to clarify the status of this group of units in the arsenal of other precedent 

phenomena and to clarify the features of their functioning in the secondary text. The subject of the 

research is proper names of precedent personalities from the world of classical Ukrainian and 

Russian literature. The object of this research is to define structural-semantic and functional-

pragmatic characteristics of WA in the context of precedence and intertextuality. The basic method 

of research is descriptive, using linguistic observation and systematization and methods of 

contextual analysis. Scientific novelty and the theoretical value of the work consist in the choice of 

the object of research and in the new approach to its illumination. Proceeding of special literature 

resulted in the conclusion of absence of a clear interpretation of precedent proper names of writers, 

in particular, in their relation to literary anthroponyms. Thus it appears vital to allocate an array of 

analyzed units into a separate category. This research covers various approaches of scholars to a 

structural / verbal and textual status of WA. It is recommended to approach an interpretation of 

these units as "condensed", "point texts", so to say as an intertextual unit. The analysis covers types, 

methods and tools of inclusion of such pretexts into secondary text, yielding in the mechanisms of 

their semantic, connotative background and pragmatically-estimated update. The influence of 

objective and subjective factors in this process is determined. It is especially emphasized that the 

high social determinism inherent in anthroponyms is reflected in the individual and author's 

interpretation of WA in the postmodern discourse, in particular, such features as benchmarking and 

axiological value. Well promising perspective appears to be a consideration of the peculiarities of 

the functioning of WA derivatives in various discourses of written speech. 

Key words: linguistic sign of culture, writer’s anthroponym, literary onomastics, 

precedent, updating, intertextuality. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДЕСЬКИХ МУРАЛІВ 

Статтю присвячено встановленню структурно-семантичних особливостей 

імажонімів, які номінують мистецькі одеські мурали. Проаналізовано основні підходи 
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вітчизняної ономасіології до вивчення власних назв і визначено класифікацію 

артіонімів як одиниць ономастичної системи; запропоновано ввести до наукового обігу 

термін на позначення назв муралів в українській мові. 

Ключові слова: ідеонім, артіонім, імажонім, муралонім, структурний тип. 

Власні імена різних об’єктів дійсності стають предметом вивчення в сучасній 

лінгвістиці у зв’язку з їх словотворчими властивостями, специфікою функціонування в 

межах дискурсу, прагматичним навантаженням, когнітивним потенціалом, реалізацією 

механізмів мовної гри і т. ін. Ономастична типологія створюється поступово і постійно 

уточнюється. Онімний простір в українському мовознавстві ґрунтовно опрацьований у 

дослідженнях і розвідках відомих науковців Л. О. Белея, М. В. Буєвської, 

С. О. Вербича, М. М. Торчинського, М. М. Цілини та ін. Як підтверджують 

дослідження, ядром онімного простору визнаються антропоніми; близькоядерний 

простір створюють антропонімні розряди (теоніми, міфоніми, зооніми); ядерно-

периферійну репрезентацію мають топоніми, астроніми, космоніми, фітоніми, 

хрематоніми, що пов’язано з їх меншою частотністю, стилістичною маркованістю та 

послабленою дериваційною активністю; на периферії ономастичного простору 

перебувають ергоніми, прагмоніми (прагматоніми), урбаноніми, гемероніми, 

геортоніми, хрононіми, документоніми та інші менш значні за обсягом розряди власних 

назв, вивченням яких дослідники почали займатися лише наприкінці минулого століття 

(О. А. Бурмістрова, Ю. О. Карпенко, О. В. Книш, Н. В. Кожина, І. В. Крюкова, 

Т. П. Романова, М. Е. Рут та інші). Завдяки постійному розширенню обсягу предмета 

дослідження ономастичних студій відбувається уточнення перерозподілу проблемних 

підкласів власних назв за відповідними онімними розрядами. В українській 

ономастичній лексиці найменш дослідженою є ідеонімія, яка «належить до однієї з 

новітніх галузей ономастики, котра до цього розглядалася за окремими тематичними 

групами цих власних найменувань (поетонімів, бібліонімів, хрононімів та ін.)» [5, 

с. 283]. Ідеоніми (від грец. ίδέα – ідея) як власні назви тих об’єктів, що не стосуються 

матеріальної сфери людської діяльності, певною мірою протиставляються 

прагматонімам. У «Словнику російської ономастичної термінології» Н. В. Подольська 

виокремила 17 власних назв об’єктів, пов’язаних із духовною сферою діяльністю, а до 

ідеонімів відносить «різні категорії власних назв, які мають денотати в розумовій, 

ідеологічній і художній сфері людської діяльності» [3, с. 61]. Отже, ідеоніми – це власні 

назви результатів людської творчої діяльності, які мають духовну, інтелектуальну та 

мистецьку цінність. До складу ідеонімів належать артіоніми (найменування творів 

мистецтва), бібліоніми (власні назви текстів), гемероніми (номінації засобів масової 

інформації), поетоніми (власні назви, засвідчені в художньому мовленні), 

артіфрагментоніми (найменування, засвідчені у творах мистецтва) та хрононіми (власні 

назви часових проміжків). Серед артіонімів виділяють імажоніми (номінації творів 

образотворчого мистецтва), сценоніми (власні назви сценічних творів), музиконіми 

(найменування музичних творів) та фільмоніми (власні назви фільмів). Із-поміж 

імажонімів виокремлюють піктоніми – власні назви предметів живопису, графіконіми – 

графічних творів, гравюроніми – найменування гравюр і скульптуроніми – номени 

скульптур [4]. Імажоніми є численною групою ономастичної лексики, багатство й 

розмаїття якої й до сьогодні залишаються дослідженими неповною мірою. 

 Об’єктом нашого дослідження послугували власні назви муралів. Предмет 

дослідження – семантичні й структурні особливості найменувань одеських муралів як 

унікальної підсистеми ономастикону української мови. Мета роботи – визначити місце 
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назв муралів в ономастичному просторі української мови. Матеріалом дослідження було 

обрано 100 одеських власних назв на позначення муралів із матеріалів друкованих й 

електронних українських ЗМІ. Необхідність спеціального дослідження цього розряду 

ономастичної лексики покликана появою нового виду мистецтва – мурал-арт. Існує багато 

класифікацій саме видів мистецтва, а не номінування їх. Так, види мистецтва можуть 

поділятися на просторові – живопис, скульптура, архітектура, графіка, дизайн, 

декоративно-прикладне мистецтво, фотомистецтво; часові – музика й художня література; 

просторово-часові – театр, танець, кіно, цирк, відеомистецтво, телемистецтво; 

комп’ютерні мистецтва – комп’ютерна графіка, музика, анімація тощо. Їхні назви 

створюють артіонімний простір. Сучасне мистецтво є тривалим експериментом, в якому 

естетизація навколишнього середовища, пошуки нової художньої мови, процеси 

глобалізації спричинили виникнення нових мистецьких напрямів, форм та практик. 

Вуличне мистецтво вважається одним з феноменів художньої культури кінця ХХ – 

початку ХХІ століття. Сьогодні будівлі великих міст неможливо уявити без настінних 

розписів – графіті та муралів, що є невід’ємним елементом сучасної стріт‐арт культури. 
Мурал‐арт можна назвати найбільш прогресуючим напрямом вуличного мистецтва 
сучасної України. Тематичний та жанровий спектр муралів є досить різноманітним. 

Муралісти висвітлюють соціальні, політичні проблеми нашого часу, розповідають про 

видатних діячів історії, науки, культури України, синтезуючи сучасне та традиційне 

мистецтво. З одного боку, такі об’єкти можуть бути унікальними витворами мистецтва, які 

створюють відомі художники, з другого – художньою прикрасою стін. В обох випадках 

мурали мають свої назви – унікальні для першого типу (найкращий український мурал, 

назва якого перекладається як «Піднятися з бруду» (автор – художниця BKfoxx з Нью-

Йорка, на величезній картині зображена людина, яка допомагає квітці прорости з-під гори 

сміття)), серійні для другого. Власні назви муралів ми відносимо до розряду піктонімів і 

пропонуємо запровадити термін муралонім.  

На сучасному культурно-історичному етапі специфіка й тенденції розвитку муралів, 

які є невід’ємною складовою організації міського середовища, розглядаються не лише в 

контексті вуличного мистецтва, а й якісно нової художньої практики – урбаністичного 

мистецтва, яке сублімує різноманітні за естетичними, ідейними та технічними складовими 

творчі роботи або практики, виконані в міському середовищі [2, с. 12]. Позиціювання 

муралів як складової культурного феномену, провідних напрямів самостійної практики 

сучасного мистецтва в умовах соціокультурного простору актуалізує доцільність 

осмислення їх специфіки не лише з мистецтвознавчих, а й з лінгвістичних позицій. 

Теоретичне осмислення урбан-арту нині перебуває на етапі формування, що водночас 

зумовлює певні складнощі в процесі наукового дослідження та вчення феномену 

урбаністичного мистецтва, які ґрунтуються здебільшого на науковій базі, розробленій 

зарубіжними науковцями наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. На сучасному етапі серед 

зарубіжних та вітчизняних науковців не існує єдиної загальноприйнятої термінології 

урбаністичного мистецтва, як і ґрунтовної теоретичної бази. Більшість літератури, що 

вийшла друком на початку ХХІ ст., – переважно ілюстровані каталоги, у яких 

репрезентовано найвідоміші твори світового мистецтва, що прикрашають стіни й фасади 

житлових та промислових будівель сучасного міського простору, а також публіцистичні 

видання (інтерв’ю з відомими кураторами і практиками цього виду мистецтва). Проте 

теоретичне осмислення урбан-арту перебуває на початковому етапі, що спричиняє певні 

складнощі в процесі наукового дослідження, особливо стосовно дефініції видів та 

напрямів, які він об’єднує. Сучасне місто осмислює буття в художніх образах, створює 

своєрідну систему творчих дій у повсякденному житті, завдяки чому відбувається 
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перетворення середовища людського існування і, відповідно, виникає нова якість міського 

простору. Для практиків вуличного мистецтва перспектива пошуку різноманітних форм, 

які посприяли б артикуляції нової реальності сучасного міста, – одна з форм подолання 

структурних обмежень. Для муралів (від лат. mūrālis – «стіна») – стилістичного 

зовнішнього розпису на стінах та фасадах житлових будинків або промислових об’єктів – 

характерні сюжетність композиції та складна техніка виконання. Муралізм виникає в 

іспаномовній Мексиці і його сутність полягала в оформленні громадських споруд циклами 

фресок з історії країни, життя народу, його боротьби. У сучасному мистецтвознавстві 

мурал‐арт – це напрям стріт‐арту, легальний художній розпис зовнішніх стін будинків у 
міському просторі з метою його естетизації. Зазвичай мурали покривають усю поверхню і 

створюються з дозволу муніципальної влади або на її замовлення, відповідно, художники 

отримують гонорар і підписують твори справжнім ім’ям або псевдонімом, відомим у 

мистецькому колі. Зазначимо, що мурали можуть сприйматися як засіб для соціальних 

перетворень, протесту або вираження прагнень суспільства. Мурали – це окраса міста, 

оскільки виконані на багатоповерхівках художні твори мають змістове й естетичне 

навантаження, відтак, позитивно впливають на соціальний аспект. Муралісти прагнуть у 

своїх роботах художнім чином висловити щось символічне; нерідко в настінних 

зображеннях міститься якийсь прихований сенс, метафізика, персонажі, образи, а часто і 

чіткі послання або просто настрій. Відображаючи на стіні навколишній світ, художник 

виражає своє ставлення до нього, порушує соціальні проблеми свого часу. Муралам, як і 

монументальному живопису, властиве філософсько‐епічне розуміння дійсності, суспільно‐
значимий зміст, масштабність задуму, образність, звернення до великої аудиторії тощо. 

Він тісно пов’язаний з архітектурою, підпорядковує‐ться архітектурній споруді, 

створюючи синтез – органічну єдність різних видів мистецтв у межах єдиного художнього 

твору.  

В Україні мурали з’явилися після революції гідності 2013 р. Талановиті 

художники з України, Іспанії, Аргентини, Австралії та Португалії розбавили своїми 

творами урбаністичний пейзаж столиці картинами, серед яких представлені портрети, 

пейзажі та абстракції виконані у найрізноманітніших стилях від реалізму до 

модернізму. Серед провідних українських майстрів мурал-арту слід назвати: творчі 

групи «Інтересні казки», «Kailas-V», «Kickit Art Studio», «UptownTeam»; Олександра 

Корбана, Олександра Грабенюка, Олексія Кислова. Мурали можна класифікувати за 

розміром. Міні-мурали – від 1 до 7 метрів у висоту, виконані на 2-поверхових будівлях, 

мідл-мурали (середнього розміру) – від 8 до 19 метрів та максі-мурали (мурали великих 

розмірів) – від 20 метрів у висоту. Для нанесення зображення зазвичай використовують 

акрилові фарби, пензлі, валики або балончики з аерозольною фарбою. Разом із іншими 

візуальними об’єктами, уявленнями про місто та міськими практиками, вони 

утворюють те, що антропологи та соціологи називають міським текстом. Важливими 

функціями муралів є: створення просторових орієнтирів; конструювання простору – 

мурали стають новими для простору об’єктами, але також і творять свій власний «мета-

простір»; маркування простору – внесення нових та важливих маркерів-символів. 

Важливими позитивними функціями муралів є підвищення привабливості, естетизація 

міського простору. В Одесі відкриття першого мурала «Затяжна партія» відбулося 27 

червня 2016 року, який створив художник Marat Morik.  

Ми пропонуємо лінгвістичний підхід до вивчення муралів і їхніх номенів, а саме 

типологічну структурну класифікацію муралонімів, виділивши такі групи:  

1. Однокомпонентні (одночленні) структури: «Політ» (узвіз Марінеско, автор

Kraser (Італія)), «Шилодзьобка» (вул. Тираспольська, 16, автор Мата Руда (США)), 
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«Unisurter» (вул. Ольгіївська, 10, автор Wanjah (Франція)), «Кінь» (вул. Французький 

бульвар, 85, автор Ернесто Марані (США)), «Слон» (вул. Тираспольська, 34, автор 

Ернесто Марані (США)), «Сова» (вул. Преображенська, 88, автори Вікторія Лайн, 

Андрій Ковтун (Україна, Київ)), «Моряк» (вул. Сегедська, 5, автор Настя Білоус 

(Великобританія)), «Посейдон» (пляж Аркадія, автор О.Бак), «Пухнастий» (вул. Буніна, 

3, автор BKfoxx (США)) та інші. 

2. Двокомпонентні (двочленні) структури: «Останній тюлень» (вул. Французький

бульвар, 116, автор Kraser (Італія)), «Музичний мурал» (вул. Приморська, 59, автор Леся 

Верба (Україна, Одеса)), «Минуле і майбутнє» (вул. Мечникова, 34, автор Wasp Elder 

(Британія)), «В її голові» (вул. Миколаївська дорога, 136, автор QBic (Росія)), «Честер 

Беннінгтон» (вул. Єлісаветинська, 3, автор Ігор Матроскін (Україна, Одеса)), «Данило 

Хармс» (вул. Академічна, 32, автор Ігор Матроскін (Україна, Одеса)), «Віра Холодна» 

(вул. Мала Арнаутська, автор Ігор Матроскін (Україна, Одеса)), «Довга партія» 

(вул. Відрадна, 9, автори художньої студії М97 Project), «Старе місто» (пров. Нахімова, 

автор Настя Білоус (Великобританія)), «Міста-побратими» (Одеса – Регенсбург) 

(вул. Новосельського, автор Настя Білоус (Великобританія)) та інші. 

3. Трикомпонентні (тричленні) структури: «Персонажі дитячих мультфільмів»

(вул. Бреуса, 26, автор Сергій Дамбовський), «Квітучий сад з фонтаном» 

(вул. Ніжинська, автор Ігор Матроскін (Україна, Одеса)), «Обожнюю цю мить» 

(вул. Французький бульвар, автор Гамлет Зіньковський (Україна, Одеса)) та інші. 

Доволі різноманітною є і тематика настінних розписів. Найпоширенішими жанрами 

мурал‐арту є анімалістичний, побутовий, історичний, портретний, пейзажний, релігійний. 
Анімалістичний (походить від лат. аnimal – тварина) – жанр образотворчого мистецтва, в 

якому основним предметом зображення є тварини: «Кінь» (вул. Французький бульвар, 85), 

«Слон» (вул. Тираспольська, 34), «Сова» (вул. Преображенська, 88). Побутовий жанр – 

жанр образотворчого мистецтва, в якому зображуються буденні сцени з повсякденного 

життя людини: «Минуле і майбутнє» (вул. Мечникова, 34), «В її голові» 

(вул. Миколаївська дорога, 136). Пейзаж – жанр образотворчого мистецтва, в якому 

основним предметом зображення є природа: «Квітучий сад з фонтаном» 

(вул. Ніжинська), «Старе місто» (пров. Нахімова). Історичний жанр – жанр 

образотворчого мистецтва, присвячений історичним подіям і діячам, а також соціально 

значущим явищам в історії суспільства: «Міста-побратими» (Одеса – Регенсбург) 

(вул. Новосельського). Портрет – це художнє зображення людини з передачею її 

внутрішнього світу: «Честер Беннінгтон» (вул. Єлісаветинська, 3), «Данило Хармс» 

(вул. Академічна, 32), «Віра Холодна» (вул. Мала Арнаутська). Окрім естетизації 

середовища проживання людей, мурали виконують низку соціокультурних функцій, 

зокрема: естетичну, соціальну, просвітницьку, пізнавально‐евристичну, меморіальну, 
сугестивну, комунікативну тощо. Естетична функція полягає в тому, що мурали покликані 

прикрасити міський простір: «Шлях додому» (найромантичніший малюнок, що 

складається з двох силуетів закоханих, які розділяє вертикальна віконна ніша). 

Авторитетне онлайн-видання StreetArt360, присвячене вуличному мистецтву, включило 

мурал «Кінь» в список кращих графіті світу за січень 2018 року (кінська голова символізує 

баланс двох стихій – води і землі, саме тому звіряча голова умовно розділена на дві 

половини: одна прикрашена яскравими квітами і рослинами, а друга підводними 

мешканцями). Соціальна функція виявляється у тому, що муралісти акцентують увагу 

мешканців міст на різноманітних проблемах сучасного суспільства, актуалізують питання 

як світового глобального, так і загальнодержавного, місцевого характеру: «Минуле і 

майбутнє» (Старий український рибалка на цій картині зосереджений на монотонній 
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роботі, поєднуючи та сплітаючи нитки рибальської сітки в єдине ціле. Маленька дівчинка 

дивиться вдалину на пейзаж, що символізує складнощі та негаразди, а її погляд – 

стурбований, але водночас мужній і рішучий. Різні покоління – старість і юність – разом у 

пошуку зв’язку, що об’єднує). Мурал несе у собі певне знання про життя і тим самим 

відіграє роль важливого засобу просвітництва й освічення людей. Метою просвітницької, 

пізнавально‐евристичної функції є поширення та збагачення знань про духовну спадщину 
народу, популяризація видатних світових та вітчизняних діячів історії і культури, науки і 

техніки. Зображаючи видатних постатей, муралісти прагнуть розповісти людям про їх 

роль у світовій та національній історії, значущість у формуванні культурного життя 

країни. У контексті пізнавально‐евристичної функції виділяється «Стіна видатних 
одеських персонажів» (вул. Єврейська). Загальна площа роботи – 333 квадратних метри, 

висота – 18 метрів. Отримано сертифікат української Книги рекордів, що це найбільша 

фреска нашої держави. 24 герої одеських історій, вигадані та реальні, розташувалися на 

чотирьох «поверхах» намальованого будинку [1]. Насолоджуючись естетичними якостями 

муралу, мешканці та гості Одеси також дізнаються про славетну історію міста, вкотре 

згадуючи або знайомлячись з його героями. Меморіальна функція передбачає увіковічення 

пам’яті видатних особистостей: «Честер Беннінгтон», «Данило Хармс», «Віра Холодна». 

Сугестивна функція пов’язана з певною гіпнотичною дією на підсвідомість та психіку 

людину: «Міжрасовий» портрет (вул. Ольгіївська) створений, щоб об’єднати людей на 

Землі, і несе послання миру і єдності.  

Отже, мурал відіграє важливу роль у сучасному соціокультурному просторі 

України, художньо збагачуючи його, підіймаючи актуальні соціальні проблеми та 

звеличуючи видатних діячів історії нашої держави. Незважаючи на часто полярне, від 

цілковитого заперечення до беззаперечного схвалення, сприйняття цих художніх 

новацій у соціумі мурали впевнено стають невід’ємною частиною міського простору 

Одеси. Зазначено, що серед аналізованих муралонімів найбільшу кількість посідають 

однокомпонентні структури на позначення назв тварин. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОДЕССКИХ МУРАЛОВ 

Статья посвящена установлению структурно-семантических особенностей 

имажонимов, которые номинируют художественные одесские муралы. 

Проанализированы основные подходы отечественной ономасиологии к изучению имён 

и определена классификация артионимов как единиц ономастической системы; 

предложено ввести в научный оборот термин для обозначения названий муралов в 

украинском языке. 

Ключевые слова: идеонимы, артионим, имажоним, муралоним, структурный 

тип. 
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STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURES OF ODESSA MURALS 
The article is devoted to the establishment of structural and semantic peculiarities of 

the imageonyms that nominate Odessa’s murals. The object of our study were the proper 

names of the murals. The subject of research are the semantic and structural features of the 

names of Odessa’s murals as a unique subsystem of the Ukrainian language onomastics. The 

purpose of the work is to determine the place of the names of murals in the onomastic space 

of the Ukrainian language. As the material of the research, 100 Odessa’s proper names for the 

designation of murals were picked from printed and electronic Ukrainian mass media. Among 

the imageonyms are pictonyms – the proper names of paintings, graphiconyms – the names of 

graphic works, engraving names – the names of engravings, and sculpturonyms – the names 

of sculptures. Imageonyms are a large group of onomastic vocabulary, the riches and diversity 

of which to this day remain researched incompletely. We associate the proper names of 

murals with the category of pictonyms and suggest the introduction of the muralonym term. 

The need for a special study of this category of onomastic vocabulary is called the emergence 

of a new kind of art - mural-art. It is noted that among the analyzed muralonyms, the one-

component structures representing the names of animals occupy the largest number. The most 
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widespread genres of mural art are animalistic, social, historical, portrait, landscape and 

religious. In addition to aesthetizing the habitat of people, murals perform a number of social 

and cultural functions: aesthetic, social, educational, cognitive-heuristic, memorial, 

suggestive, communicative. The muralists cover social and political problems of our time, tell 

about prominent figures of history, science, culture of Ukraine, synthesizing contemporary 

and traditional art. The mural plays an important role in the contemporary socio-cultural space 

of Ukraine, artistically enriching it, raising topical social problems and celebrating 

outstanding figures in the history of our nation. 

Key words: ideonym, artionym, imageonym, muralonym, structural type. 
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 Одеська національна академія харчових технологій ім. М. В. Ломоносова, 

старший викладач кафедри українознавства та лінгводидактики 

СТРУКТУРНІСТЬ ІДІОЛЕКТУ ОНІМНОГО ПРОСТОРУ В. СТУСА 
Статтю присвячено дослідженню у виокремленні найчастотніших онімів у поезії 

В. Стуса, які виступають потужними маркерами ідіолекту митця і виявляють 

характерні поняттєві концентри його світовиміру. Аналіз скеровано насистематизацію, 

встановлення динаміки вживань та виокремлення пріоритетних онімних розрядів у 

поетичному доробку В. Стуса. Основні розряди власних назв у творчості В. Стуса 

зосереджено в антропонімному й топонімному сегменті авторського ономапростору, 

проте доволі потужне функційне навантаження виконують інші розряди власних назв, 

які виступають маркерами його ідіолектної специфіки.  

Ключові слова: онімний простір, антропонім, топонім, теонім, ідіолект, В. Стус. 

Увагу сучасних мовознавців до вивчення поетичної онімії яскраво ілюструють 

праці Л.Белея, Е.Боєвої, В.Калінкіна, Ю.Карпенка, Г.Лукаш, В.Лучика, М. Мельник, 

О.Немировської, Є.Отіна та ін., де досліджено поетонімікон творів В.Винниченка, 

М.Гоголя, О.Гончара, Л.Костенко, М.Коцюбинського, М.Лермонтова, М.Некрасова, 

О.Пушкіна, Я.Славутича, Гр.Тютюнника, ЛесіУкраїнки, І.Франка, Т.Шевченка тощо. 

Опрацювання зазначеної проблематики дає змогу виокремити оригінальні авторські 

лінгвоменталеми, що ілюструють самобутність і неповторність індивідуальної 

інтерпретації буттєвого простору, оскільки в систематиці ідіостилю письменника, його 

творчому лексиконі онімія виступає вагомим компонентом, уособлюючи актуальні для 

авторської особистості поняття і відповідно створюючи найрізноманітніші асоціативні 

зв’язки та символьні конгломерати у свідомості читача. Крім того, узагальнення 

специфіки онімних сегментів авторських ідіолектів поглиблює відомості про джерельні 

орієнтири й домінанти національного світобачення в цілому, увиразнюючи 

актуальність обраної проблематики. Проте всеосяжної наукової кваліфікації онімікону 

Василя Стуса – одного з найталановитіших поетів України й досі не здійснено попри 

визнану дослідниками оригінальність, неповторність його творчої індивідуальності (Т. 

Гундорова,   О. Давидова,   Ю. Шевельов) та самобутність мовних інтерпретацій світу 

(Г. Віват,  Л. Оліфіренко, Ю. Остапчук Г. Шміло).  
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Загальна актуальність пропонованої розвідки, скерованої на комплексний аналіз 

онімного простору поетичних творів Василя Стуса, що полягає у з’ясуванні 

семантичної й функційної специфіки власних назв як маркерів ідіостилю письменника. 

Для досягнення поставленої мети дослідження вирішено такі завдання: описано 

структуру онімікону поезій В. Стуса та встановлено динаміку вживань онімів різних 

розрядів; з’ясовано обсяг і функції домінантних секторів онімного простору творів 

митця, насамперед антропонімікону й топонімікону, у проекції на їхню стилістичну 

активність; систематизовано наповнення периферійних онімних зон у поетоніміконі 

письменника.  

Об’єктом дослідження виступає ідіостиль В. Стуса, предметом – структура 

онімного простору творів поета. Джерельну базу роботи становлять усі поетичні твори  

В. Стуса (близько 1200 сторінок), з яких шляхом суцільної вибірки виокремлено понад 

900 випадків уживань майже 400 власних назв різних розрядів.  

Комплексний підхід до реконструкції авторського онімікону В. Стуса зумовив 

необхідність використання загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. У 

межах перших залучено методи індукції й дедукції, що уможливили виокремлення та 

систематизацію спільних і специфічних характеристик онімів у поетичному контексті; 

описовий метод прислужився у  висвітленні загальних закономірностей творчості В. 

Стуса та встановленні лінгвістичної характерології його поетичного доробку; 

кількісний аналіз дав змогу виявити обсяг і динаміку різних онімних секторів у межах 

усього авторського онімікону. Серед   спеціальних   методів актуальними виявилися 

контекстуально-інтерпретаційний та компонентний аналіз, скеровані на з’ясування 

функційно-стилістичних і семантичних потенцій онімів у поетичному творі.  

Викладення основного матеріалу дослідження визначається обґрунтуванням 

провідного характеру онімного складника в ідіолекті В. Стуса, висвітленням 

архітектоніки авторського онімного простору з відповідною семантико-функційною 

кваліфікацією ядерних і периферійних пропріальних сегментів. Теоретична цінність 

праці полягає у подальшій розбудові теорії літературної ономастики, розширенні 

фактичної бази ономастичних досліджень, поглибленні відповідних аспектів 

лексикології й стилістики української мови. Практичне значення роботи полягає у 

можливості застосування отриманих результатів як у викладанні вишівських базових 

(сучасна українська мова, риторика, лінгвістичний аналіз тексту) і спеціальних 

(лінгвістичні аспекти творчості В. Стуса, сугестивна лінгвістика) курсів, написанні 

кваліфікаційних робіт студентів, так і в лексикографічній практиці, зокрема, при 

укладанні словників мови письменників.   

Ретельний аналіз усього онімного простору творчості В. Стуса довів, що 

практично всі вжиті письменником пропріальні назви поліфункційні й характеристичні, 

це своєрідні «формальні першовзірці» та «духовні орієнтири» авторської 

концептосфери. У свою чергу, це засвідчує пріоритет ліричного принципу онімного 

конструювання та виявляє так звану тригерну природу кожної власної назви, яка, з 

огляду на теорію нейролінгвістичного програмування, привертає увагу реципієнта, 

активуючи його свідомі й позасвідомі асоціативні мережі. Кількісні характеристики та 

семантична кваліфікація зафіксованих онімів дали змогу виокремити ядерні й 

периферійні сегменти онімного простору творів В. Стуса. Так, у ядерній зоні 

перебувають антропоніми (розподілені нами на реальні (українського й неукраїнського 

кола) і вигадані) та топоніми (розподілені нами на назви українського та 

неукраїнського топосів). У периферійній зоні зафіксовано оніми античного і біблійного 
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(відповідно Старого і Нового Завітів) кола (теоніми, міфотопоніми), астроніми, 

хрононіми, ідеоніми й ергоніми. 

В антропонімному сегменті у В.Стуса вжито 85 антропонімів українського кола, 

де переважають номінації поетів (12), історичних діячів (18), письменників (5) та інших 

діячів культури (4). Переважна більшість ужитих прізвищ українських поетів та 

письменників – це класики XVIII та XIX ст. (Сковорода, Шевченко, Франко, Леся 

Українка), а також поети й письменники ХХ ст. (Зеров, Остап Вишня, Корнійчук, 

Вінграновський): Так хочеться пожити хоч годинку, / коли моя розвіється біда. / Хай 

прийдуть в гості Леся Українка, / Франко, Шевченко і Сковорода. Найчастіше 

згадується Тарас Шевченко (14) і Григорій Сковорода (8). Репрезентативною є й група 

іменувань українських історичних діячів (18), серед яких Іван Мазепа, Петро 

Полуботок, Симон Петлюра, Степан Бандера та ін., що використовуються автором «у 

напрямах і межах власного художнього задуму й індивідуальної інтерпретації». 

Додамо, що ввесь антропонімікон, скерований на здійснення образної експансії, 

складається з позитивно конотованих власних назв (за винятком прецедентних імен 

радянської епохи) та виконує роль фундаментальних морально-етичних орієнтирів у 

системі авторського ідіолекту.  

В сегменті топонімної лексики зафіксовано 161 назву, найчастотніші топоніми –  

Україна (94),  Дніпро (40), Київ (30). Підкреслимо, що домінантний хоронім Україна 

взагалі виступає фундаментальною ідеологемою, «це українська ідея, що в конкретні 

історичні періоди набуває символічної ваги», це мега-концепт авторського ідіолекту, 

який уособлює філософські поняття Бога, Матері, Батьківщини, Свободи, Страждання, 

Любові та виявляє ментальні орієнтири митця: Моя Україна забула / Сміятись. Вона 

гомонить. / Моя Україна не вщухла / Од прагнення жить. / Моя Україна не знає / 

Веселих світань. / Моя Україна палає / У мить догорянь …. Ужиті в поезіях В.Стуса 

назви географічних об‘єктів у межах Києва формують авторський київський топос, що 

складається з 33 топонімів. Найчастіше у В.Стуса згадується Софійський собор (Софія) 

– 15 разів і Хрещатик (9): Десь цвіте Софія, мов бузок, / десь  над нею вічний травень

має ….  Всі зафіксовані топоніми виконують не лише роль локальних маркерів, а 

насамперед – потужних і безцінних для особистості В. Стуса символьних концентрів. 

Серед топонімів неукраїнського кола, як правило, негативно забарвлених, домінують 

Сибір (12) і Колима (11). 

У периферійній парадигмі фіксуємо теоніми й міфоніми (62), розподілені нами на 

оніми античного і Біблійного (Старий і Новий Завіти) кола. Вони найчастіше 

виступають у переносному чи й символічному значенні, максимально увиразнюючи 

авторський задум: У кутку при іконі простоїш, як свічка, до рання, / не  збіжить ні 

сльоза: Богородиці плакати – гріх; … потрапивши в тенета, обранив душу в смерть, / 

а каламутна Лета зібгала шкереберть. Найнижчі кількісні показники притаманні 

астронімам (6), хрононімам (7), ідеонімам (3) та ергоніми (2), які, позначаючи важливі 

для авторської ідеї реалії, максимально увиразнюють стилістику твору: Гримочуть 

цвинтарі – дороги, / ми  ж беремось на перевал.  / Горить сузір’я Козерога / крізь  крик 

і кров і смертний шал;  Тоді вже, / коли останні  строїлись святки / (Свят-вечір був, і 

коляда, і гамір / дитячої дзвінкої коляди) … та ін. 

Висновки і перспективи дослідження структурність ідіолекту онімного 

простору  поезій В. Стуса свідчить про непересічну вагу власних назв у творчій 

майстерні митця, де вони виступають яскравими концентрами в тканині авторської 

стилістики. Вибір пропріальної лексики не випадковий, а завжди чітко співвідносний із 

загальною ідеєю певного твору, з наскрізною концепцією авторського світогляду. 



241 

Антропонімна й топонімна лексика завдяки своєму потужному виражальному 

потенціалу і семантичній різновекторності виступають фундаментальними 

концентрами авторського ідіолекту, що притаманно й іншим класам онімів, які 

виконують роль хронотопів із певним символічним субстратом. Перспективи 

подальших досліджень представленої проблематики пов’язуємо із залученням 

зіставних аспектів у вивченні авторських поетонімопросторів, що уможливить 

узагальнення функційної специфіки власних назв у різножанрових літературних 

творах, відповідно поглиблюючи теоретичні засади ономастичної науки.  
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СТРУКТУРНОСТЬ ИДИОЛЕКТА 
ОНИМНОГО ПРОСТРАНСТВА В. СТУСА 

Статья посвящена исследованию самых частотных онимов в поэзии В. Стуса, 

которые выступают яркими маркерами идиолекта писателя и выявляют характерные 

понятийные концентры его мировоззрения. Анализ направлен на систематизацию, 

установление динамики использований и определение приоритетных онимных 

разрядов в поэтическом наследии В. Стуса. Основные разряды собственных имен в 

творчестве В. Стуса сконцентрированы в антропонимном и топонимном сегментах 

авторского ономапространства, но и другие разряды собственных имен также активно 

функционируют и выступают маркерами его идиолектной специфики.  

Ключевые слова: онимное пространство, антропоним, топоним, теоним, 

идиолект, В. Стус. 

А.V. Lupol, 
M.V Lomonosov Odessa National Academy of Food Technologies, 

Department of Ukrainian Studies and Linguistics 

STRUCTURALITY OF IDIOLECT OF THE ONYMIC SPACE OF V. STUS 
The purpose of the article is to determine the most frequent onyms in Vasyl Stus 

poetry, which serve as bright markers of the writer’s idiolect and reveal characteristic 

conceptual concenters of his worldview. The analysis aims to organize, The main levels of 

proper names in the works of Vasyl Stus are concentrated in antroponymic and toponymic 

segments of writer’s onym space, however, other levels of proper names also actively operate 

and serve as markers of his idiolect specifics. 

Today the linguistic qualification of the onimic component in the structure of the 

author's idiolect does not leave its leading positions. First of all due to the opportunity of 

identifying the basic ideological orientations of a creative personality, since it is the 

proprietary units that act as original markers in the author’s mental priorities system, creating 

an associative continuum and symbolic conglomerates in the mind of the reader. Thus, the 

onyms in the poetry of V. Stus are used not only in the primary function of identifying 

objects, but also in creating the most figurative models and nominations (comparisons, 

metaphors, antitheses, alliteration), original guidelines in the writer's “symbolic Universe”, 

which emphasizes the powerful stylistic the potential of this lexical class, revealing the 

specifics of the author's idiolect and emphasizing the role of proprial units in its systematics. 

We also consider promising an in-depth analysis of all the discharges of the poeticonikon of 

V. Stus in projection on his psycholinguistic and cognitive interpretation. Attraction of the 

works of other authors in this aspect will make it possible to find out not only the idiolectic, 

but also the general dynamics of the functioning of proper names in poetic works. Thus, a 

comparative analysis of the use of onyms by V. Stus and other Ukrainian poets (L. Kostenko, 

M. Vingranovsky, Y. Slavutych, E. Malanyuk) gives grounds to speak about a complex of 

proper names, basic not only for the author, but also for the national mentality On the whole, 

what determines the prospects and emphasizes the need for further research of this problem. 

Key words: onym space, anthroponym, toponym, theonym, idiolect, V. Stus. 
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СЛОВОТВІРНА СТРУКТУРА ГОДОНІМІВ ХЕРСОНА 

Статтю присвячено актуальному напряму сучасного українського мовознавства – 

урбанолінгвістиці. Охарактеризовано словотвірну структуру годонімів Херсона. 

Доведено, що систему однослівних годонімів формують іменники у формі родового 

відмінка та прикметники (відносні і якісні), багатослівні годоніми формуються за 

кількома моделями.  

Ключові слова: урбанонім, годонім, словотвірна структура, однокомпонентні та 

багатокомпонентні найменування.  

 Постановка наукової проблеми та її актуальність. Сукупність 

внутрішньоміських об’єктів, до яких належать вулиці, провулки, площі, будинки, 

набережні та інші споруди утворює загальну й досить складну систему простору міста. 

Ці об’єкти прийнято називати урбанонімами, а у їх системі найбільшу кількість 

становлять годоніми. Годоніми (від грец. όδις – «шлях, дорога, вулиця, русло») 

визначають як власні назви лінійних топографічних об’єктів урбанонімного простору 

(вулиць, проспектів, бульварів, провулків, набережних, проїздів). До такого їх 

визначення схиляються Ю. Карпенко [4], В. Лучик [5], Н. Подольська [6], А. Титаренко 

[7] та ін. Т. Шмельова годонімами вважає лише назви вулиць, спираючись на те, що 

такі одиниці переважають [9].  

Годонімія, як і будь-яка інша мовна підсистема – це внутрішньо організоване, 

ієрархічне явище, що складається з функціонально взаємопов’язаних елементів. 

Найменування вулиць, провулків, проспектів та інших назв утворюють особливий 

складник «пам’яті» міста, оскільки їх поява відображає систему цінностей того періоду, 

коли виник той чи інший онім, і ставлення сучасного соціуму до таких найменувань – 

від нейтрального чи терпимого і до остаточного заперечення.  

Попри те, що в урбанонімному просторі Херсона годоніми посідають досить 

вагоме місце (їхня кількість становить близько 500 одиниць), до сьогодні вони не були 

об’єктом ґрунтовного дослідження, що й визначає актуальність нашої статті. 

Аналіз досліджень цієї проблеми. Упродовж останніх десятиріч у лінгвістиці 

зросло зацікавлення мовознавців онімною лексикою загалом та урбанонімами як 

складником онімного простору України та інших країн зокрема, свідченням чого є 

дослідження А. Беспалої, О. Галай, А. Ємельянова, Н. Іванової, О. Карпенко, 

С. Казакової, Р. Козлова, Н. Кутузи, Т. Можарової, Н. Подольської, О. Суперанської, 

М. Торчинського, А. Титаренко та ін. Окрім того, в україністиці відомі дисертаційні 

дослідження, присвячені безпосередньо урбанонімному простору різних міст України 

[2; 7; 8]. Водночас проблеми урбанонімії як складника ономастики порушують учені 

інших галузей знань, оскільки урбаноніми – маркер територіальної ідентичності 

населення [3]. 

Мета дослідження – охарактеризувати словотвірну структуру годонімів Херсона. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких основних завдань: 

1) виокремити однокомпонентні та багатокомпонентні годоніми; 2) проаналізувати

DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181326
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морфологічну структуру годонімів Херсона; 3) описати моделі творення багатослівних 

годонімів.  

Об’єктом дослідження є годоніми Херсона, предмет – словотвірні особливості 

назв вулиць міста. Фактичний матеріал нараховує 464 найменування. Для осмислення 

теоретичних засад і сучасних орієнтирів у дослідженні онімного простору міста 

використано як основний описовий метод.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше здійснено 

аналіз словотвірної структури годонімів Херсона. Теоретичне значення статті полягає 

у розширенні знань про функціонування годоніма як топонімічної одиниці. Практичну 

цінність розвідки вбачаємо в тому, що її результати можуть бути використані при 

написанні праць з лексикології, ономастики, топонімії, урбанолінгвістики; зібраний 

матеріал може стати складником словника урбанонімів України.  

Виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження. 

Зі структурного погляду годоніми поділяємо на два типи: однокомпонентні або 

одночленні (330 найменувань, що становить 71 %) та багатокомпонентні або 

багаточленні (134 найменування, що становить 29 %).  

Однокомпонентні найменування. Серед одночленних наявні іменники 

(98 найменувань, що становить 21 % від загальної кількості) та прикметники 

(232 найменування, що становить 50 % від загальної кількості).  

Серед іменників переважають структури, де аналізовані назви мають форму 

родового відмінка однини, здебільшого це годоніми-репрезентанти осіб: вул. Антипенка, 

вул. Баженова, вул. Бордунова, вул. Бурназяна, вул. Вахтангова, вул. Вінера, вул. Гагаріна, 

вул. Герцена, вул. Гоголя, вул. Гридасова, вул. Державіна, вул. Добролюбова, 

вул. Дорофєєва, вул. Дровника, вул. Карбишева, вул. Комарова, вул. Комкова, 

вул. Короленка, вул. Куліша, вул. Лавреньова, вул. Ладичука, пров. Левітана, 

вул. Ломоносова, вул. Макаренка, вул. Макарова, вул. Некрасова, вул. Нестерова, 

вул. Огарьова, вул. Патона, вул. Покришева, вул. Петрова, вул. Попова, вул. Рєпіна, 

пров. Сєдова, вул. Серафімовича, вул. Суботи, вул. Суворова, вул. Сурікова, вул. Тельмана, 

вул. Тимірязєва, вул. Тургенєва, вул. Уварова, просп. Ушакова, вул. Філатова, 

вул. Фонвізіна, пров. Чехова, вул. Чкалова, вул. Шенгелія, пров. Шишкіна, вул. Щепкіна. 

Лише кілька годонімів Херсона мають цю форму безвідносно прізвища особи: 

вул. Дружби, вул. Миру, вул. Баку, вул. Залаегерсег, вул. Кобзаря. 

Із формою родового відмінка множини в годонімії міста представлені іменники 

назви людей за професією та родом занять: вул. Фінансистів, вул. Нафтовиків, 

вул. Полярників, вул. Танкістів, просп. Текстильників, вул. Теплоенергетиків, 

вул. Будівельників. 

Форма називного відмінка вживана лише в одному годонімі – вул. Нафтогавань, 

що свідчить про непродуктивність цієї словотвірної моделі.  

Зафіксовано кілька випадків, коли годоніми-іменники структурно являють собою 

складні та складноскорочені слова: вул. Шолом-Алейхема, вул. Нафтогавань, 

пр. Баранова-Росіне, вул. Теплоенергетиків. Серед іменників функціонує незначна 

кількість незмінюваних: вул. Баку, вул. Фрітаун, пр. Баранова-Росіне, вул. Бурзі, 

пров. Гастелло, вул. Залаегерсег. 

Структура однослівних прикметників-годонімів переважно одноосновна. 

Більшість із них – це відносні прикметники, а отже, суфіксальні деривати. 

Найпродуктивнішим є суфікс -ськ-, закономірно творить відтопонімні деривати від 

змінюваних та незмінюваних слів, що функціонують як назви різної географічної 

локації: пров. Азовський, шосе Бериславське, пров. Білозерський, вул. Білоруська, 
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вул. Волгоградська, вул. Дар’ївська, пров. Джанкойський, вул. Дніпровська, 

пров. Дністровський, пров. Донський, пров. Житомирський, пров. Ізмайлівський, 

пров. Інгульський, вул. Каховська, вул. Київська, вул. Кримська, шосе Миколаївське, 

вул. Московська, пров. Нікольський, пров. Олешківський, пров. Полтавський, 

пров. Севастопольський, пров. Смоленський, вул. Сумська, пров. Сибірський, 

вул. Тираспольська, вул. Тягинська, пров. Черкаський. За нашими спостереженнями, 

таким чином утворено чи не найбільшу кількість годонімів на позначення провулків 

міста. Набагато менше дериватів із суфіксом -ськ-, що мають значення загальної 

відносності: вул. Громадянська, пров. Партизанський, вул. Олексіївська, 

пров. Панфіловський, вул. Університетська, вул. Михайлівська, пров. Старшинський.  

Далі за продуктивністю постають утворення із суфіксом -н-. Як стверджує 

В. Васильченко, релятиви зі значенням загальної відносності, сформовані за допомогою 

цього суфікса, були найпродуктивнішими ще в попередні періоди історії української 

мови [1, с. 14]: пров. Авіаторний, вул. Сухарна, пров. Арктичний, пров. Виноградний, 

вул. Готельна, вул. Церковна, пров. Якірний, пров. Янтарний, пров. Клубний, 

вул. Канатна, вул. Фонтанна, вул. Мирна, вул. Ракетна, пров. Батарейний, вул. Озерна, 

вул. Котельна, вул. Стадіонна, пров. Штурвальний, вул. Лісна, вул. Смольна, 

пров. Мідний, вул. Космічна. 

Менш продуктивним у творенні годонімів-прикметників є суфікс -ов-: 

вул. Берегова, пров. Вербовий, вул. Газова, вул. Вільхова, вул. Садова, вул. Торгова, 

пров. Тупиковий, пров. Очеретовий, вул. Поштова, вул. Польова, вул. Портова, 

вул. Лугова, вул. Медова, вул. Мостова, пров. Нафтовий, вул. Паровозна, 

вул. Промислова, пров. Річковий.  

Деривати з іншими формантами непродуктивні у годонімії Херсона, такі 

приклади поодинокі: вул. Вишнева, вул. Кільцева, пров. Приміський, вул. Причальна, 

вул. Приозерна.  

Низка годонімів-прикметників має складну основу: пров. Склотарний, 

вул. Суднобудівна, пров. Водопровідний, вул. Молодогвардійська, вул. Чорноморська, 

вул. Новозаводська, вул. Новосільський, вул. П’ятихатська, вул. Суднозаводська. Як 

результат дії законів про декомунізацію на карту Херсона повернулися складні 

годоніми-прикметники вул. Староколодязна (колишня Красіна) і 

вул. Старообрядницька (колишня Комсомольська). 

Якісні прикметники функціонують як годоніми значно рідше: вул. Весела, 

пров. Вузький, вул. Тиха, пров. Високий, вул. Зелена, вул. Крайня, пров. Короткий, 

пров. Старий, пров. Новий.  

Більшість субстантивованих прикметників мають форму родового відмінка 

чоловічого роду: вул. Айвазовського, вул. Белінського, вул. Биковського, вул. Гірського, 

вул. Достоєвського, вул. Жуковського, вул. Котляревського, вул. Крамського, 

вул. Левицького, пров. Маяковського, пров. Островського, вул. Станіславського, 

вул. Стеблевського, вул. Ціолковського, вул. Чайковського, вул. Чернишевського, 

вул. Шумського. Зафіксовано єдиний такий прикметник жіночого роду пров. Новобитової. 

Як свідчать приклади, усі такі найменування є прізвищами відомих людей.  

У внутрішньому просторі Херсона виявлений лише один дієприкметник 

(пров. Зрошувальний), що свідчить про непродуктивність цієї моделі у номінативних 

процесах годонімії.  

Багатокомпонентні найменування. Серед багаточленних назв виділяємо: 

1) годоніми з нумеративами (68 найменувань, що становить 15 % від загальної
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кількості); 2) словесні годоніми (66 одиниць, що становить 14 % від загальної 

кількості).  

Велика кількість багатокомпонентних годонімів Херсона має мішаний характер, 

оскільки під час формування його репрезентантів використано слова й цифри. 

Найбільший розряд у межах аналізованого класу (61 найменування) складають 

номінації, що являють собою тотожні назви та різні цифрові порядкові маркери: вул. 2-

а Арктична, пров. 1-й Бузький, вул. 2-а Виноградна, вул. 1-а Вірьовчина, пров. 1-й 

Запорізький, пров. 2-й Зелений, вул. 3-а Олешківська, пров. 1-й Парковий, вул. 11-а 

Північна, вул. 1-а Польова, вул. 1-а Придніпровська, пров. 4-й Приміський, вул. 1-

а Промислова, вул. 1-а Рибна, пров. 3-й Селянський, вул. 2-а Склотарна, вул. 1-а Східна, 

вул. 22-а Текстильна, пров. 3-й Флотський, вул. 2-а Чорноморська.  

Інші номінації такого типу мають кілька різновидів: 1) годоніми, що складаються 

з порядкового номера дня й назви місяця (вул. 8 Березня, вул. 24 Серпня); 2) назви, 

утворені з порядкового номера й назви відповідної військової структури (вул. 49-ої 

Гвардійської дивізії, вул. 295-ої Херсонської Стрілецької дивізії, вул. 28 Армії); 3) 

годоніми, що позначають ювілейну річницю пам’ятної дати і назви дат: (вул. 200 років 

Херсона, пров. 200 років Херсона).  

Серед одиниць другого типу найбільш продуктивною є модель «ім’я + 

прізвище»: вул. Івана Вазова, вул. Андрія Грабенка, вул. Антона Головатого, вул. 

Архипа Тесленка, вул. Бориса Мозолевського, вул. Богдана Хмельницького, вул. Василя 

Стуса, вул. Віктора Гошкевича, вул. Дмитра Марковича, вул. Івана Богуна, вул. Івана 

Виговського, вул. Івана Карпенка-Карого, вул. Івана Франка, вул. Івана Челюка, вул. 

Ілька Борщака, вул. Іллюші Кулика, вул. Ісаака Гуревича, вул. Ісмаїла Гаспринського, 

вул. Йосипа Пачоського, вул. Кости Хетагурова, вул. Льва Толстого, вул. Людвіка 

Заменгофа, вул. Миколи Гринька, вул. Миколи Садовського, вул. Оксани Петрусенко, 

вул. Олександра Русова, вул. Олени Казимирчак-Полонської, вул. Петра Залізняка, вул. 

Петра Калнишевського, вул. Петра Олексіїнка, вул. Пилипа Орлика, вул. Марії Фортус, 

вул. Сергія Параджанова, вул. Степана Разіна, вул. Олексія Шовкуненка, вул. Шота 

Руставелі. У цю групу зараховуємо псевдоніми (вул. Лесі Українки, вул. Панаса 

Мирного) і прізвиська (вул. Ярослава Мудрого, вул. Володимира Великого). 

У низці багатослівних годонімів Херсона лежить модель підрядного 

словосполучення. За цією моделлю сформовано субстантивно-ад’єктивні конструкції 

(узгодження) і субстантивно-субстантивні. 

Субстантивно-ад’єктивні конструкції наявні у називному відмінку (вул. Молочна 

балка, вул. Засипна Балка, вул. Старий Аеропорт, вул. Старий Укрніоз, 

вул. Чорноморський шлях) та родовому (вул. Небесної Сотні, вул. Червоного Хреста, 

вул. Січових стрільців).  

Серед субстантивно-субстантивних найменувань (у позиції першого компонента 

– номенклатурне слово) найбільшу групу утворюють сполуки «іменник + іменник» в

однині: вул. Академіка Тарле, просп. Адмірала Сенявіна, вул. Генерала Алмазова, 

вул. Генерала Видригана, вул. Гетьмана Дорошенка, вул. Гетьмана Сагайдачного, 

пров. Інженера Корсакова, пров. Капітана Ванденка, вул. Полковника Кедровського, 

вул. Хірурга Вороного. Виявлені лише три годоніми «іменник + іменник» в множині: 

пров. Родини Вадонів, пров. Сестер Гозадінових, вул. Героїв Крут.  

Поширеним у годонімії Херсона є явище функціонування тієї самої основної назви. 

Модифікацію здійснюють через використання номенклатурних слів: вул. Артилерійська – 

пров. Артилерійський, вул. Берегова – пров. Береговий, шосе Бериславське – 

пров. Бериславський, вул. Дніпровська – пров. Дністровський, вул. Кримська – тупик 
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Кримський, вул. Кутузова – просп. Кутузова, вул. Маяковського – пров. Маяковського, 

вул. Молодіжна – пров. Молодіжний, вул. Олешківська – пров. Олешківський, 

вул. Текстильників – просп. Текстильників, вул. Шевченка – пров. Шевченка.  

Висновки та перспективи дослідження. Отже, систему однослівних годонімів 

Херсона формують іменники у формі родового відмінка однини і множини та 

прикметники (відносні та якісні), утворені як від простих, так і від складних основ з 

використанням суфіксів -ськ-, -н-, -ов-. Багатослівні годоніми формуються за кількома 

моделями: 1) модель «цифра + слово(-а)»; 2) модель «ім’я + прізвище»; 3) модель 

підрядного словосполучення (субстантивно-ад’єктивні і субстантивно-субстантивні). 

Частими є випадки використання тієї самої назви в поєднанні з відмінними 

номенклатурними назвами.  

Перспективи наукових пошуків убачаємо в системному дослідженні сучасної 

урбанонімії Херсона для створення цілісної лінгвальної картини урбаконімікону 

обласного центру.  
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ГОДОНИМОВ ХЕРСОНА 
Статья посвящена актуальному направлению современного украинского 

языкознания – урбанолингвистике. Охарактеризована словообразовательная структура 

годонимов Херсона. Доказано, что систему однословных годонимов формируют 

существительные в форме родительного падежа и прилагательные (относительные и 

качественные), многословные годонимы формируются по нескольким моделям. 

Ключевые слова: урбаноним, годоним, словообразовательная структура, 

однокомпонентные и многокомпонентные наименования. 

S. A. Martos, 
Kherson State University, 

Department of the Ukrainian language 

KHERSON'S GODONYMS DERIVATIONAL STRUCTURE 
In Ukrainian linguistics, over the past decades, the interest of linguists in the onymnical 

vocabulary in general and in urban areas has grown as an integral part of the Ukrainian space. 

The urban space of Kherson was left out of the attention of linguists, which determines the 

relevance of the study. 

The aim of the article is to characterize derivational structure of Kherson`s godonyms. 

The analysis includes about 50 notions. The author subdivides godonyms into two types: one-

component / mnemonic (71%) and multi-component / multimodal (29%). 

The material of the research shows that the system of one-word Kherson`s hodonyms 

forms singular and plural nouns in the genitive case and adjectives (relative and qualitative), 

formed from both simple and complex basics with the help of such suffixes as -sk, -n, -ov. 

The author underlines that structures which connected with notions exists as singular forms in 

the genitive case are predominate between nouns. There are for the most part godonyms –

representatives of personalities. But the structures which connected with notions exists as 
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plural forms in the genitive case presented by nouns which denotes people by profession and 

occupation in the sphere of city`s godonyms. The researcher emphasizes that the structure of 

one-word adjectives-godonyms is predominantly monobasic, most of them are relative 

adjectives, qualitative adjectives function as godonyms much less often. The author claims 

that multi-component godonyms are formed on several models: 1) model «number + word (-

s)»; 2) model «name + surname»; 3) model subordinate phrase (substantively-adjective and

substantively-substantive). According to the researcher, the using of the same name in 

combination with excellent nomenclature names are frequent. 

Prospects for scientific researches the author of the article sees in the systematic study 

of the modern Kherson`s urban system to create a holistic linguistic picture of the urban 

sphere of the regional center. 

Key words: urbanonym, godonym, derivational structure, one-component and multi-

component names. 
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ОНІМИ У СТРУКТУРІ ІДІОСТИЛЮ Є. МАЛАНЮКА 

(НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «ПЕРСТЕНЬ І ПОСОХ») 

Статтю присвячено з’ясуванню ролі і питомої ваги власних назв у структурі 

ідіостилю Є. Маланюка, здійсненому на матеріалі збірки поезій «Перстень і посох» 

Є. Маланюка. Доведено, що онімікон досліджуваного автора максимально яскраво 

відображає його картину світу, виявляє значеннєво-ціннісні пріоритети авторського 

світобачення, реалізовані через відповідний спектр онімних маркерів, що дає підстави 

казати про власні назви як потужний складник індивідуального стилю поета. 

Ключові слова: оніми, ідіостиль, Є. Маланюк, онімічні розряди. 

У сучасній лінгвостилістиці дослідження ідіостилю (ідіолекту) майстрів 

художнього слова – актуальна проблема, оскільки дає змогу не лише поглибити знання 

про інваріантний субстрат національної ментальності, втілений в оригінальності 

мовних експлікацій (А. Білецький, І. Білодід, Л. Мацько, О. Пономарів, С. Єрмоленко, 

Н. Іваницька, В. Чабаненко, Ю. Шерех), а й з’ясувати увесь спектр індивідуальних 

світоглядних та естетичних домінант, репрезентованих розмаїттям авторських 

інтерпретацій континуального простору (І. Бабій, А. Башук, Г. Губарева, Т. Дехтярьова, 

Л. Костецька, О. Лихачова, С. Нестерук, C. Перкас, В. Пустовіт, Т. Саяпіна, Л. 

Федорчук, Л. Чернявська та ін.). У цьому аспекті дослідники переважно зосереджували 

свою увагу на аналізі апелятивної лексики і практично не брали до уваги онімний 

компонент ідіостилю попри доведену науковцями вагомість онімів у функціонуванні та 

організації ментального лексикону (О. Карпенко), а отже, й ідіостилю, де вони 

виступають головними компонентами психоструктурного комплексу особистісного 

сприйняття світу. 

DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181327
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Мета статті полягає в з’ясуванні ролі і питомої ваги власних назв у структурі 

ідіостилю, проведеному на матеріалі збірки поезій «Перстень і посох» Є. Маланюка. 

Для реалізації поставленої мети вирішено такі завдання: розкрито роль онімних 

компонентів у структурі ідіолекту поета; систематизовано весь комплекс онімних 

маркерів у досліджуваній збірці Є. Маланюка; встановлено обсяг кожного онімного 

розряду; з’ясовано семантичне та стилістичне навантаження вжитих поетом власних 

назв; виокремлено новаторські прийоми використання власних назв у творчості поета. 

Об’єктом дослідження є ідіостиль Євгена Маланюка. Предметом 

безпосереднього вивчення є оніми в поетичній збірці «Перстень і посох» Є. Маланюка 

як провідні компоненти його ідіостилю. Матеріал дослідження – увесь комплект онімів, 

наявний у досліджуваних поезіях. Усього у збірці було нараховано 80 власних назв, 

ужитих 97 разів. 

Застосування конкретних методів дослідження зумовлено метою й завданнями 

статті та специфікою предмета дослідження. Було використано як загальні дослідницькі 

методи (спостереження, індуктивно-дедуктивний метод, аналіз та синтез фактичного 

матеріалу), так і власне лінгвістичні, зокрема зіставний аналіз онімних складників у 

художніх текстах Є. Маланюка; дескриптивний метод з його основними прийомами 

інвентаризації та класифікації мовних одиниць. Застосовано також елементи 

компонентного та стилістичного аналізу для встановлення значеннєвої та функційно-

стилістичної специфіки онімних трансформацій у художніх контекстах. 

Наукова новизна статті полягає в тому, що у ній поєднано вивчення поетичного 

ідіостилю та власних назв як його потужного складника; здійснено лінгвістичний аналіз 

не дослідженого раніше оригінального поетичного ідіолекту Є. Маланюка; встановлено 

та систематизовано лексико-семантичні та функційно-стилістичні особливості 

онімних домінант та відповідних периферійних зон у творчості поета, що 

увиразнило самобутність його художнього мислення; розкрито роль онімікону в 

ідіолектному комплексі Є. Маланюка; зроблено висновки про необхідність урахування 

власних назв при визначенні ідіолектної специфіки. 

Теоретичне значення статті полягає у поглибленні й удосконаленні деяких 

положень лінгвостилістики, зокрема пов’язаних із лінгвістичною кваліфікацією 

ідіолектних феноменів та роллю власної назви у структурі ідіостилю; в увиразненні 

специфіки художньо-естетичних характеристик поетичного слова й власної назви – 

насамперед.  

Практична цінність. Матеріали статті можна використати у навчальному процесі 

при вивченні лексики та лінгвостилістики української мови, риторики, при читанні 

спецкурсів з ономастики, написанні курсових та дипломних робіт, наукових статей, а 

також на факультативних заняттях з української мови в загальноосвітніх школах. 

Висновки статті можуть прислужитися при укладанні словників мови письменників та 

оригінальної онімної лексики (словники конотативних онімів). 

Збірка віршів «Перстень і посох» була впорядкована самим Євгеном Маланюком, 

але вийшла у Мюнхені через 4 роки після його смерті (16 лютого 1968 р.). Назва збірки 

перегукується з іншою – «Перстень Полікрата», на що вказує сам автор у своєму 

записнику: «Посох і перстень». Перстень післанництва, покликання, що звався 

перстнем Полікрата. Атени і Спарта» [6, с. 322]. Це роз’яснення Є. Маланюк писав для 

себе, тому воно не дуже прозоре. Тут перстень іще не на першому місці. З порядком 

компонентів цієї назви поет вагався довго. В одному з нотатників 16 грудня 1967 р. він 

записав: «Назва книжки «Перстень і посох». Нарешті вирішив. Але через день, 18 
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червня 1967 р., у тому ж нотатникові з’являється новий запис: «Назва книжки – «Посох 

і перстень» [6, с. 228, 229].  

Усього у збірці було нараховано 80 власних назв, ужитих 97 разів. А їх розподіл 

між розрядами є унікальним для творчості Є. Маланюка. Найчастотнішими (більше 

половини) є топоніми – 43 у 53 ужитках. Друге місце посідають не антропоніми, а 

теоніми – 19 у 25 ужитках. Антропоніми тільки на третій позиції – 14 у 14 ужитках. 

Невелика кількість антропонімів підтверджує ту пекучу самотність Є. Маланюка, що 

була спричинена еміграцією і про яку так часто і боляче говорив поет в останній період 

своєї творчості. Решта онімічних розрядів представлені одним чи двома прикладами, 

проте астроніми і зооніми у збірці взагалі відсутні.  

Топонімів у збірці найбільше. Найуживанішим з них є гідронім Синюха, яка 

з’являється чотири рази [4, с. 586, 595, 598 двічі], причому в солідній компанії: «Десь 

Вісла, Синюха, і скелі, і плеса» [4, с. 595], порівнюється з Дніпром: «Синюха ж, по-

осінньому сталева, / Широка, повновода і прудка / Пливе маєстатично-величава, / 

Немов Дніпро» [4, с. 598]. Двічі згадуються в збірці серед українських топонімів тільки 

Київ (один раз у возвеличувальному зіставленні: «Він у високім ладі поєднав / 

Олександрію, Спарту і Атени» [4, с. 567], а ще раз – описовою формою, яку подано не 

дуже прозоро, але досить чітко: «Та феніксом із попелу вставав / Господнього 

Архистратига город», тим паче, що кількома рядками на тій же сторінці вище маємо: 

«На Київ накидалась хижа зграя» [4, с. 569], з ужитком прямої назви) і Дике Поле (як 

вороже оточення); можна говорити і про вжиток двох назв Дніпра, але це – різні назви. 

Поряд із найменням Дніпро, вже наведеним вище, згадується, коли поет говорить про 

глибоку давнину, також ім’я Борисфен, що вважається давнішим, а є лише південним, 

засвоєним грецькими поселенцями від скіфів [2, с. 63–64; 7, с. 4–11], пор.: «І Борисфен 

широкий / Всміхавсь міцними барвами вітрил» [4, с. 568]; з європейських – Париж і 

Мозель, причому цей останній онім називає ліву притоку Рейну (у Франції є й 

департамент з такою назвою), що протікає з Франції до Німеччини, по-різному 

наголошуючись у цих двох країнах: «Мóзель тим часом зміняється у Мозéль – / У 

Францію переллявсь краєвид» [4, с. 559]; з-за меж Європи: Гіперборея – цією 

античною назвою поет позначає азіатську Північ Росії, Схід і Атлантик. Остання назва 

– прийнята в Європі форма найменування Атлантичного океану. Поет неодноразово

використовує цю форму, позначаючи так Атлантичний океан, і Балтик – замість 

Балтійське море. А ось назви, вживані (чи дані) слов’янами у рідномовній формі, цього 

суфікса -ик не знають: «Коло Білого моря / навіть ночі – білі, / Коло Чорного – чорні 

навіть дні» [4, с. 560; це епіграф вірша «Безсоння», авторство якого належить самому 

Маланюкові]. Утім, онім Чорне море (чи прикметник чорноморський) уживається у 

віршах поета дуже рідко: панує Понт, а один раз зустрілася форма Евксін. 

У збірці «Перстень і посох» неукраїнських європейських, українських і 

позаєвропейських топонімів приблизно однакова кількість, із зростанням лише на одну-

дві назви: 13, 14, 16. В останній групі американських назв тільки дві із США – визнані 

поетом як прийнятні Ніагара й Онтаріо (вони є, разом з Бродвеєм, і в попередній 

збірці «Серпень»). Як відомо, поет у США мешкав і працював. У Канаду лише полетів 

для відвідин тамтешніх українців. Канада йому сподобалася більше – звідти він привіз 

у віршах три топоніми, та ще й у зближенні їх з українськими: «Саскачевань звучить 

як Саксагань, / Херсонський степ – як прерії Альберти» [4, с. 581]. У першому 

випадку поет вказує на схожість самих назв, їх звучання, а в другому – на схожість 

позначуваних назвами об’єктів. Пор. ще: «І серце згадувало у знемозі / Ту провесну й 

далекий Вінніпег» [4, с. 587]. 
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Оніми є активним і вагомим складником ідіостилю Євгена Маланюка. Він дуже 

уважний і до їх добору, і до їх входження в контекст, дуже часто через порівняння, 

метафору чи інший троп. Пор. частий ужиток відомих топонімів у переносному 

значенні для виділення улюблених місць або природних явищ: «Той єдиний мій Рим – 

подарунок природи, / Ту єдину державу води і лісів, / Що вмирає у жовтні і в березні 

сходить, / І панує все літо в подібній красі»; «…Все, все очікує грози, / Доба задихано 

конає. / Тремтять всесвітні терези, / І мла клубиться над Сінаєм» [4, с. 574, 575]. У 

заголовку вірша «Campus Martius» фігурує топонім – назва площі в давньому Римі, де 

відбувалися вибори та спортивні ігри. За коментарем М. Старовойта [10, с. 645] вона 

означає «Мертве поле» (так і у виданнях М. Неврлого [3, с. 434] та Л. Куценка: «Поле 

мертвих» [5, с. 200]), а насправді – «Марсове поле», узагальнено – «поле бою». 

Латинською мовою «мертвий» – mortuus, а не martius. І це прекрасно знав Євген 

Маланюк, який включив названий вірш у розділ «Поле бою» і сказав про це в його 

останньому рядкові. Вірш має епіграф з Юрія Липи: «Державо, ти була як вогненна 

злива. / Державо, прощай» і присвячений трагічній і героїчній боротьбі України за 

незалежність у 1917–1920 рр.: «Державо, ти була як мстивий привид / Або й примара 

неживих століть. / Твої роки тривали майже мить / […] / І королів тобі вдавали 

блазні. / […] / Державо, ти була, як поле бою» [4, с. 578]. Топонім, як бачимо, 

вживається образно, переходить з Риму до України, означає більше час, ніж простір 

(отже, набуває рис хрононіма), а щодо простору він значно розширюється, охоплюючи 

всю Україну. 

Істотно, але цілком закономірно змінює свій сенс ойконім Вавилон: «В очах від 

Вавилону – чорно. / На каторзі жорстоких віршів / Так тяжко душить слово-жорно» 

[4, с. 601]. Цей вірш, написаний у 1933 р., не називає давнього Вавилону чи взагалі 

якогось поселення, а означає «багатолюдність», «різномовність» (тому й Вавилон, де 

було багато людей і де, за легендою, будували вежу до неба, а Бог для порушення цієї 

справи послав на людей багатомовність). В аспекті ж поетичної творчості Вавилон 

набуває ще тонкіших психологічних нюансів, пор. «слово-жорно». Семантичні 

відтінки, поетичні конотації, потрібні для даного тексту, з’являються практично в усіх 

ужитих поетом онімах, лише їх обсяг має дуже різні масштаби. Так твориться ідіостиль 

Євгена Маланюка з активною участю власних назв. 

Антропоніми у збірці «Перстень і посох» не є частотними – лише 14 у 14 

ужитках. Умовно поділяємо їх на три групи – українські, європейські та 

позаєвропейські. Українських антропонімів тут лише 5. Це сусід ще по Херсонщині – 

до речі, з яскравим козацьким прізвищем Низькодуб [4, с. 598]; згадка про карпатські 

відвідини, створена в 1966 р.: «Час зупинився, і ми / Завмерли з малою Катрею» [4, 

с. 609]; звернення до Миколи Зерова, якого тоді давно не було на світі: «Миколо 

Зерове, втративши сина, / Ти спромігсь написати сонет» [4, с. 607]. Маланюк натякає, 

що сам він на смерть дружини написати сонет не зміг. Ще одне ім’я – великого і 

славетного князя Ярослава Мудрого – подане так: «Олегів щит, чи Святославів меч, / 

Чи ярославна мудрість Ярислейфа / Гримітиме навік в гучних віках» [4, с. 567]. Ім’я 

князя – явно слов’янське, українське: Ярослав < «ярий до слави». Але Маланюк твердо 

дотримувався варязької концепції побудови руської державності, яка тоді панувала. 

Дослідження сучасних учених, передусім О. Трубачова [13, 12 та ін.] і В. Скляренка [9 

та ін.], ґрунтовно довели помилковість варязької гіпотези, хоч не заперечують варязької 

участі у побудові Княжої Русі. Ось тому поет виразно слов’янське ім’я намагається 

пов’язати зі скандинавськими мовами (пор. шведське ім’я Leif, датське та норвезьке 
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ім’я Olaf [1, с. 142, 185, 275]). Зрозуміло, що цю інтерпретацію імені Ярослава Мудрого 

Є. Маланюк узяв з праці якогось скандинавіста.  

У наведеному вище тексті Є. Маланюка звертає на себе увагу значна кількість 

прикметників, похідних від імен: Олегів, Святославів, структурно помилкове, але 

дуже привабливе ярославна (мудрість). Запис з малої літери (а не великої, як Олегів) 

для уникнення поплутання зі славнозвісною Анною Ярославною. Такий потяг до 

відонімічних прикметників спостерігається в усій збірці. Пор.: «А бідний Чомбе у 

Парижі чекає Петлюриного кінця» [4, с. 602]. Пор. ще: «О, сократична важкосте й 

простóто, / Піфагорейська музико душі, / Затиснута в евклідівськім двохмір’ї» [4, 

с. 567].  

Останній, п’ятий, український антропонім теж вимагає докладнішого розгляду, 

бо йдеться про непряму описову натякаючу (переважно – метафоричну) назву, якими 

поет у цій збірці скористався не один раз: «Безсонна засміється підсвідомість / І 

нагадає той Закон Огня, / Що про ньогó заповідав Відомий: / – «А коли ні, то 

проклинать / І світ запалити!» [4, с. 593]. Крім цих уславлених Шевченкових слів вірш 

цей має й епіграф: «Дивуєшся, чому не йде / Апостол…» – теж усім знаний, але все одно 

підписаний: «Т. Ш. (5.ХІ.1860)». З цього бачимо, що читач будь-якого рівня 

безпомилково розшифрує: Відомий – це Шевченко. Вважаємо лексему Відомий 

онімом, оскільки вона пишеться з великої літери і виконує функцію антропоніма – 

номінує людину. 

Європейських антропонімів шість. П’ять з них – це митці або їх витвори. Митець 

– композитор Шопен, який не раз з’являється у віршах Маланюка, персонажі та

витвори – мадам Боварі, також Кармен і Навсікая, що волею автора перемістилися в 

Україну (тобто вжиті як метафори), і ще одна метафора з елементом самокритики 

джоконди, що перетворює персонаж (і богиню) шляхом запровадження множини з 

оніма в апелятив: «Віддавав на терзання уста / Джокондам і афродітам» [4, с. 556]. 

Описові назви у вигляді метафоричного зіставлення типу «Кармен волинська», 

«понтійська Навсікає» [4, с. 587, 614], що переносять персонаж з Іспанії на Волинь чи 

з «Одіссеї» в Придніпров’я, тобто називають якихось українок, відомих поетові, але 

невідомих читачеві, наявні в усій творчості Маланюка. Його асоціативне 

україноцентричне мислення раз у раз поєднує наймення відомої неукраїнської особи з 

відтопонімним українським прикметником, що в результаті називає якусь людину, 

відому авторові, але невідому читачеві, навіть дослідникові. Здогадки тут будувати, 

спираючись на мемуари, документи, можна, але певності досягти важко. 

З усієї Європи згадується лише один політик: «Зродив вождів – дрібну плебейську 

шваль / Вошивих душ, що бабраються в слині, – / Це в час, коли рокоче Муссоліні» [4, 

с. 588]. Муссоліні в 1921 р., коли був написаний цей сонет, міг своїм «рокотом» 

викликати симпатію, що й маємо у творі. Але ж вірш опубліковано в 1972 р., коли 

Муссоліні став фашистом, поплічником Гітлера ще 27 років тому, 1945 р. був 

повішений за ноги італійськими партизанами.  

З-поза меж Європи Є. Маланюк обирає 3 антропоніми: Кемаль, Чомбе та Батий. 

Кемаль Ататюрк, що зробив з Оттоманської імперії цілком прийнятну республіку, і досі 

залишається в бронзі, в пошані: «Пече очима бронзовий Кемаль». Не на чужині, а у 

себе в Африці «бідний Чомбе», що й собі хотів шмат влади відірвати, був убитий, а 

потім розчинений у ванні з сірчаною кислотою: «А бідний Чомбе у Парижі чекає 

Петлюриного кінця» [4, с. 602]. Діяч-лиходій Батий згадується в такому контексті: 

«Тисячостопий тупіт орд Батия / […] / Все ближче гул… Історія смеркає» [4, с. 570].  
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Докладний розгляд антропонімів збірки показує, що сучасників у ній поет не 

згадує. Найближчий хронологічно, мабуть, – знищений більшовиками Зеров, з яким 

Маланюкові особисто познайомитися не довелося. Можна лише здогадуватися, яку 

страшенну самотність переживав майстер, перебуваючи у вимушеній еміграції і 

сумуючи за Україною. 

У збірці «Перстень і посох» Є. Маланюк вжив два ідеоніми: Закон Огня та 

біблія. Розглянемо статус ужитого Маланюком і процитованого вище виразу Закон 

Огня. У фізиці та ряді інших наук існують формулювання на взірець перший (другий, 

третій) закон Ньютона, закон Ома, закон Гаусса тощо [10, с. 58, 59, 61, 325, 349], які 

мають точні словесні й формульні визначення і в яких використані власні назви – 

прізвища видатних учених, що відкрили відповідні закони. Але самі ці вирази не є 

власними назвами. А ось неточний і дуже яскравий виведений Євгеном Маланюком з 

тексту Тараса Шевченка Закон Вогню є сильним онімом-неологізмом: «Безсонна 

засміється підсвідомість / І нагадає той Закон Огня, / Що про ньогó заповідав 

Відомий: / – «А коли ні, то проклинать / І світ запалити!» [4, с. 593]. У поезії 

«Минають дні, минають ночі…», з якої й узято цитований уривок, Кобзар промовляє 

милитву до Бога: «Не дай спати ходячому, / Серцем замирати / І гнилою колодою / По 

світу валятись. / А дай жити, серцем жити / І людей любити…». Бажання горіти 

серцем до кінця життя і є той Закон Вогню, про який ідеться в Є. Маланюка. 

Другий ідеонім біблія метафорично вказує на час, у якому жив, творив і боровся 

поет. У контексті він перетворюється на загальну назву, що підтверджує написання з 

малої літери: «З страшної біблії доби» [4, с. 594]. 

Отже, відбиток неповторного, разюча самобутність ідіолекту лягла на всю 

поетичну творчість Євгена Маланюка, всі оніми вказують на його унікальність. 

Індивідуально-авторський стиль, не увиразнений помітною кількістю яскраво дібраних, 

доречних власних назв, у досліджуваного поета просто немислимий. Оніми є одним з 

вагомих складників письменницького ідіостилю, це доведено відповідним аналізом 

збірки поезій «Перстень і посох».  

У поета немає випадкових, факультативних власних назв. Усі ретельно дібрані й 

мають істотне художнє навантаження в тексті, виконуючи не лише роль локально-

темпорального чи особистісного ідентифікатора, а й ілюструючи широкий спектр 

образних перетворень, що сягають неповторної метафорики, де найяскравіше 

вирізняється антропоморфна метафора, та високого символічного переосмислення. 

Семантичний аналіз онімів свідчить про наскрізне конотативне забарвлення практично 

кожного використаного в контексті оніма, де переважно активується його семантико-

експресивний компонент, максимально поглиблюючи усталений, звичний сенс власної 

назви й уналежнюючи кожний онім до неповторного Маланюкового ідіостилю. 

Найголовнішим образом для усієї творчості Маланюка виступає Україна, її доля, 

хоч саме ця назва не є найчастотнішою: вона іноді табуюється, представляється 

широкою амплітудою перифрастичних модифікацій, проте так чи інакше присутня в 

кожному вірші поета. 

З’ясовано, що онімна насиченість, діапазон та перспективи образних перетворень 

використаних автором власних назв визначаються не лише мовними вподобаннями 

поета, його лінгвоментальними стратегіями, але й екстралінгвальними факторами, до 

яких у даному випадку уналежнюємо тривале перебування Є. Маланюка в еміграції, 

його складні стосунки з представниками влади колишнього СРСР, що й позначилося на 

використанні власних назв у творчості видатного українського письменника. 
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Отже, онімікон Є. Маланюка максимально яскраво відображає авторську картину 

світу, виявляє значеннєво-ціннісні пріоритети його світобачення, реалізовані через 

відповідний спектр онімних маркерів, що дає підстави казати про власні назви як 

потужний складник у структурі індивідуального стилю і Є. Маланюка зокрема, й у 

феномені ідіолектного комплексу взагалі. 
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ОНИМЫ В СТРУКТУРЕ ИДИОСТИЛЯ Е. МАЛАНЮКА 

(НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКА «ПЕРСТЕНЬ И ПОСОХ») 
Статья посвящена определению роли и удельного веса собственных имён в 

структуре идиостиля, осуществлённому на материале собрания поэзий «Перстень и 

посох» Е. Маланюка. Доказано, что онимикон Е. Маланюка максимально ярко 

отображает авторскую картину мира, выявляет смыслово-ценностные приоритеты 

авторского мировоззрения, реализованные через соответствующий спектр онимичных 

маркеров, что дает основания говорить о собственных именах как мощной 

составляющей в структуре индивидуального стиля Е. Маланюка. 

Ключевые слова: онимы, идиостиль, Е. Маланюк, онимические розряды. 
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ONYMS IN THE STRUCTURE OF E. MALANYUK’S IDIOSTYLE 
(BASED ON COLLECTION “RING AND STAFF”) 

The research of writer’s idiostyle (idiolect) is an actual problem in modern linguo-

stylistics. The scientists have mostly focused on the analysis of appellative lexis and haven’t 

taken into account the onymic component of idiostyle. 

The purpose of the article is to find out the role and importance of proper nouns in the 

structure of idiostyle used in the book of poems “Ring and Staff” by E. Malanyuk. To achieve 

this objective the tasks as follows have to be raised: to denote the role of onymic components 

in the structure of idiolectic complex; to systemize the whole complex of onymic markers in 
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the investigated collection of poems; to establish the extent of each onymic frame; to figure 

out semantic and stylistic features of the proper names used by the poet. 

The research object is E. Malanyuk’s idiostyle. The subject of study are onyms in the 

book of poems “Ring and Staff” by E. Malanyuk which serves as the main component of his 

idiostyle. 

The collection of poems “Ring and Staff” had been structured by E. Malanuyk himself, 

but it was issued 4 years after his death (16th February, 1968). 

The collection counts 80 proper names which were used 97 times, in total. Their 

division between frames is unique both for Malanyuk and the whole poetry. Toponyms are 

the most frequently used ones (more than a half – 43 times in 53 pieces). Theonyms (not 

anthroponyms) come second (19 in 25). Anthroponyms come third (14 in 14). The rest of 

onyms are represented by one or two examples, though astronyms and zoonyms are absent in 

the collection. The collection issued by T. Salyha contains 61 pages in total. This means that 

one page contains 1,3 onyms. 

There are just 5 Ukrainian anthroponyms and 6 European ones – they are artists or their 

works. There are many toponyms in the book. It contains almost the same number of 

toponyms: 13 European non-Ukrainian, 14 Ukrainian, and 16 non-European (only 2 of them 

are American ones). 

The poet doesn’t use occasional, optional proper names. They were carefully selected 

and have significant artistic meaning in text. The semantic analysis of onyms reflects through 

connotative meaning nearly of all onyms used in the context, where its semantic and 

expressive component is activated, deepening the sustainable meaning of proper name and 

fitting every onym to unique Malanyuk’s idiostyle. 

Key works: onyms, idiostyle, E. Malanyuk, onymic frames. 
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ПРЕЦЕДЕНТНІ ОНІМИ В ІМІДЖІ УКРАЇНИ: ТАРАС ШЕВЧЕНКО 

Статтю присвячено актуальним проблемам лінгвістичної іміджелогії – 

інноваційної соціогуманітарної дисципліни, яка досліджує мовні особливості 

конструювання іміджу. Проаналізовано вплив прецедентних номенів на формування 

іміджу України в медіа. Доведено, що онім Тарас Шевченко фігурує у багатьох 

іміджевих стратегіях України (універсального, цільового іміджу, «креативного вибуху» 

та ін.).  

Ключові слова: лінгвістична іміджелогія, імідж України в медіа, іміджева 

стратегія, прецедентний онім, Тарас Шевченко. 

Постановка наукової проблеми та її актуальність. Сучасна лінгвоіміджелогія 

зосереджує увагу на процесах сприйняття і стратегічного моделювання знаків 

культури, що втілюють/уособлюють історичні, соціальні, ментальні особливості 
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народу, суспільства, цивілізації. Критерієм виділення знакових постатей/особистостей, 

які визначили напрямок розвитку народу, держави, стали символами певної історичної 

епохи, маркерами культури країни є масове сприйняття символізованого імені як 

певного світоглядного чи естетичного ідеалу, т. зв. патерну. Зокрема, для британців 

символічними є такі персоналії, як Ісамбард Кіндом Брунель, сер Александер Флемінг, 

Майкл Фарадей, Чарльз Діккенс, Александер Грем Белл, Маргарет Тетчер, королева 

Єлизавета II та ін., для італійців – Донателло, Джорджо Вазарі, Рафаель Санті, 

Лоренцо Медічі, Філіппо Брунеллескі та ін., французів – Мішель Ностардамус, Клод 

Моне, П’єр Огюст Ренуар, Едіт Піаф, Жан-Поль Бельмондо та ін. Знаковими фігурами в 

українській культурі, безумовно, стали Володимир Мономах, Роксолана, Іван Мазепа, 

Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Ігор Сікорський, Євген Патон, Борис Патон, 

Володимир Вернадський, Сергій Корольов, Микола Амосов та ін. Саме такі оніми 

відносяться лінгвістами до прецедентних, тобто таких, що «мають регулятивний 

характер і сприймаються реципієнтами як апробовані в комунікації моделі, зразки, 

символи» [6, c. 9]. 

Аналіз досліджень проблеми. Зауважимо, фахове дослідження специфіки 

функціонування прецедентних номенів у медійних текстах важливе і для іміджевих 

розвідок достатньо нове. Зокрема, ідеться про наукові роботи з лінгвоіміджелогії – 

новітньої соціогуманітарної дисципліни, об’єктність якої актуалізує мовні особливості 

творення іміджу; та конкретніше – медіалінгвоіміджелогії – наукового напрямку, який, за 

А. Шиліною, досліджує «мовну та позамовну специфіку створення іміджу свого / своїх у 

«наших» медіатекстах» [7, с. 82]. Заглиблюючись у проблематику медіалінгвоіміджелогії, 

погоджуємося з Л. Шевченко в тому, що прецедентні номени культури «дозволяють 

зробити своєрідний лінгвістичний скринінг масової культурної свідомості суспільства» [6, 

c. 10]. Наголосимо також на тому, що смисли, які ці оніми продукують, впливають на

формування внутрішнього (національного) та зовнішнього (міжнародного) іміджу країни в 

медіа та є одними із визначальних факторів його творення. У контексті сказаного 

зауважимо, що прецедентні оніми різних сфер суспільної діяльності (зокрема, політики, 

економіки, науки, культури, літератури, мистецтва, спорту, історії та ін.) досить часто 

використовуються в іміджевих стратегіях держави. Ключовий термін «стратегія» був 

запозичений у функціональну лінгвістику з військової сфери. Лексема походить від 

грецького «strategia», семантика слова означає «мистецтво підготовки і ведення війни та 

великих воєнних операцій» [4, с. 449]. Вторинне значення поняття може бути пояснене як 

«мистецтво суспільного і політичного керівництва масами, яке має визначити головний 

напрям їх дій, вчинків» або ж «спосіб дій, лінія поведінки кого-небудь» [4, с. 449]. У 

процесі розвитку семантики означений термін розширив сферу свого функціонування й 

сьогодні використовується не тільки у військовій галузі, але й у політології, маркетингу, 

менеджменті, економіці та ін. Дослідники підкреслюють, що іміджелогія як нова галузь 

соціогуманітарного знання послуговується також понятійним апаратом інших наук. У 

нашому випадку констатуємо запозичення термінів «стратегія», «стратегія держави» із 

політологічної терміносистеми та відповідну фахову розробку нових операційних понять – 

«іміджева стратегія», «іміджева стратегія держави». Якщо звернутися до авторитетного 

дослідника І. Василенко, іміджева стратегія держави – це «розрахована на тривалий 

історичний період (25–30 років) і довгострокова програма системного впливу на світову 

громадську думку через всі канали масових комунікацій та публічної дипломатії з метою 

формування стійкого позитивного внутрішньо-і зовнішньополітичного іміджу» [1]. 

Наведеними дефініціями оперують, як правило, у політологічних наукових дослідженнях, 

присвячених вивченню насамперед феномена «імідж держави». Принагідно зауважимо, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%94%D1%96%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_II
http://www.2day.ru/18960-show.asp
http://www.prostir.ru/dosug/iskus/renuar.html
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що для лінгвістики ці категорії є новими; відтак, мовознавчого визначення поняття 

«іміджева стратегія держави» у фаховій літературі поки що немає. На наш погляд, у 

медіалінгвістиці термін «іміджева стратегія держави» можна трактувати як 

цілеспрямовану роботу усіх засобів масової інформації (преси, радіо, телебачення, мережі 

«Інтернет»), спрямовану на досягнення державою найбільш сприятливого та бажаного 

внутрішнього (національного) та зовнішнього (міжнародного) іміджу, у процесі якої 

медійниками використовуються ефективні лінгвістичні засоби іміджетворення: написання 

та поширення іміджевих текстів, сюжетів, нагромадження у них афективних 

висловлювань, емоційно-оцінних лексем, емотивних суб’єктивних суджень, використання 

сугестивних нейролінгвістичних технологій та ін. Слід наголосити, що у сучасній науці 

дослідженню механізмів формування та реалізації іміджевої стратегії держави присвячено 

досить велику кількість наукових робіт. Відзначимо роботи українського дослідника 

Г. Почепцова у цій галузі («Имидж: от фараонов до президентов», 1997; «Имиджелогия», 

2006; «Профессия: имиджмейкер», 1998; «Паблик рилейшнз, или Как успешно управлять 

общественным мнением», 1998 та ін.). Запропонований ученим перелік основних 

іміджевих стратегій і тактик (позиціювання, маніпулювання, міфологізація, 

емоціоналізація, вербалізація, метафоризація та ін.) є, на наш погляд, грунтовним та 

універсальним; відповідно, таким переліком стратегій послуговуються представники 

різних напрямків іміджелогії – політичної, економічної, лінгвістичної та ін. Науковий 

інтерес становлять також інноваційні дослідження А. Новик, І. Пантелейчук, 

О. Тюкаркіної, Г. Рогочаї, І. Василенко [1, 2] та ін., які активно інтерпретуються 

сучасними дослідниками. Для розуміння основних принципів керування іміджем та, 

відповідно, особливостями конструювання ефективних іміджевих стратегій 

продуктивними є наукові розвідки психолога О. Змановської [3], де поняття «іміджева 

стратегія» тлумачиться як «напрямок та загальні орієнтири побудови іміджу» [3, с. 87].  

Таким чином, метою роботи є контент-аналіз публікацій про Україну в сучасних 

мас-медіа та виявлення у них тих прецедентних номенів, які формують імідж України у 

світі. Відповідно до поставленої мети було виділено такі завдання дослідження: 

- дати визначення поняттям «іміджева стратегія», «іміджеві стратегія держави» у 

сучасній медіалінгвістиці; 

- з’ясувати роль прецедентних номенів у конструюванні ефективного державного 

іміджу; 

- виділити основні стратегії, що використовуються в сучасних медійних текстах 

та дати їм фахову лінгвістичну оцінку. 

Контент-аналіз публікацій про Україну в сучасних мас-медіа свідчить про 

широке використання в текстах ЗМІ прецедентних онімів, фігур, які організують і 

символізують номени, важливі для мовної свідомості українців. Безсумнівно, однією із 

визначальних та знакових постатей української культури є основоположник нової 

української літературної мови Тарас Григорович Шевченко, образ якого є частиною 

національній пам’яті, національного світогляду нашого народу. На сьогодні Тарас 

Шевченко – не лише прецедентний феномен. Це носій різнорідних смислів, рефлексій, 

що потребують детального вивчення та наукової аргументації. Ми цілком 

погоджуємося з Л. Шевченко в тому, що «шевченкіана – це великий материк й у 

філологічній, і в історичній науці, де присутні різні дослідницькі жанри, концепції, 

ідеологеми, намагання знайти тонкі інструменти інтерпретації таїни Шевченкового 

слова» [5, c. 8]. З огляду на сказане, у мовознавчій науці новим етапом 

шевченкознавчих розвідок може бути іміджевий аспект. Саме тому об’єктом нашої 

дослідницької зацікавленості є фаховий аналіз функціонування прецедентних 
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номенів у іміджевих стратегіях України. Предмет дослідження – лінгвістичні 

особливості використання оніма Тарас Шевченко в державних іміджевих стратегіях. 

Матеріалом дослідження є медійні публікації про Україну у сучасних 

вітчизняних та зарубіжних медіа (The Telegraph, Кореспондент, Дзеркало тижня, 

Урядовий кур’єр та ін.). У процесі аналізу були застосовані методи медіалінгвістичного 

дослідження тексту: метод контент-аналізу, метод медіамоніторингу, метод 

критичного аналізу в медіа, метод лінгвістичної експертизи медіатексту та ін. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що у дослідженні вперше аналізуються 

лінгвістичні особливості конструювання ефективного державного іміджу у сучасному 

вітчизняному та світовому медійному просторі, аргументується роль прецедентних 

номенів, символів культури у процесі державного іміджетворення. Теоретична та 

практична цінність отриманих результатів зумовлена розробленням авторської 

інтерпретації понять «іміджеві стратегія», «іміджеві стратегія держави» у 

медіалінгвістиці, а також можливістю їх застосування у сучасних медіалінгвістичних 

дисциплінах. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження. У 

медійній комунікації до прецедентного номена Тарас Шевченко звертаються досить 

часто, що пояснюється особливою роллю поета в національно-культурній ідентичності 

українців. Моніторинг останніх публікацій в українських та зарубіжних медіа 

доводить, що апеляція до прецедентного для української культурної свідомості оніма 

Тарас Шевченко є важливою складовою частиною іміджевої кампанії нашої держави, у 

контексті якої варто наголосити на таких іміджевих стратегіях: 

1) стратегія універсального (масового) іміджу – формується на основі

соціальних стереотипів та колективних образів [3, с. 87]. Основна мета означеної 

стратегії – сконструювати образ, що «орієнтується одночасно на різні соціальні групи» 

[3, с. 87]. За нашими спостереженнями, у медіа ця стратегія застосовується шляхом 

добору лексем, що мають націєтворчий характер та виразну емоційно-оцінну 

конотацію. На лінгвістичному рівні ця стратегія реалізується у: 

• перифразах з компонентом оцінності, як-от: «Саме Кобзар залишається й

залишатиметься маркером української ідентичності. Як Шекспір для всіх англійців 

— навіть тих, які жодного разу не брали до рук його книг і не бачили жодної вистави. 

Тому наше знання й особливо уявлення про поета має значення принципове: яким ми 

сприймаємо його, такими сприймаємо себе й своє майбутнє» [Дзеркало тижня, 

10.03.2017]; «Виступаючи на церемонії вручення премії імені Тараса Шевченка, Петро 

Порошенко привітав українців із 203-ю річницею із дня народження Кобзаря, 

наголосивши, що це та постать, яка об’єднує українців і створює Україну» 

[Урядовий кур’єр, № 46 (5915), 2017 р.]; «Саме Шевченка з любов’ю і пошаною вже не 

одна генерація називає батьком української нації» [Урядовий кур’єр, № 46 (5915), 

2017 р.]; «The stage also carries an unusually banal – but fit for purpose – saying of Taras 

Shevchenko, the poet and author regarded as the Chaucer of Ukrainian literature, who 

apparently said: “Battle on – and win your battles!”» [The Telegraph, 11.06.2016].  

• емоційно-оцінних метафорах, персоніфікаціях: «Сила й велич Шевченка не

лише в його поезії. Він повернув українцям історичну пам’ять, розбудив національну 

свідомість і примусив згадати про гідність, надихнув на боротьбу» [Урядовий 

кур’єр, № 46 (5915), 2017 р.]; «“Заповіт” Тараса Шевченка підняв національно-

визвольну хвилю Української революції 1917–1920 років, і нині українці мають 

засвоїти її головний урок – урок єдності» [Урядовий кур’єр, № 46 (5915), 2017 р.]; 

«Shevchenko created the modern Ukrainian language and the concept of Ukrainians as a 
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nation» [The Telegraph, 04.02.2010]; «Taras Shevchenko is the national poet, a man born 

into serfdom in the 19th century who would elevate the Ukrainian language to the literary

and with it foster ideas of Ukraine as a nation» [The Telegraph, 16.06.2012]; 

• стилістичних гіперболах: «… ми до кінця й не осягнули вагу світоча не лише

України, а й усього людства» [День, 21.05.2016]; 

• епітетах з оцінною функцією: «Ще серед сучасників утвердилася думка, що він

велет, геніальний поет, художник, мислитель, великий син народу. І це не пафосні 

слова, а свята правда. Таку оцінку генію дав час, склали уми…» [День, 21.05.2016]; «The 

country's national hero is a figure little known abroad but fundamental to its modern identity – 

the 19th century poet Taras Shevchenko, whose bushy moustache and frowning eyes are to be 

seen on statues in almos tevery town» [The Telegraph, 04.02.2010] та ін.  

2) стратегія цільового іміджу – конструюється з орієнтацією на конкретну

іміджеву аудиторію та її характеристики [3, с. 87]. Мета стратегії цільового іміджу – 

відповідати очікуванням чітко визначеної соціальної групи (наприклад, вузько 

професійної, дитячої, молодіжної, інтелектуальної та ін.) [3, с. 87–88]. У засобах 

масової інформації ця стратегія реалізується, зокрема, у доборі лексем із віковою 

семантикою: «Тарас Шевченко може бути цікавий молодому українцю. Тільки не 

треба робити з нього ікону, наголошує співак Святослав Вакарчук» [Радіо «Свобода», 

10.03.2009]; «Сучасний Шевченко для сучасної молоді» [http://su.org.ua, 28.02.2014]; 

«Тарас Шевченко очима львівської молоді» [http://city-adm.lviv.ua, 20.03.2014] та ін.; 

3) стратегія «розриву звичних стереотипів» або «креативного вибуху» –

спрямована на створення «оригінального іміджу, що різко виділяється на тлі звичних 

образів» [3, с. 89]. Зауважимо, в українських медіа використання означеної стратегії 

прослідковується в публікаціях, що мають сенсаційний характер, здебільшого це 

стосується заголовків: «Тарас Шевченко: факти про митця, яких не знає більшість» [24 

канал, 09.03.2016], «5 фактів про Шевченка, які не вивчають у школі» [ТСН, 09.03.2017], 

«15 маловідомих фактів про Тараса Шевченка» [etnoxata.com.ua]. Для підсилення ефекту 

новизни, сенсаційності журналісти використовують тавтологію як стилістичний засіб: 

«Невідомі факти про відомого Кобзаря» [tv-news.dp.ua, 09.03.2016], «Невідоме про 

відомого: 7 фактів про Тараса Шевченка» [tvoemisto.tv, 09.03.2017] та ін.  

4) стратегія «позиціювання», основною метою якої є занурення об’єкта в

сприятливе для нього інформаційне середовище та включення емоційної складової 

іміджетворення, що має великий вплив на реципієнтів та легко їм запам’ятовується. У 

медіа ця стратегія прослідковується у емоційно-оцінних номінаціях: «Shevchenko is 

the spirit of Ukraine, the best of the poets to express the sufferings and hopes of ordinary 

Ukrainians» [counterpunch.org, 01.04.2016] «Shevchenko has long been the most famous of 

Ukrainian poets and certainly the most loved one» [counterpunch.org, 01.04.2016] та ін.; 

5) стратегія «міфологізація», основне завдання – побудувати подвійне

повідомлення, обійти фільтр аудиторії, вплинути на неї на підсвідомому рівні. 

Зауважимо, що в іміджевих публікаціях про Україну ця стратегія є досить дієвою та 

передбачає використання національних міфів й архетипів. Так, наприклад, у багатьох 

українських та зарубіжних медіа онім Тарас Шевченко співвідносять із архетипом 

«батько» та «син»: «Тарас Шевченко... Син українського народу. Батько України» 

[blogs.korrespondent.net, 11.11.2013], «Largely regarded as the father of Ukrainian 

literature and linguistics, Taras Shevchenko was a brilliant but controversial philosophical 

artist and scholar of the 19th century» [the culturetrip.com, 26.12.2016]; 

6) стратегія «емоціоналізація», спрямована на спеціальне накопичення у тексті

емоційнозабарвленої інформації, котра легше проходить фільтри аудиторії та краще 
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запам’ятовується. Така інформація, є більш «живою», відповідно, вона сприймається 

реципієнтами як зрозуміла та знайома. Лінгвістичний аналіз медійного контенту про 

нашу державу до Революції Гідності та після неї однозначно свідчить про те, що 

публікації про Україну останніх років (2014–2018) є більш емоційними, а відтак, вони 

краще виконують найважливішу функцію в медіа – функцію впливу. Безумовно, 

велику роль у цій зміні відіграє постать Тараса Шевченка та те значення, яким 

наповнюють українці його образ як «духовного гетьмана Майдану»: «Ось чому так 

емоційно чутливо сприймається й сьогодні творчість Тараса Шевченка, так 

органічно вона живе в етнонаціональному духовному просторі буття українського 

народу. Саме багато в чому завдяки Шевченкові такі всенародні протестні зрушення, 

як помаранчева революція та Євромайдан, стали революціями духу. Саме тому так 

сьогодні «запитуваний» Тарас Шевченко [incognita.day.kiev.ua, зі статті академіка 

НАН України М. Жулинського], «Людям потрібен був натхненник, який розумів їх і 

підтримував силу духу в найважчі хвилини. І такий натхненник в українців був. 

Шевченко став не просто найвідомішим поетом, а своєрідним першообразом 

полум’яного і непримиренного революціонера, народним героєм, що жив поміж 

барикад, діяв разом із активістами і стояв із ними під кулями. Шевченко «оживає»…» 

[aspen.org.ua, 24.11.2014], «Тарас Шевченко став символом революції для українців. Зі 

словами Шевченка йдуть на барикади Майдану. Під його поглядом готові віддати 

життяі» [gig.if.ua, 23.04.2014], «Нам потрібне було його слово. Бо воно залишається 

актуальним і до сьогодні. Воно важливе кожному з нас як потужна енергія, 

накопичена багатьма поколіннями і сконцентрована у пророцтвах поета, що здатні 

консолідувати суспільство перед новими викликами часу [aspen.org.ua, 24.11.2014]; 

7) стратегія «візуалізація» – вплив відразу по декількох каналах: вербальному

та візуальному. У контексті іміджевої проблематики нашої держави зауважимо, що 

означена стратегія досить часто використовується українськими медіа як спосіб 

актуалізувати у культурній свідомості соціуму образ Тараса Шевченка. Зокрема, 

ідеться про інтерпретацію постаті автора у сучасному мистецтві. Знову ж таки, 

своєрідним поштовхом до нового прочитання, «бачення» Шевченка стали події 

української революції 2014 року, адже саме після Майдану були створені «нетипові» 

портрети Кобзаря: Шевченко-Супермен, Шевченко на Майдані, Шевченко в АТО та ін. 

Так, наприклад, на виставці «Сучасний погляд на Тараса Шевченка (мистецька 

інтерпретація)», яка проходила 11 березня 2015 року в Інституті філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з нагоди Міжнародного круглого 

столу до 201-ї річниці від дня народження письменника, були представлені картини 

всесвітньовідомих українських художників А. Єрмоленка, Ю. Шаповала, О. Шупляка 

та Н. Гузій, на полотнах яких Шевченко зображений у доволі незвичних іпостасях. 

Зокрема, А. Єрмоленко представив поета в образі Елвіса Преслі (мал. 1), козака-

анархіста (мал. 2), індійського вчителя-пророка (мал. 3); у художній інтерпретації 

Ю. Шаповала Тарас Шевченко зображений учасником АТО на барикадах з шиною в 

руках (мал. 4). «Український Сальвадор Далі» О. Шупляк, майстер картин-ілюзій, 

зобразив обличчя Шевченка на фоні хлопчика, що випасає ягнят – власне, ілюстрації до 

твору «Мені тринадцятий минало» (мал. 5), козака, який грає на кобзі (полотно «Дух 

свободи», мал. 6) та ін., Н. Гузій представила образи із «Кобзаря» у писанкарстві 

(мал. 7). Привертає увагу й портрет молодого Шевченка, встановлений на майдані 

Незалежності у Рівному (мал. 8). Створений у вигляді мозаїки з півтори тисячі 

фотографій рівнян, він наочно підтверджує, що Шевченко – це кожен із нас.  

Образ Тараса Шевченка в сучасній інтерпретації українських художників 
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        Мал.1. Шевченко в образі Елвіса Преслі.    Мал.2. Шевченко – козак-анархіст 

        (А.Єрмоленко)                                              (А. Єрмоленко) 

Мал. 3. Шевченко-індійський    Мал. 4. Шевченко-учасник АТО 

 вчитель-пророк (А. Єрмоленко)  (Ю. Шаповал) 

Мал. 5. «Мені тринадцятий минало»    Мал. 6. «Дух свободи» 

       (О. Шупляк)        (О. Шупляк) 
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Мал.7. Образи із «Кобзаря» у писанкарстві 

Мал.8. Портрет Шевченка на майдані Незалежності у Рівному 

Висновки та перспективи дослідження. Якщо підсумувати сказане, сучасний 

вітчизняний та зарубіжний медійний контент свідчить про підвищення рівня 

зацікавленості засобами масової інформації прецедентними, знаковими для мовної 

свідомості суспільства постатями. Своєрідним «поштовхом» до нового прочитання 

Шевченкової творчості та сприйняття особи автора стали, як відомо, події Майдану й 

Революції Гідності. Образ поета «ожив», актуалізувався в українській масовій культурі, 

що уможливило його використання в іміджевих стратегіях держави.Здійснене 

дослідження демонструє, що апеляція до Кобзаря в рамках проведення іміджевої 

кампанії України може бути досить ефективною; зрештою, Тарас Шевченко – це її 

«візитна картка», образ, що концентрує в собі багато смислів, які прочитуються 

реципієнтами на багатьох рівнях: вербальному і невербальному, емоційному й 

архетипному та ін. Водночас відзначимо, що питання лінгвістичного програмування 

позитивного державного іміджу з урахуванням сформованих у масовій свідомості 

значень потребує ґрунтовного опрацювання та відкриває перспективу для нових 

наукових розвідок у цій галузі.  
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ОНИМЫ В ИМИДЖЕ УКРАИНЫ: 
ТАРАС ШЕВЧЕНКО 

Статья посвящена актуальным проблемам лингвистической имиджелогии – 

инновационной социогуманитарной дисциплины, которая исследует языковые 

особенности конструирования имиджа. Проанализировано влияние прецедентных 

номенов на формирование имиджа Украины в медиа. Доказано, что оним Тарас 

Шевченко фигурирует во многих имиджевых стратегиях Украины (универсального, 

целевого имиджа, «креативного взрыва» и др.). 

Ключевые слова: лингвистическая имиджелогия, имидж Украины в медиа, 

имиджевая стратегия, прецедентный оним, Тарас Шевченко. 
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PRECEDENT NAMES IN UKRAINE’S IMAGE: TARAS SHEVCHENKO 
The article concentrates on important issues of linguistic imageology – a new direction 

in the humanities which investigates linguistic peculiarities of image creation. Current 

research is focused on studying linguistic aspects of image formation in modern mass media 

which can be done within the framework of an innovative humanitarian discipline – 

medialinguistic imageology. This newly discovered linguistic branch analyses both linguistic 

and extralinguistic characteristics of image shaping. Exploring the conceptual apparatus of 

medialinguistic imageology, the author reveals that a great deal of its notions is of integral 

nature, i.e. they were borrowed in science from military and political terminology systems. 

Simultaneously, new concepts in this field are constantly being developed. One of such brand 

new notions in medialinguistic imageology are concepts “image strategy” and “image strategy 

of a state”. The author aims to give a comprehensive analysis of these notions in media 

linguistics. The main objective of the paper is to explore linguistic factors of formation of 

Ukraine’s national and international image in contemporary mass media. Content analysis of 

recent publications about Ukraine conducted by the researcher clearly indicates that precedent 

names of culture play a critical role in the process of creating the image of the state in media. 

Such prominent figures as Volodymyr Monomakh, Roksolana, Ivan Mazepa, Ivan 

Kotlyarevskyy, Taras Shevchenko etc. are regarded as cultural markers of the country. They 

are perceived by recipients as certain symbols that form the idea of the Ukrainian culture. The 

data obtained clearly show that precedent proper name Taras Schevchenko is an essential part 

of Ukraine’s image campaign, within which the author emphasizes a number of image 

strategies (i.e. the strategy of universal image, target image strategy, “positioning” strategy, 

“mythologization” strategy, “emotionalization” strategy, “visualization” strategy, “creative 

explosion” strategy etc.). The results of the author’s research convince that the appeal to 
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Kobzar as Ukraine’s “business card” can be quite effective in the framework of the Ukrainian 

image campaign. The findings are of direct practical relevance.  

Key words: linguistic imageology, image of Ukraine in media, image strategy, 

precedent name, Taras Schevchenko. 
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 

старший викладач кафедри української мови 

БАГАТОКОМПОНЕНТНІ НЕОФІЦІЙНІ ІМЕНУВАННЯ 

У статті розглянуто аналітичні форми неофіційних іменувань, що побутують на 

Івано-Франківщині, визначено компоненти складених індивідуальних прізвиськ і 

родичівських іменувань, а також особливості їх творення та мотивації. З’ясовуються 

типи зв’зку між компонентами неофіційних антропоформул.  

Ключові слова: неофіційна система іменування, багатокомпонентні іменування, 

прізвисько, родичівські іменування, патроніми, матроніми. 

Постановка наукової проблеми. Ім’я – це найстисліший документ, за яким 

стоїть не лише життя окремої людини, а й шлях її народу в історії людства [5, с. 568]. 

Тож ім’я вже багато століть цікавить не тільки істориків як документалістів, а й 

філологів, які намагаються пояснити процес номінування, його ідею та форму. 

Найяскравішими та найінформативнішими є неофіційні іменування, у яких закладено 

характеристику і носія, і називача, особливості регіональної свідомості, культурні 

традиції. Також до кола цих проблем належить і функціонування структурних типів 

неофіційних онімів. 

Огляд наукової літератури. На сучасному етапі питання про дефініції 

прізвиська, мотиваційну базу та його структуру ще потребують доповнень. Класичними 

щодо становлення теоретичних положень та структурно-семантичних особливостей 

неофіційних іменувань є праці українських – М. Худаш, І. Сухомлин, П. Чучка, 

І. Ковалик, Р. Осташ, Д. Бучко, Г. Бучко, М. Лесюк, Г. Аркушин, О. Михальчук, 

В. Чабаненко, російських – М. Ушаков, П. Поротников, З. Нікуліна, Г. Сіміна, 

В. Мокієнко, В. Робустова, білоруських – М. Бірила, А. Усінцович, польських – 

М. Бйолік, Е. Комар, А. Цеслікова та інших учених. В останнє десятиріччя неофіційні 

іменування стали об’єктом дисертаційних досліджень Н. Фєдотової (прізвиська 

Луганщини), О. Антонюк (прізвиська Донеччини), В. Чабаненко (прізвиська Нижньої 

Наддніпрянщини), Н. Шульської (неофіційна антропонімія Західного Полісся), 

М. Наливайко (неофіційна антропонімія Львівщини), О. Вербовецької (неофіційна 

антропонімія Тернопільщини), В. Павлюк (неофіційний антропонімікон Вінниччини). 

Великим доробком учених у цій сфері є укладені словники: «Словник прізвиськ 

північно-західної України» (упорядник Г. Аркушин), «Прізвиська Нижньої 

Наддніпрянщини» (укладач В. Чабаненко), «Словник прізвиськ жителів межиріччя 

Стиру та Горині» (укладач Н. Шульська). 

Досі не існує єдиного погляду на розуміння понять, що є складниками 

неофіційної системи іменувань.  

DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181329
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Молоді вчені, аналізуючи неофіційні іменування, пропонують свої визначення 

поняття прізвисько, які розширюються чи уточнюються залежно від аспекту 

дослідження. 

Н. Шульська так характеризує природу прізвиська: прізвисько – це неофіційне 

одно- чи багатолексемне найменування особи чи кількох осіб, що дає найменувальний, 

щоб підкреслити особливу домінувальну рису, котра вирізняє денотата серед інших, 

ідентифікує, конкретизує його. Прізвиська обов’язково емоційно насичені – негативні 

(найчастіше) чи позитивні (рідше) [18] (таке визначення враховує структуру, 

мотивацію, функцію та конотацію оніма). 

Н. Фєдотова, яка досліджувала когнітивний аспект творення, сприйняття та 

інтерпретації прізвиськ, подає концептуально нове тлумачення такого типу онімів, де 

згадує й про іхню структуру: «Прізвиська – антропоніми неофіційної сфери 

функціонування, які виражаються одним чи кількома словами та вживаються як стислі 

тексти, що відрізняються формальною структурно-семантичною нерозгорнутістю й 

розкриваються в мотиваційному тексті. Вони характеризуються підвищеною 

інформативністю й експресивно-емоційною забарвленістю, компресують у своєму змісті 

характеристики зовнішніх і внутрішніх особливостей носія імені, імпліцитно представлені 

через асоціативний зв'язок з предметами чи явищами навколишньої дійсності» [11, с. 5]. 

Метою нашої статті є з’ясування специфіки складених неофіційних іменувань, 

що функціонують на Івано-Франківщині. Мета передбачає розв’язання таких завдань: 

узагальнити дослідження щодо структури неофіційних іменувань у сучасному 

мовознавстві; схарактеризувати мотивацію та способи вираження компонентів 

складених неофіційних онімів; визначити найчастотніші антропонімні формули 

неофіційних іменувань наддністрянської Івано-Франківщини.  

Об’єктом дослідження є складені неофіційні найменування. Предметом 

розвідки стало виокремлення структурних компонентів складених неофіційних 

іменувань (індивідуальних прізвиськ та родичівських іменувань) мешканців 

Галицького району Івано-Франківської області. 

Виклад основного матеріалу. Г. Бучко та Д. Бучко виокремлюють 5 видів 

неофіційних антропонімів, серед них – індивідуальні прізвиська та сімейно-родові 

(спадкові) іменування, де перші – це особові назви, яких люди набувають у побутовому 

оточенні мимоволі, часто випадково, у різні періоди свого життя за тією чи іншою 

зовнішньою або внутрішньою властивістю чи якимось випадком, що з ними трапився, і 

під якими вони потім відомі лише у близькому оточенні [2, с. 5], а другі – особливий 

вид антропонімів, котрий ідентифікує всю родину й переважно передається у спадок, 

який за внутрішньою семантикою та структурою не відрізняється від прізвищ, але 

функціонує тільки в усному мовленні [12, с. 5].  

Сімейно-родові іменування вивчали ономасти різних регіонів України, проте ці 

антропоніми ще не отримали остаточної термінологічної кваліфікації (Р. Осташ 

використовує термін родинні, родові прізвиська [6], П. Чучка – родичівські або 

генесіонімічні прізвиська [12], В. Чабаненко – колективно-родинні прізвиська [13]). 

Н. Шульська подає диференціацію термінів прізвисько і вулична назва мешканцями 

досліджуваного регіону: прізвиськами означують переважно індивідуальні неофіційні 

антропоніми, тоді як назви по-вуличному – це сімейно-родинні (спадкові) 

найменування [17]. Слідом за О. Вербовецькою, ми дотримуємося думки, що 

родичівські оніми не є прізвиськами, оскільки вони тільки номінують носіїв, а не 

характеризують їх [4]. 
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Дослідження структури прізвиськ почалося разом із дослідженням становлення 

прізвищ. Звертаючись до витоків студіювання антропонімії, згадаємо праці 

М. Сумцова, В. Ястребова, І. Франка. У 70–90 роках активно вивчалися питання 

історичного становлення та закріплення офіційних моделей іменування (М. Худаш, 

П. Чучка, Л. Гумецька, Р. Керста, С. Панцьо, Г. Панчук).  

Залежно від того, де ми перебуваємо (у якому колективі, у якій соціальній групі), в 

офіційному спілкуванні використовуємо ту чи іншу формулу називання: ім’я, ім’я + по 

батькові чи прізвище + ім’я + по батькові. Народно-побутова ж антропонімна формула теж 

може бути однокомпонентна, двокомпонентна, трикомпонентна і більше. Індивідуальні 

прізвиська найчастіше є однокомпонентними (прізвиськами-характеристиками, частіше з 

негативним забарвленням). Н. Шульська у дисертаційному дослідженні звертає увагу на 

те, що «незважаючи на властиві прізвиську закони мовленнєвої ощадності, дуже часто 

неофіційний антропонім може бути оформлений словосполученням чи цілим реченням. 

Такі утворення більш розгорнуті й інформативно насичені, бо завжди мають по декілька 

індивідуальних характеристик (ім’я, вказівка на якусь рису, прив’язаність до якоїсь події, 

родинну належність тощо)» [17, с. 159–160]. 

Найчастіше до питання структури зверталися дослідники прізвищевих іменувань 

в історичних пам’ятках.  

Залежно від того, який критерій брали за основу класифікації складених 

неофіційних іменувань, їх поділяли на однолексемні, дволексемні, трилексемні 

(багатолексемні) чи одночленні, двочленні і тричленні, – кількісний критерій; І. Фаріон 

застосовує «зовнішній принцип компонентної кількости» й з-поміж трикомпонентних 

способів ідентифікації особи вирізняє описові утворення з лексемами-апелятивами на 

позначення посади, спорідненості (присяжний, син, зять) або з відойконімними 

назвами [10, с. 40–42].  

Враховуючи особливості словесних засобів, використовуваних у писемних 

пам’ятках ХІV – ХVІІІ ст. для ідентифікації особи, М. Худаш класифікує найменування на 

три групи: власне антропонімійні, апелятивні, мішані, або антропонімійно-апелятивні [12, 

с. 141], Л. Тарновецька зауважує, що в ревізьких записах І-ої половини ХІХ ст. поширена 

описова ідентифікація особи через родинні та інші відносини [9, с. 13]. 

С. Пахомова, схарактеризувавши всю розгалуженість термінів, робить спробу 

уніфікувати термінологію і, коли йдеться про кількісний склад іменувань, пропонує 

вживати терміни однолексемне – багатолексемне іменування. Кількісний зміст 

багатолексемного іменування дослідниця визначає залежно від числа онімів, а також 

лексем, котрі перебувають у процесі онімізації. При описі схем і зразків численних 

однотипних багатолексемних іменувань, на думку науковця, найбільш прийнятним є 

термін антропонімна формула (АФ), який передбачає «неодновимірний, 

багатоступеневий характер номінації особи», представлений значним числом 

однотипних іменувань. «У протилежному випадку варто вести мову про оказіональне 

іменування» [8, с. 72–73].  

В. Павлюк, досліджуючи неофіційні іменування мешканців Вінниччини, 

виокремлює оніми, що мають аналітичну природу (складні, складені, редупліковані) [7, 

с. 155]. Аналіз способів називання жителів середньонаддніпрянського Лівобережжя 

другої половини ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. дав можливість В. Шевцовій 

виокремити одно-, дво-, три- та чотириелементні антропонімічні структури, де 

двоелементна модель є максимально активною [16, c. 168]. 
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Отже, у нашій розвідці складені прізвиська розподілятимемо за структурою на 

дво-, три- чи чотирикомпонентні та виокремлюватимемо елементи цих антропонімних 

формул (АФ). Як правило, такі конструкції є підрядними словосполученнями.  

Двокомпонентними індивідуальними прізвиськами є сполуки, що складаються: 

- з апелятива та узгодженого з ним прикметника: Народний Вчитель (учитель 

фізкультури), Бодні Ґелевата (товста), Бурштинські Батареї (навчались у 

Бурштинському енергетичному коледжі), Поліцайська Душа (працював у ДАІ), 

Японскій Городовой (слово-паразит) та ін.;  

- з прізвища та імені відомої особи (або особового імені денотата та прізвища 

відомої особи), кіногероя, персонажа казки: Ян Табачников (коли вип’є, береться за 

баян), Віктор Карено (кучерявий, як герой кіносеріалу), Штифан Штірліц (хитрий, 

пробивний), Івасик-Телесик (мати часто кликала сина Івасика поїсти) та ін.; 

- з індивідуального імені та узгодженого прикметника-прізвиська: Ганька Дика 

(відлюдькувата), Ганька П’яна (сонна), Радний Михайло (член ради правління), Жира 

Мілька (жира – рижа (метатеза), Каська Висока (висока), Куца Майка (маленька, ім’я –

Марія), Сива Маринка (рано сивіли), Марісі Рішката (зав’язувала хустку наперед 

ріжками), Марісі Хора (хвора), Німий Михайло (погано розмовляв), Зоська Чубата (з-

під хустини завжди вибивалося волосся), Пасочка Стара, Пасочка Молода, Світий 

Петро, Світий Павло (у сім’ї було два сини – Петро і Павло), Талька (Наталія) 

Ґонорова (дівчина довго «перебирала хлопцями») та ін.;  

- з імені носія та апелятива (власне прізвиська): Ромко Бандит (командир), 

Полíтало Стьопа (швидкий), Шланг Ігорко (п’яниця), Качка Ганька (махає головою з 

боку на бік), Теклі Синьогубка (сині губи), Збуй Богданцьо (дуже маленький – 

енантіосемія), Коза Маріська, Зонька Гарнізонка (жінки легкої поведінки), Стефка 

Дзюбка (задзьобалася – залишалася їжа на обличчі), Іван Худоба (працював на бійні), Іван 

Будова (будівельник), Піндичка Насті (маленька), ШУФЛЯ Ігорко (нікому не відмовляє у 

допомозі), Гриб Василь (густе волосся), Орко Склеп (працював у крамниці) та ін.; 

- з римованих іменникових компонентів, що мають прикладкову природу: Гані-

Пані (служила у панів), Муха-Цокотуха (прізвище Мушинський), Донька-Шпонька 

(маленька), Пипка-Шипка (пипка – соска; шипка – шапка; у дитинстві дуже довго 

любив засинати із соскою і прикривав її шапкою), Бляха-Муха (слово-паразит);  

 - з редуплікованих субстантивованих слів: Пльи-Пльи (слово-паразит), Піць-Піць 

(пече – вигук для дитини), Пуля-Пуля (вигук для підкликання курчат, каченят); 

- з імені та субстантивованого вигуку: Ілько Пшик (кладовщик), Гоп Микола 

(танцюючи, примовляв «гоп-гоп»). 

Також двокомпонентну структуру представляють і родичівські іменування, 

мотивовані різними антропонімними класами онімів, здебільшого прізвиськами та 

варіантами імен предків, рідше їх прізвищами: 

- ім’я та патронім з присвійними формантами -ів (-їв), -ов(а)/-ев(а) від імені, 

прізвища чи прізвиська батька: Семкова Донька, Гнатків Йван, Місько Сюньків, Ромко 

Марків, Нуська Михаськова, Талька Гнатова, Штефко Йванців, Гриць Яців, Руська 

Мілишева, Донька Рибакова, Петро Фрасунків, Маруська Дьикова; з іменниковим 

суфіксом -к(а): Марусі Гоцулка, Оксана Палюшка (від Палюх); іноді -их(а): Олька 

Каролиха (тато Кароль); прізвисько у формі Р. в. однини: Галі Куцого (прізвисько Куций); 

- ім’я та пропатронім з присвійним формантом -ів (-їв): Гаврильців Орко, Грицків 

Ладзьо; з іменниковим суфіксом -к(а): Ганька Грегорка (дід Гриць); -ник-: Андрій 

Тандитник (дід – Тандит); 
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- ім’я та матронім з присвійним формантом -ин(а): Фівронина Насті, Талька 

Юрчишина, Юганчина Галька, Доньчин Петро, Петро Поштарчин; матронім у формі 

Р. в. однини: Василь Зозульички (прізвисько матері – Зозýльичка); 

- ім’я та проматронім із суфіксом -ин(а): Марта Мазурчина, Фівронина Насті, 

індивідуальне ім’я та ім’я бабусі в Н. в.: Сабінка Йван, Дмитро Маланка. 

У народнорозмовній системі іменувань наддністрянської Івано-Франківщини для 

номінації заміжніх жінок використовуються іменування за чоловіком – андроніми, що 

можуть бути утворені від імені чоловіка, його прізвища, прізвиська чи апелятивної 

особової назви: 

- ім’я та андронім із суфіксами: -их(а), -іх(а) – Марта Ковалиха, Нуська 

Цяпуриха, Нилька Штуїха (від Штуй); -к(а) – Галька Деренючка, Галька Рапатючка, 

Юганка Полячка, Фіфалка Штефка (від Фіфало); -ов(а)/ -ев(а) – Щорсова Зіна, 

Янчикова Олеська, -ев(а), Маринка Вуйцева та ін. 

Називання жінки за чоловіком та дітей за батьком є найпоширенішим видом 

іменувань у Галицькому районі. П. Чучка зауважує, що перевага складних іменувань 

ще в тому, що вони не просто диференціюють людей, а, індивідуалізуючи названого, 

вказують на його місце серед численних родичів [14, с. 149].  

Також активно використовуються двокомпонентні іменування, до складу яких 

входять топоніми, що вказують на місце проживання носія (О. Вербовецька називає їх 

топонімогруповими назвами – неофіційні іменування осіб за їх місцем проживання 

(куток, вулиця, населений пункт, область, регіон, країна [3]): Марійка з Яремчі, Надька 

Боківська (село Боків), Михайлінка з Войнилова (село Войнилів), Йван Гановецкій (село 

Ганівці), Вольґа з-за церкви, Юрко Зарівнів (живе за ровом), Люба з полі (живе біля 

поля), Леська з-за двора, Ганька з Рудник (назва кутка), Марійка з-за луга. 

До складу трикомпонентних іменувань входять двокомпонентні форми, зазначені 

вище, з додаванням:  

- повного імені або варіанта імені носія: Ганька Гілька Гнатового, Місько Стаха 

Довгого, Володька Надьки Киртички, Талька Луцевого Йвана, Петрового Феді Ганька, 

Маріська Зайцевої Параньки, Дмитро Зоськи Сюнькової, Палямаревої Вірки Андрій, 

Ігор Ґенка Рибака та ін; 

- апелятив на позначення спорідненості жінка, чоловік, син, донька (у такому ж 

значенні часто вживається субстантивований прикметник мала), зять, онук (онука), 

діти: Сумного Йвана жінка, Затерки Сюнька жінка, Гальки Квітнихи чоловік, 

Кицькового Штифана дочка, Куцової Галі мала, Гальки Мехової діти, зять Тоськи 

Кліщихи та ін. 

Чотирикомпонетні іменування продовжують ряд трикомпонентних: 

 - повне ім’я або варіант імені денотата + трикомпонентна назва: Словки 

Мньицькового Васильи Вірка, Нестор Петра Сені Бочканової та ін.;  

 - апелятив на позначення спорідненості син, донька, онук (онука), діти + 

трикомпонентна назва: Полякового Латка Стаха син, Ориськи Маринки Полячки внука 

та ін. 

Іноді від інформантів можна почути і п’ятикомпонентні структури онімів, але із 

власних спостережень можемо сказати, що вони зустрічаються тільки тоді, коли 

ідентифікувати людину потрібно для того, хто давно виїхав із села і вже не знає 

молодого покоління, але ще пам’ятає старших. У таких випадках ще використовуються 

описові форми: «Гната Міняйла, що женився на старшій дочці Петра Цимбала, внук». 

Прізвиська, які структурою нагадували б речення, дуже рідкісні: Петре, лови 

дрозда; Снімі с руля – в подальшому скоротилося в Сруль; Хто стрілял. Як правило, 
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такі іменування відбивають якусь подію чи пригоду в житті денотата або ж є наслідком 

глузування з тих, хто (особливо після того, як повернувся з армії) хотів виділитися 

своїм мовленням серед односельчан. 

На думку Г. Аркушина, аналітичні прізвиська, порівняно з одиничними, мають 

виразнішу експресію й багатшу семантику, хоча й не є продуктивними [1, с. 574]. 

Висновки та перспективи дослідження. Отже, найпоширенішою антропонімною 

формулою складених неофіційних іменувань Галицького району Івано-Франківської 

області є двокомпонентні сполуки, що представляють родичівські іменування: ім’я + 

патронім (пропатронім, андронім) від імені, прізвища чи прізвиська батька (діда, 

чоловіка). Ці ж оніми є елементами структури три- і чотирикомпонентних назв з 

поширенням їх апелятивами: повного імені або варіанта імені носія + двокомпонентна 

сполука; апелятив на позначення спорідненості + двокомпонентна сполука; повне ім’я або 

варіант імені денотата + трикомпонентна назва; апелятив на позначення спорідненості 

+ трикомпонентна назва. Дещо меншу частину досліджуваних онімів складають 

двокомпонентні прізвиська, які утворені від іменників (ім’я чи апелятив) та узгоджених з 

ними прикметників. У перспективі плануємо порівняти особливості творення та 

функціонування складених неофіційних іменувань у різних регіонах України. 
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ИМЕНОВАНИЯ 
В статье рассмотрены аналитические формы неофициальных именований, 

которые бытуют на Ивано-Франковщине, определены компоненты составных 

индивидуальных прозвищ и родственных именований, а также особенности их 

образования и мотивации. Выясняются типы связи между компонентами 

неофициальных антропоформул. 

Ключевые слова: неофициальная система именования, многокомпонентные 
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MULTICOMPONENT INFORMAL NAMES 
Functioning of informal onyms of various structural types belongs to the range of 

relevant problems of onomastics. 

The aim of the article is to find out the specificities of the multicomponent informal 

names of persons operating in Ivano-Frankivsk region. The aim provides solving of such 

problems as: generalizing the research on the structure of informal names in modern 

linguistics; characterizing the motivation and ways of expressing the components of the 

multicomponent informal onyms; determining the most frequent anthroponymic formulas of 

informal names of Naddnistrianshchyna region of Ivano-Frankivsk. 

The object of the research is multicomponent informal names. The subject of the 

study is the structural components of multicomponent informal names (individual and akin 

names) of inhabitants of the Halych district of Ivano-Frankivsk region. 

The most common anthroponymic formula for the researched compiled informal names 

of mentioned region are two-component compounds that represent akin names: name + 

patronymic (propatronymic, andronymic) on behalf of the name, surname or nickname of the 

father (grandfather, husband) . These onyms are elements of the structure of three- and four-

component names with appellatives added: full name / variant of the name + two-component 

compound; appellative to denote cognation + two-component compound; full name / variant 

of denotate name + three-component name; appellative to denote cognation + three-

component name. Somewhat smaller part of the studied onyms is two-component nicknames, 

derived from nouns (name or appellative) and from adjectives concerted with them. The 

prospect of the study is seen in the comparison of peculiarities of creation and operation of 

multicomponent informal names in different regions of Ukraine. 

Key words: informal naming system, multicomponent names, nickname, akin names, 

patronymic, matronymic. 
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Стаття присвячена актуальному на сьогодні вивченню пропріальної лексики крізь 

призму когнітивної лінгвістики. Матеріалом для аналізу стали псевдоніми українських 

учасників пісенного конкурсу «Євробачення». У поданій розвідці розглянуто 

концептуалізацію псевдонімів, установлено способи творення описаних онімів, 

перераховано їх конотативні профілі.  
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Когнітивна лінгвістика є порівняно молодою наукою, яка з’явилася наприкінці 

минулого століття й перебуває зараз у полі зору багатьох лінгвістів. За словами 

мовознавця О. Кубрякової, якби треба було назвати ключове поняття цієї науки, то це 

було б поняття концептуалізації [10, с. 94], тобто утворення концептів. Дійсно, без 

цього явища ми не могли би запам’ятовувати великий обсяг інформації, швидко 

оперувати відомими нам даними. За визначенням О. Кубрякової, концептуалізація – це 

«один з найважливіших процесів пізнавальної діяльності людини», який «призводить 

до утворення концептів, концептуальних структур і всієї концептуальної системи в 

мозку людини» [10, с. 93]. 

У поданій статті маємо на меті розглянути процес концептуалізації на прикладі 

конотативних профілів псевдонімів українських співаків-учасників пісенного конкурсу 

«Євробачення». Джерельною базою дослідження є соціальні мережі, форуми, інтернет-

видання («Ukrainian people», «Історична правда», «Українські новини», «Збруч» тощо).  

Імена є в нашій пам’яті особливими маркерами. Коли людина вперше чує або 

бачить особову назву, відбувається процес її сприймання органами чуття, далі 

інформація зазнає обробки в мозку, осмислення, інтерпретації (переробка інформації), 

категоризації нового слова. Людський розум оперує величезною кількістю інформації, 

тому щоб швидко віднайти в пам’яті потрібне, мозок об’єднує та класифікує знання за 

певними алгоритмами. Американські психологи Д. Драйден і Д. Восс образно 

описують процедуру зберігання інформації так: «Якщо ви навчилися розпізнавати 

певну породу собак, то мозок для новостворених знань заводить «файл», де 

зберігається вся інформація про цих тварин. Коли ви навчилися розпізнавати іншу 

породу, то ця інформація «дописується» у файл про собак і зберігатиметься в тому 

самому місці. Так само буде з «файлами» про птахів, коней, машини, анекдоти, будь-

якими іншими предметами та поняттями» [13].  

Таким чином у нашому мозку існує багато понять, які, як віти дерев, 

переплітаються між собою, утворюють розгалужені структури, пов’язані асоціативно 

чи за змістом. Варто зауважити, що інформація в мозку зберігається у вигляді знаків, 

символів, асоціацій, схем-образів. Ми запам’ятовуємо предмет або явище, а також 

емоції, почуття та враження, яке воно в нас викликало. Крім того, наш мозок пов’язує 

цей предмет чи явище із його словесним вираженням. З огляду на викладене вище, на 

позначення складного поняття, що означає сконцентроване в нашій пам’яті 

переплетення вербальної та невербальної інформації, лінгвісти ввели в науковий обіг 

термін концепт. Сьогодні ще тривають термінологічні уточнення цього поняття, немає 

усталеного визначення зазначеного терміна. Одним із перших поняття «концепт» 

описав у 1928 році С. Аскольдов-Алексєєв. У роботі «Концепт і слово» автор дав таку 

дефініцію: це «…мисленнєве утворення, яке заміщає нам у процесі мислення 

невизначену множинність предметів одного й того ж роду» [1, с. 30]. У цитованому 

реченні можемо побачити, що мовознавець вважає основною суттю концепту його 

заміщувальну функцію, яка допомагає сконцентрувати в одному концепті увесь смисл 

про однакові предмети чи явища, а також сприяє мовній економії. 

Після публікації роботи С. Аскольдова-Алексєєва мовознавцями було написано 

багато праць, де, вивчаючи поняття концепту, вони озвучували свої визначення цього 

поняття. Наведемо декілька з них. 

З. Попова та Й. Стернін визначають концепт як «дискретне ментальне утворення, 

що є базовою одиницею мисленнєвого коду людини, який має відносно упорядковану 

внутрішню структуру, представляє собою результат пізнавальної (когнітивної) 

діяльності особи та суспільства, містить комплексну, енциклопедичну інформацію про 
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відображений предмет або явище, про інтерпретацію цієї інформації суспільною 

свідомістю і ставлення суспільної свідомості до названого явища чи предмета» [14, 

с. 24]. 

За В. Телією, під концептом треба розуміти «усе те, що ми знаємо про об’єкт, у 

всій екстенсії цього знання» [21, с. 97]. 

А словник лінгвістичних термінів відзначає, що «це термін, що служить для 

пояснення одиниць ментальних або психічних ресурсів нашої свідомості та тієї 

інформаційної структури, яка відбиває знання і досвід людини: оперативно-змістова 

одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи та мови мозку, усієї 

картини світу, відбитої в людській психіці» [10, с. 90].  

Тож можемо зробити висновок, що концептом називають певну ментальну 

одиницю, що втілює в собі вербальну та невербальну інформацію, уособлює картину 

світу індивіда та національної спільноти водночас. Лінгвісти підкреслюють складність 

структури концепту і вказують на двоїстість явища: «з одного боку, до неї (структури) 

належить усе, що стосується будови поняття, з другого боку, до структури концепту 

входить усе те, що і робить його фактом культури – вихідна форма (етимологія); 

стиснута до основних ознак змісту – історія, сучасні асоціації, оцінки і т. ін.» [20, с. 41]. 

Варто зауважити, що хоча слово концепт походить з латинського conceptus, яке у 

перекладі означає поняття, але ці терміни не є абсолютними синонімами. Концепт 

ширший за поняття, він означає не тільки дефініцію предмета або явища, але уміщує 

емоційні образи, певні смакові, зорові, слухові характеристики. В. Маслова у праці 

«Когнітивна лінгвістика» зазначає, що концепт і поняття не є рівнозначними: «Якщо 

поняття – це сукупність пізнаних суттєвих ознак об’єкта, то концепт – ментальне 

національно-специфічне утворення, планом змісту якого є вся сукупність знань про цей 

об’єкт, а планом вираження – сукупність мовних засобів (лексичних, фразеологічних, 

пареміологічних тощо)» [12, с. 27]. Наприклад, знайоме нам слово матір (мама, мати) в 

академічному тлумачному словнику має два визначення: «1. Жінка, стосовно дитини, яку 

вона народила» і друге, майже ідентичне з попереднім «2. Самиця стосовно своїх малят» 

[19, с. 647], – це поняття слова. А концепт слова мати вбирає в себе широкий 

семантичний простір. Тут, крім словникової дефініції (мати стосовно своєї дитини), маємо 

звертання до жінки похилого віку, назву жінки в релігійному сенсі, слово мати в значенні 

першооснови чогось, тваринний чи рослинний світ, та навіть обсценну лексику [16]. 

Сьогодні в східнослов’янській лінгвістиці існує велика кількість робіт, де як 

концепти описані такі абстрактні поняття: кохання [22], злочин [17], душа [6], воля [23], 

правда / неправда [11] тощо. Проте ще малодослідженими є власні назви з погляду їх 

концептуалізації. За останні роки в лінгвістиці з’явилися праці, що вивчають 

концептуалізацію на прикладі певного топоніма (концепти Європа [15], Київ [2], 

Поділля [3]). Виникає питання, чи мають властивість до створення концепту 

антропоніми та інші види власних назв (зооніми, теоніми, космоніми тощо)?  

О. Карпенко в дисертаційній роботі «Когнітивна ономастика як напрямок 

пізнання власних назв» наводить приклад утворення концепту з антропоніма Наполеон. 

Ця назва ніби заголовок, який тягне за собою ланцюжок пов’язаних із поняттям слів 

(Франція, Ватерлоо, Єгипет, Бородіно, Жозефіна, Трафальгар, Веллінгтон, Битва 

народів, «Сто днів», остів Святої Олени, острів Ельба) [7, с. 10]. Дослідниця 

стверджує, що власна назва, яка широко відома на національному рівні, одразу стає 

концептом, містить різні смисли, закодовані нашою свідомістю. Звідси можемо зробити 

висновок, що антропоніми теж можна розглянути як концептуальне утворення, 

установити «конотативні профілі» [8, с. 33] цих номенів.  
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Матеріалом для аналізу в поданій розвідці стали псевдоніми українських учасників 

пісенного конкурсу «Євробачення», які відомі на міжнародному рівні. Першим розберемо 

псевдонім Руслана, який належить співачці Руслані Лижичко. За словником власних назв, 

ім’я Руслана є жіночим відповідником від Руслан, походить з тюркських мов і 

перекладається як «левиця» [18, с. 95, с. 178]. Хоч ця власна назва вважається для 

української мови запозиченою, вона широко розповсюджена в антропоніміконі українців. 

Причин обрання співачкою такого псевдоніма може бути декілька:  

1. Використання тільки особового імені як прагнення бути ближчою, «своєю»

для шанувальників. 

2. Асоціювання себе з етимологічним перекладом імені.

Стосовно першого пункту, згадаймо, що лише на ім’я ми називаємо рідних або 

близьких нам людей. За мовознавчими дослідженнями лексикон особи, наповнений 

власними назвами, поділяється на чотири кола. Спершу ідуть особові імена родичів та 

друзів, далі тричленна антропонімна формула імен колег та знайомих у всіх варіаціях 

(імена і по батькові, імена та прізвища); третім колом для індивідуума є люди, які йому 

відомі, але він з ними не знайомий особисто (історичні особи, сучасні діячі культури, 

науки тощо) [9]. Різниця між двома першими колами і третім у тому, що в останньому 

власну назву «…пізнають не від денотата до імені, а від імені до денотата» [9, с. 98]. 

Четверте коло антропонімів виглядає як «коло невідомості». Це власні назви, про 

існування яких людина здогадується, але вони не входять у її лексикон, так звані 

безденотатні антропоніми. 

З огляду на викладене вище, псевдонім Руслана для широкого загалу українців 

входить у третє антропонімне коло, але щоб зблизитися із шанувальниками, здаватися 

їм «своєю», співачка вибрала для сценічного іменування тільки своє особове ім’я, 

таким чином ніби прирівнюючи себе до власних назв першого кола. 

Псевдонім Руслани в різних текстах несе свої конотативні профілі, таким чином 

розширюючи інформацію, закодовану в концепті: 

1) українська співачка («Драйвова Руслана заспівала у Франківську та

подарувала людям квіти…»); 

2) переможниця «Євробачення 2004» («15 травня 2004 р. у Стамбулі Руслана з

композицією "Wіld Dances" ("Дикі танці") перемогла на 49-му європейському 

музичному конкурсі "Євробачення"»); 

3) політичний діяч («Руслана стає радником з питань молоді на громадських

засадах прем'єр-міністра України. Восени 2004 року бере активну участь в 

"Помаранчевій революції", а навесні 2006 року стає Народним Депутатом України»); 

4) національна гордість (Для українців усього світу Руслана стала символом

нашої національної гордості, допомогла повірити в себе); 

5) дика гуцулка («Проектів та ідей у “дикої гуцулки” дуже багато, бажання їх

втілити є, її енергійності можна позаздрити – “аби життя вистачило” – сміється 

Руслана»); 

6) дика Руслана («Куди поділася дика Руслана 2004 року?»);

7) «зверхенергійна» дівчина («Шалений успіх дав Руслані, тендітній, але

зверхенергійній дівчині, можливість зробити своєю сценою весь світ»); 

8) продюсер («19 лютого 1996 р. відбувся мистецький пленер, на якому була

сформована ідея проведення проекту Всеукраїнського масштабу – "Дзвінкий вітер", 

продюсером якого виступила Руслана»); 

9) зірка Карпат (Магія та містика Карпатських гір, їх енергетика, енергія,

драйв та неймовірно дика сила! Це Руслана! Справжня дівчина-воїн! Справжня 
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дівчина-воля! Серце її в Карпатських горах, на вершинах їх, так і знай! Зірка Карпат! 

Наше сонечко зійшло з заходу!); 

10) дівчина-воїн, дівчина-воля, принцеса-воїн («…Це Руслана! Справжня

дівчина-воїн! Справжня дівчина-воля!...». «Телекоментатори назвали Руслану 

"принцесою-воїном"»); 

11) сонечко з заходу («…Це Руслана!... Наше сонечко зійшло з заходу!...»);

12) амазонка з Карпатських гір («Вогонь, дикі танці дівчини-воїна і амазонки з

Карпатських гір, трембіти й такий шалений драйв, що стамбульська сцена 

"Євробачення" ледь витримала!»); 

13) амбасадор відновлюваної енергії у світі («Популярна українська співачка

Руслана у якості Посла Відновлюваної Енергії у світі провела концертне шоу в 

Бессарабії, у місті Ізмаїл у новорічну ніч на чистій енергії сонця, кинувши виклик 

існуючій старій енергосистемі»). 

Отже, псевдонім Руслана має властивості концепту з широким тематичним 

наповненням – це усі знання, враження, асоціації, які ми пов’язуємо зі співачкою 

Русланою Лижичко, її життям та діяльністю. Семантичним ядром концепту є 

ідентифікація Руслани як української співачки (Руслана – співачка), а також її 

перемогою на «Євробаченні 2004»; усі інші конотативні профілі формуються 

у «приядерній» зоні та залежать від мовця, його знань про співачку, ступеня знайомства 

з нею. Згідно з наведеними вище прикладами, цей псевдонім для більшості українців 

наповнений позитивними конотаціями та символізує: 

 енергію як рису характеру співачки, так і натяк на її діяльність

(«зверхенергійна» дівчина, драйвова Руслана, амбасадор відновлюваної енергії у світі); 

 алюзії до назви пісні «Wild dances», що принесла перемогу (wild у перекладі з

англ. «дикий» – дика Руслана, дика гуцулка); 

 особу, яка виборола для України перемогу (переможниця «Євробачення

2004», дівчина-воїн, принцеса-воїн та навіть дівчина-воля, бо тільки вольова особистість 

здатна перемагати); 

 пробудження національної свідомості, пам’яті про своє коріння, захоплення

спадщиною предків, яку уособлює образ Руслани (зірка Карпат, національна гордість, 

амазонка з Карпат, дика гуцулка, сонечко з заходу). 

Наступний співак, який знаний та популярний не тільки в Україні, а й далеко за її 

межами – Андрій Данилко. Хлопець у певний період творчості користувався 

псевдонімом Вєрка Сердючка. За класифікацією В. Дмитрієва ця власна назва є 

псевдогінімом (найменування чоловіка іменем жінки) [5]. Щоправда, функція 

псевдогініма А. Данилка різниться від письменницьких псевдонімів такого типу. 

Письменники мали на меті в більшості випадків утаємничити свою персону, обійти 

заборони цензури, а деколи навіть розжалобити редактора і знизити рівень його 

прискіпливості, тоді як співак не має на меті сховатися за цим ім’ям, а використовує 

його з травестійно-пародійною метою. 

За псевдонім А. Данилко обрав особове ім’я та прізвище, що несуть у собі певні 

конотації. Прізвище співак запозичив у своєї однокласниці Анни Сердюк. Словотвірна 

формула виглядає так: Сердюк + -к(а) → Сердючка. Морфонологічні зміни – чергування 

к//ч. Формант надає власній назві конотацій, є показником жіночого роду, адже суфікс -

к(а) один з найпродуктивніших у творенні жіночих відповідників від назв осіб чоловічої 

статі (житель – жителька, лікар – лікарка, студент – студентка). Такий суфікс часто 

наявний у неофіційному іменуванні, використовується у створенні прізвиськ або форм 

особових імен. Так, І. Ганжина, вивчаючи словотворчість власних назв у молодіжному 
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середовищі, доходить висновку, що суфікс -к(а) у прізвиськах чи іменах, якими 

звертаються школярі до своїх однолітків, загалом не має принижувальної конотації, проте 

формант надає власній назві фамільярно-дружнє забарвлення [4, с. 55]. На мою думку, 

саме такий ефект очікував Андрій Данилко, назвавшись Вєркою, а не Вірою, Вірусею та 

змінивши нейтральне Сердюк на емоційно-експресивне Сердючка. Варто зауважити, що 

суфікс -к(а) в імені Вєрка є не словотворчим, а формотворчим, бо лише модифікує 

нейтральну власну назву Віра, а створена співаком особова назва є суржиковою моделлю, 

що органічно доповнює створений А. Данилком образ жінки з народу. 

Конотативні профілі псевдоніма Вєрка Сердючка: 

1) співачка («Вєрка Сердючка «подарує» українцям свої хіти «Харашо» і «Дольче

Габбана»); 

2) жінка-свято («Сьогодні гарна дівчина Вєрка Сердючка у виконанні Данилка

«коштує» більш ніж сама Алла Борисівна, а організатори концертів ладні платити 

будь-які гроші за жінку-свято… »); 

3) учасник «Євробачення» (Заголовок статті: «Євробачення і Вєрка Сєрдючка з

піснею "Dansing Lasha Tumbai" 9 березня у 

Гельсінки»http://www.istpravda.com.ua/videos/2018/05/12/152448/); 

4) народна улюблениця («Спеціальною гостею цього свята стала запальна Вєрка

Сердючка. До народної улюблениці в цей вечір була прикута особлива увага…»); 

5) запальна провідниця («…Андрій Данилко прокоментував свою заяву про те,

що запальна провідниця йде зі сцени…»); 

6) народна провідниця (« «Народна провідниця» може дозволити собі говорити

всілякі дурнички, блазнювати, розважаючи публіку»); 

7) символ України (Коли відомого всьому світу Девіда Копперфільда запитали, з

чим у нього асоціюється держава Україна, він не задумуючись, відповів: «Кучма, 

горілка, Вєрка Сердючка»); 

8) ідол Європи («20-річчя Сердючки на сцені: як українська провідниця стала

ідолом Європи»); 

9) суддя «Х-фактора» і національного відбору на «Євробачення» («Але скоро

настане період, коли пісні Вєрки Сердючки не почуєш наживо. Суддя Х-фактора» і 

національного відбору на «Євробачення» сказав, що прощається з образом…»); 

10) український транс («Хто б міг подумати! Кельнських рокерів “Brings”

зачарував український транс! – дивується місцева бульварна газета «Express»); 

11) примітивна «женщина» («Це, принаймні, засвідчує, що проста, навіть

примітивна «женщина» Сердючка виявилася зовсім не такою вже й простою, як 

здається на перший погляд»https://numl.org/eJb); 

12) несерйозна зірка («…Заздрити можна серйозним зіркам, наприклад Аллі

Пугачовій або Миколі Баскову. А Вєрка Сердючка зірка «несерйозна»); 

13) зрадник («Зрада Сердючки: співака спробували виправдати за ганебну вечірку

у Сочі»); 

14) українка-хохлушка (Саме такий образ українки-хохлушки «на ура»

сприймається росіянами…. На сторінках газети «День» пан Д. Кисельов 

«проговорився», що «Вєрка Сердючка на російському ТБ і в російській свідомості 

сприймається як образ України»). 

Отже, псевдонім Вєрка Сердючка є двочленною антропонімною формулою 

(особове ім’я + прізвище), утворено за допомогою суфіксального способу (додавання 

форманта -к-). Власна назва має не тільки позитивні, а й негативні конотативні профілі. 
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Нейтральною частиною концепту є розуміння Вєрки Сердючки як співачки, учасниці 

«Євробачення», судді різних розважальних конкурсів. 

Позитивні конотативні профілі виражають: 

 асоціювання Вєрки Сердючки з Україною (символ України);

 ставлення європейської спільноти до співачки (ідол Європи);

 В. Сердючка як частина народної ментальності (народна улюблениця, народна

провідниця); 

 «фах» Вєрки Сердючки (запальна провідниця, народна провідниця);

 риси характеру Вєрки Сердючки (жінка-свято, запальна провідниця).

Проте існують і негативні конотативні профілі: 

 іронічно-принизливе асоціювання Вєрки Сердючки з українським народом

(українка-хохлушка); 

 особа-зрадник (зрада Сердючки);

 оцінка амплуа Вєрки Сердючки (несерйозна зірка, примітивна женщина).

Цікавою в аспекті семантики є номенування Вєрки Сердючки «українським 

трансом». У нашій культурі й ментальності поняття транс (транссексуальність) набуло 

негативної конотації, але ця ідентифікація прозвучала з уст європейської спільноти, де 

нейтрально ставляться до таких осіб. Слово транс (утинання від слова трансгендер) 

належить до сленгового лексикону, тому вважаємо його стилістично маркованим. 

Загалом концепт Вєрка Сердючка є семантично неоднорідним, насамперед 

у культурно мотивованих конотативних профілях. Спектр конотацій розгортається від 

позитивного сприймання й захоплення в українському культурному узусі (народна 

улюблениця) до негативно-іронічного осміювання в російському контенті (українка-

хохлушка).  

Ще однією яскравою особистістю, яка презентує свою творчість під псевдонімом, 

є співачка Джамала. Псевдонім походить від дівочого прізвища Сусани Алімової 

Джамаладінової. Спосіб словотворення – утинання. Вибір такого псевдоніма 

зумовлений прагненням співачки підкреслити своє кримськотатарське коріння, 

прославити свій рід.  

Іноді в ЗМІ можна натрапити на ще один варіант псевдоніма Джамали – Джа, 

який утворено утинанням від псевдоніма співачки. 

Конотативні профілі псевдоніма Джамала: 

1) співачка («Новий час» пропонує своїм читачам ознайомитися з найцікавішими

фактами з біографії Джамали, а також пригадати найкращі хіти співачки»); 

2) переможниця «Євробачення 2016» («Українська співачка Джамала,

переможниця міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2016" у Швеції, 

засвітилася у стильній вишиванці…»); 

3) «1944» («1944» – пісня української співачки Джамали…»);

4) молода мама («Молода мама Джамала світлиною без макіяжу спричинила

фурор у мережі»); 

5) східна жінка («Була гарна дівка (Джамала), стала, як Лобода. Коли східні

жінки фарбують коси блондом, виглядає не дуже»); 

6) сильна жінка («Брайан Тодд: «…Пісню ʺSoloʺ ми писали спеціально для

Джамали. Вона про те, що можна бути сильною, навіть якщо ти одна, сама по собі. 

Це гімн сильних жінок»); 
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7) суддя національного відбору на «Євробачення» («Відома співачка і суддя

Нацвідбору на «Євробачення 2019» Джамала після оголошення імен фіналістів 

конкурсу вирішила показати кадри із закулісся»https://numl.org/eHx); 

8) мегакрута Джа («Ловіть святковий настрій від мегакрутої Джа!»);

9) супер Джа («Наша Джамалочка виграла! Супер Джа! Супер перемога, вирвана

в російського Лазарєва з-під носа…»); 

10) Джамалочка («Наша Джамалочка виграла! Супер Джа! Супер перемога,

вирвана в російського Лазарєва з-під носа…»); 

11) кримська татарка («Журнал «Focus» назвав свою статтю так: «Випад проти

Росії: Україна виряджає кримську татарку на Євробачення»https://zbruc.eu/node/48189). 

Отже, псевдонім Джамала попри те, що співачка не так давно стала популярною 

та відомою, зазнав концептуалізації й має багато конотативних профілів. Ядром 

концепту є всі соціальні ролі Сусани (співачка, суддя національного відбору, молода 

мама). Конотативні профілі мають позитивне значення і виражають: 

 оцінку співачки шанувальниками за допомогою епітетів (мегакрута Джа,

супер Джа) і словотворчих засобів (Джамалочка – суфікс -очк- на позначення 

пестливості, ніжності, позитивної оцінки); 

 опис характеру Джамали (сильна жінка);

 національна приналежність співачки (кримська татарка, східна жінка).

Зауважимо, що пісня «1944», з якою співачка перемогла на конкурсі 

«Євробачення-2016», уже прозоро асоціюється з Джамалою, її перемогою на конкурсі, 

а також з кримськими татарами, депортацією в 1944 році. 

З розглянутого можна зробити такі висновки: 

1. Концептуалізовуватися можуть не тільки апелятиви, але й оніми.

2. Насиченість концепту конотативними профілями залежить від ступеня

«відомості», популярності носія власної назви. 

3. Конотативні профілі характеризують особу співака/співачки з різних боків,

виражають риси, притаманні їх творчості. Наприклад, у словосполученнях дика 

гуцулка, зірка Карпат видно популяризацію Русланою західноукраїнської тематики. 

4. Сьогодні співаки не мають обмежень у виборі псевдоніма та в обраній власній

назві втілюють усе, що хочуть донести до шанувальників: Джамала – наголосити на 

своєму походженні, Вєрка Сердючка – доповнити травестійно-гумористичний образ, 

прославити прізвище однокласниці тощо.  

5. У контексті когнітивної ономастики перспективними видаються подальші

вивчення процесу концептуалізації власних назв осіб у ЗМІ (наприклад, політиків, 

спортсменів); розроблення типології антропонімних концептів, розбудова стрункої 

теорії досліджень пропріальних назв тощо. 
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ПРОФИЛИРОВАНИЕ КОНЦЕПТОВ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 
НА ПРИМЕРЕ ПСЕВДОНИМОВ УКРАИНСКИХ УЧАСТНИКОВ 

«ЕВРОВИДЕНИЯ» 
Статья посвящена актуальному на сегодня изучению проприальной лексики 

через призму когнитивной лингвистики. Материалом для анализа стали псевдонимы 

украинских участников конкурса песен «Евровидения». В публикации рассмотрено 

концептуализацию псевдонимов, установлено способы создания описанных онимов, 

названо их коннотативные профили. 

Ключевые слова: псевдоним, концептуализация, концепт, когнитивная 

ономастика, коннотативные профили. 

V. D. Soprykina, 
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 

Department of the Ukrainian language 

THE PROFILING OF CONCEPTS OF PROPER NAMES 
AS STUDY OF PSEUDONYMS OF UKRAINIAN PARTICIPANTS OF 

“EUROVISION” 
This article focuses upon studying of the proper names in terms of cognitive linguistics, 

which is comparatively recent science and is at the sight of many linguists nowadays. The key 

concept of cognitive linguistics considered to be the phenomenon of conceptualization. There 

exist many concepts intertwined with each other in our brain, forming branched structures 

connected associatively or in content. Information in the brain is stored in the form of 

characters, symbols, associations, schemas-images: we remember the subject or phenomenon, 

as well as the emotions, feelings and caused impressions. According to above mentioned to 

define a complex concept, which refers to concentrating the interweaving of verbal and non-

verbal information in our memory, linguists introduced the term “concept” in the scientific 

usage. In this article we aim to consider the possibility of conceptualization process based on 

an example of individuals’ personal names. The pseudonyms of the Ukrainian participants in 

the Eurovision Song Contest served as the material for the analysis. It is dealt with 

conceptualization of pseudonyms, investigated the ways to create mentioned names, revealed 

their connotative profiles. The following conclusions are drawn: own names as well as 

generic names can become concepts; the congestion of the concept with connotative profiles 

depends on the degree of “information”, the popularity of the carrier name; connotative 

profiles characterize the singer from different sides, expressing the features of their creativity. 

In the context of cognitive onomastics, further studies of the process of conceptualizing of 

proper names in the media are promising (for instance, pseudonyms of athletes or politician) 

and issues of the elaboration of the typology of anthroponymic concepts are relevant. The 

article is of interest to philologists, who explore cognitive linguistics or onomastics, 

sociologists, psychologist. 

Key words: pseudonym, conceptualization, concept, cognitive linguistics, connotative 

profiles. 
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професор кафедри української мови 

ІНВЕКТИВНА СЕМАНТИКА ДІЄСЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

Статтю присвячено аналізу дієслів, які містять інвективну семантику, 

представлено їхню класифікацію, виокремлено й описано моделі дієслів у мовленнєвій 

інтеракції, на основі яких досліджуються їхні семантичні особливості. 

Аналіз дієслів з інвективною семантикою засвідчує, що їхні системні параметри 

можуть змінюватись залежно від типу дискурсу, його цільової установки, 

екстралінгвістичних і лінгвістичних чинників. Розвиток сучасних інтегративних 

технологій обумовлює появу нових об’єктів, які мають інвективне спрямування. Це 

призводить до виникнення оказіональних сполучень, які продукуються носіями мови. У 

такий спосіб виникає мовна системність, яка створює умови для формування нової 

семеми в системі мови й розширює діапазон узуальної сполучуваності. 

Ключові слова: інвектива, інвективна семантика, інвективний компонент, 

інвективне спрямування, дієслово, мовленнєва інтеракція, конфлікт. 

Постановка наукової проблеми та її значення. З кінця 80-х років XX ст. 

українська мова переживає процеси, що ведуть до змін на всіх її рівнях. З відомих 

причин ці зміни найбільш помітні в лексичному складі мови. 

Лексико-семантична система дієслів належить до найменше вивчених рівнів 

української мови. Втім для цілісного опрацювання словникового складу необхідною є 

робота над окремими тематичними й семантичними об’єднаннями дієслів та їхнього 

словникового складу, що містять інвективний компонент.  

Попри грунтовність праць у цій галузі, деякі аспекти семантики й сполучуваності 

дієслівних груп потребують докладного й глибокого осмислення. Тому подальшим у 

дослідженні дієслівної системи, як слушно зауважують Л. Новиков й І. Чистякова, має 

стати «поглиблення наукового уявлення про лексику, як функціональну систему, 

врахування людського чинника в його функціонуванні й розвиткові, звернення до 

категорій «активної лексикології», яка найбільш повно й адекватно відбиває лексичну 

систему мови (семантичне поле і його складові – лексико-семантичні групи)» [Новиков 

1990 : 91–92]. 

Актуальність статті полягає в тому, що розгляд стану дієслівної лексики 

сучасної української мови є сьогодні особливо доречним, що зумовлено важливістю 

вивчення динаміки словникового складу сучасної української мови, а отже, й характеру 

мовних уподобань, відзначених усно-розмовним мовленням, сферою засобів масової 

інформації й художньої літератури. 

DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181365
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 У зв’язку з цим на основну увагу заслуговують лексико-семантичні групи дієслів 

з інвективною семантикою, які номінують дії й процеси, що є найбільш значущими й 

актуальними для життя соціуму. До таких дієслів відносимо лексичні одиниці, що 

позначають деструктивний вплив на об’єкт: Ф. К. Бурахі, В. Єлістратов, О. Кашкарова, 

Г. Потапенко, Ф. Фаткулліна. Однак, системно-мовні аспекти семантики й 

сполучуваності дієслів з інвективним компонентом залишаються поза увагою 

дослідників, оскільки їхнє вживання в різних дискурсах сучасної української мови 

обумовлено змінами в семантиці й синтагматиці (саме з позиції об’єкта інвективного 

впливу). 

Це дозволяє стверджувати на актуальності статті, яка зумовлена такими 

чинниками як підвищення комунікативної релевантності дієслів інвективного 

спрямування; відсутністю наукових праць, присвячених цілісному й комплексному 

опису семантики й лексичної сполучуваності дієслів з інвективним компонентом в 

сукупності з їхніми системними й функціональними характеристиками. 

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Загальновідомо, що дієслова є 

основною конструктивною одиницею мови, тому в зарубіжній лінгвістиці дослідження 

дієслівної лексики є інтенсивним: Ю. Апресян, Н. Арутюнова, С. Бережан, 

А. Богданова, М. Болдирєв, О. Бондарко, В. Гак, В. Гольдберг, Г. Золотова, 

О. Кубрякова, Н. Лебедєва, В. Москвін, С. Плотніков, З. Попова, Т. Попова, 

Н. Соболєва, Л. Усачова, С. Чернова та ін. Втім дослідження дієслівної системи 

української мови мають потужні надбання і визначаються особливими тенденціями 

переходу від внутрішньо-системної організації лексико-семантичних груп до 

грунтовного аналізу дієслова в художніх текстах, розмовному мовленні, інтернет-

дискурсі, психолінгвістиці (Ф. Бацевич, І. Вихованець, К. Городенська, А. Загнітко, 

Т. Парасюк, В. Русанівський та ін.), оскільки «саме дієслово як стилістично й 

семантично багата категорія має значні можливості для їх зображення в різноманітних 

ракурсах і відтінках» [9, с. 8]. 

Формулювання мети й завдань статті. Метою статті є виявлення інвективної 

семантики дієслів в українській мові. Мета зумовила розв’язання таких завдань: 

1) схарактеризувати дієслова, об’єднані семантичним компонентом «інвективне

спрямування»; 2) проаналізувати семантику виокремлених деструктивних дієслів; 

3) визначити їхні типи; 4) з’ясувати особливості використання дієслів з інвективним

компонентом в художньому й інтернет-дискурсі. 

Об’єктом дослідження є дієслова, що містять інвективну характеристику 

адресата/об’єкта. Предметом – семантика й об’єктна лексична сполучуваність дієслів з 

інвективним компонентом в сучасній українській мові. 

Виклад основного матеріалу. Історик Борис Поршнєв, який досить глибоко 

досліджував мовлення в історичному та антропоцентричному аспекті, висунув гіпотезу 

про те, що дієслово має особливу роль як впливовий чинник. Деякі лінгвісти вважають, 

що дієслово старіше за іменник. Цю дієслівну фразу Б. Ф. Поршнєв пропонує уявити як 

таку, що заперечує дію або збуджує до дії [10, с. 426]. 

В. фон Гумбольдт відзначав, що «дієслово – це нерв самої мови. Всі інші слова в 

реченні як мертвий матеріал, що чекає свого з’єднання, і лише дієслово є сполучною 

ланкою, що вміщує в собі й поширює … життя [4, с. 199].  

Кожне дієслово має свою семантику і це характеризує його за тими чи іншими 

показниками. Різноманітні підходи до виділення семантичних груп дієслів знаходять 

відображення в основних класифікаціях: Л. Щерба створив класифікацію семантичних 

типів предикатів; класифікація Т. Булигіної й О. Селіверстової грунтується на так 
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званому «перебуванні речей»; Т. Кільдібекова підкласи дієслів кваліфікує за лексико-

граматичними розрядами; В. Кузнецова розглядає класифікацію дієслів з логічного 

погляду; Г. Сильницький визначає класи дієслів на основі змодельованих ними 

ситуацій; Л. Васильєв усі дієслова поділяє за трьома принципами: денотативним (або 

тематичним), парадигматичним і синтагматичним; класифікація Н. Шведової заснована 

на системі семантичних протиставлень.  

О. Есперсен зазначав, що «дієслова можна поділити на: ті, що позначають дію, ті, 

що позначають процес (росте, втрачає, помирає), ті, що позначають стан (спить, 

залишається, живе), хоча є й дієслова, які важко зарахувати до якогось класу 

(полегшується, зневажає) [Демиденко]. 

Отже, кожний дослідник здійснює класифікацію на основі тих дій, процесів, 

станів, які позначаються дієсловами. Іноді тісні семантичні зв’язки між словами не 

дають можливості провести чітку межу між окремими семантичними групами. Як 

засвідчує вищезазначене, класифікацією дієслів саме за семантичними показниками 

займалися багато вчених, але ще й досі це питання залишається дискусійним.  

В українській мові класифікацію предикатів здійснювали І. Білодід, 

І. Вихованець, К. Городенська, В. Горпинич, С. Дишлева, О. Леута, В. Русанівський 

та ін. Традиційно дієслова в українській мові поділяють за такими основними лексико-

семантичними групами: 

– дієслова руху (пересування, переміщення): брести, їхати, летіти, повзти,

возити, носити, прямувати; 

– дієслова мислення: думати, мислити, мріяти, пам’ятати, аналізувати,

уявляти, розмірковувати, характеризувати; 

– дієслова бажання: бажати, хотіти, прагнути, вимагати, просити,

примушувати, мріяти, домагатися, жадати; 

– дієслова мовлення: говорити, мовити, казати, мимрити, бубоніти, читати,

кричати, співати, булькотіти, оповідати; 

– дієслова волевиявлення: дозволяти, наказувати, змушувати;

– дієслова вияву почуттів: дякувати, радіти, гніватися, ненавидіти, любити,

зневажати, поважати, терпіти, страждати; 

– дієслова вияву ознаки: зеленіти, добрішати, червоніти, дерев’яніти, п’яніти;

– дієслова сприйняття: бачити, чути, сприймати, засвоювати;

– дієслова стану: сидіти, спати, морозити, температурити, трясти;

– дієслова ставлення: клювати, репетувати, кусати, преміювати, глузувати

тощо; 

– дієслова вияву фази дії (фазові дієслова): розпочати, закінчити,

продовжувати, лишати, припинити та ін. [3, с. 158]. 

За наявності спільних сем та віднесеністю дієслівних одиниць за фактами 

дійсності, С. Дишлева виокремила такі основні лексико-семантичні групи дієслів: 

1. Дієслова дії (дієслова загальної фізичної дії, дієслова на позначення дії, яка

спричиняє зміни в об’єкті, дієслова на позначення дії, яка створює об’єкт). 2. Дієслова 

руху та переміщення. 3. Дієслова релятивної семантики (дієслова ставлення, дієслова 

впливу, посесивні дієслова, дієслова залежності). 4. Дієслова стану і процесу (дієслова 

психічного стану, дієслова фізіологічного стану, дієслова на позначення переходу із 

одного стану в інший, дієслова на позначення фізіологічних процесів). 5. Дієслова 

ментальних і соціальних дій суб’єкта (дієслова фізичної чи інтелектуальної діяльності 

або відпочинку, дієслова мовлення, дієслова мислення, дієслова пізнання, дієслова 

сприйняття). 6. Дієслова звучання та звуконаслідування. 7. Дієслова буття. 8. Дієслова 
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на позначення виникнення, появи, настання. 9. Дієслова характеризації (позначення 

кваліфікативних властивостей особи, позначення зовнішнього вияву ознаки дії або 

стану, позначення зменшення або збільшення вияву ознаки). 10. Дієслова просторової 

локалізації. 11. Модальні дієслова (волевияву, бажання, наміру, можливості). 12. Фазові 

дієслова [Дищлева, с. 8]. 

Дієслова інвективного спрямування формують у системі української мови 

лексико-семантичне поле, одиниці якого характеризуються спільними семантичними й 

синтагматичними властивостями. Це засвідчує, що їхні системні параметри можуть 

змінюватись залежно від типу дискурсу, його цільової установки, екстралінгвістичних і 

лінгвістичних чинників. Розвиток сучасних інтегративних технологій обумовлює появу 

нових об’єктів, які мають інвективне спрямування. Це призводить до виникнення 

оказіональних сполучень, які продукуються носіями мови. У такий спосіб виникає 

мовна системність, яка створює умови для формування нової семеми у системі мови й 

розширює діапазон узуальної сполучуваності. 

Усі зміни, що відбуваються в суспільстві, спричиняють зміни і в лексико-

семантичній системі дієслова. Вона постійно поновлюється новими словами, 

збагачуючи лексичний склад дієслова. Інноваційний процес безперервний, але 

найбільшої активності він досягає під час глобальних змін в політичному, 

економічному, соціальному та ін. житті соціуму. 

С. Форманова виділяє 13 рівнів інвективного мовного простору, серед яких є 

дієслова з процесуальною семантикою, які мають інвективну домінанту: блудити, 

манати, падлючити, скацапитися, сучитися, шлятися та ін. [16, с. 182–185]. 

Інвективно конотовані дієслова зазвичай пов’язані з оцінкою й оцінною діяльністю 

особистості, оскільки в процесі мовленнєвого акту адресант, як правило, надає перевагу 

активній позиції (мовлення), а пасивна (сприйняття) стосується адресата, в результаті 

чого простежується позитивна оцінка свого мовлення й негативна оцінка мовлення 

комунікативного партнера. Це призводить до домінування інвективного компонента в 

семантиці дієслів. 

Дієслова з інвективним компонентом створені на позначення суб’єкта, об’єкта, 

поняття, дії. Вони з’являються тоді, коли змінюється суспільство, змінюються його 

цінності й установки, усвідомлюються людські взаємостосунки та ін. Вони служать для 

номінації деструктивних понять, реалій, для заміни раніше існуючих найменувань 

новими, зумовленими експресивністю, підвищеною емоційністю, афектом, образою, 

зневажанням та ін.  

Дієслова з інвективним спрямуванням виникають шляхом словотворення на 

основі наявних у певній мові морфем на певному етапі розвитку мови й 

усвідомлюються мовцями в певній ситуації й певному контексті. 

Зазвичай, дієслова з інвективною семантикою прищеплюються в мові, стають 

загальновживаними, якщо їхня поява викликана номінативною або стилістичною 

потребою.  

Стилістичні функції дієслів з інвективним компонентом різноманітні, але, в 

першу чергу, вони виступають засобом надання текстам негативної характеристики, 

створюють іронічні й саркастичні ефекти, стають деструктивним елементом, набувають 

образливого звучання. 

Останнім часом спостерігаємо знецінення не лише комунікативного акту, а й 

мовленнєвої діяльності, як-от: базарити, тріпатися, ляпати, молоти, морозити, 

гундіти, гундосити, мямлити, зудіти, долбити, воланити, верещати, кричати, 

базікати, буркотіти, фиркати, скавчати, гавкати, ричати, хрюкати та ін. У такий 
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спосіб відбувається активізація просторічних форм дієслів, які містять немотивовану 

негативну оцінку й можуть застосовуватися до будь-якого виду мовленнєвої діяльності. 

Причину цього вбачаємо у прагненні сучасної людини до мовленнєвої агресії, лайки, 

образи через роздратування, злість, втому, недоброзичливе ставлення, прохання 

замовчати, прагнення заперечити, замах на авторитет співрозмовника та ін. Зазвичай 

негативна оцінка переноситься з процесу мовлення на органи, які беруть в ньому 

участь. Наприклад, закрити рота – заткнути пащу, стулити пельку та ін.  

Дієслова з інвективною семантикою є стилістично маркованими й певною мірою 

агресивними, оскільки експлікують інтенцію фізичного впливу адресанта. До них ми 

відносимо:  

1) дієслова фізичного впливу: бити/побити, штовхати, ображати, цькувати,

штуркати, карати, вдарити, двинути та ін. Інструментом дії може бути як людина, 

частина її тіла, так і будь-який предмет, як-от: Мені здавалося, що вони – живіші за 

тих, котрі штовхають мене в транспорті, ображають у чергах, цькують у школі 

[13, с. 21]; Стальський держав хлопчика остро, не стільки вчив, скільки бив, штуркав і 

всякими способами карав його [17, с. 381]; 

2) дієслова із загальним значенням ‘виявляти неповагу до когось/чогось,

висміюючи, презирливо насміхаючись’. Сюди відносимо дієслова висміювати, 

насміхатися, кепкувати, глумитися, гордувати, знущатися, підбурювати, 

під’южувати, зубоскалити, кугурликати, сопіти, скавчати, волати, мичати, 

теревеніти, гундіти, хрюкати, молоти, верзти, верещати, тявкати, каркати, 

начхати, морозити тощо: – Та ти ж і не русич! Діди твої чорнопикі сівами звалися й 

кугурликали говіркою нелюдською [2, с. 10]; – Що ти сопеш, як сич? – знову донісся до 

нього голос дружини. – Я питаю, чи дадуть тобі хоч якусь копійку?! – Справа ще не 

завершена! – відрізав він [12, с. 113]; …скавчатимете, як пси з перебитими 

хребтами… [7, с. 14]; … несамовито заволав Блуд [2, с. 93]; 

3) дієслова, які містять образу: пліткарити, брехати, дурити, висміювати,

циндрити, здійснювати наклеп та ін. Зазвичай вони є оцінними, оскільки останнім 

часом відбувається збідніння етики й моралі реципієнтів: Мірра помахала перед його 

носом скручено газетою: – Хіба? А що ж тут пишуть? Брешуть? Знову хочеш 

проциндрити всі гроші на якийсь карданний вал?! Нікчема! Вона вийшла з кухні, 

грюкнувши дверима, і навмисне голосно ввімкнула телевізор [12, с. 113]; – А особливо не 

вірте оцьому пану, що видає себе за вашого приятеля, а дбає тілько про те, щоб 

обдурити, обдерти і викпити вас, – залунав різкий, смілий голос від дверей коршми 

[17, с. 530]; – Тільки людина здатна брехати. У природі брехні не існує. Хіба брешуть 

дерева, птахи, вода? Відчуваю брехню як звір – усією шкірою, усім, що є всередині 

мене, від шлунка до душі. Можна жити бідно, безтямно, дурнувато, легковажно, 

складно, але чесно жити – необхідно! Інакше – морок, ніч, смерть… [11, с. 117]; – Лавр 

не брехатиме!... Лавр тільки раз: обдурив, рубонув, добив… [2, с. 23]; Шнадельський 

мусив брехати, викручуватися, але ті брехні робили чимраз менше враження [17, с. 

538]; 

4) імператив, який є визначальним при навіюванні й створює єдність

мовленнєвого акту з комунікативним актом, виражається у формі наказу: – Заткни 

йому рота розпеченим залізом, володарю! – несамовито заволав Блуд [2, с. 93]; Провчи 

його, Угонію!.. [2, с. 95]; Розбити! Вигнати геть! Аби ноги полянської тут не було… 

[2, с. 80]; 

5) дієслова, що позначають антигромадську, соціально шкідливу діяльність: Я ж

його зганьбив двічі… [2, с. 20]; … Нещодавно я читала якусь сучасну книжку про це: 
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дружина втекла за кордон, і чоловік, сумуючи за нею, почав трахати все, що 

потрапляло йому під руку – навіть самого себе у вільний від жінок час [13, с. 98]; 

Старі плекають свої затрахані міллю спогади… [13, с. 19]; Можливо, настав час 

зустрітися з Лізою? Але навіщо? Не збирався ж я вчинити перелюб! [11, с. 131]; 

6) дієслова, що позначають різноманітні видозміни психічного й фізичного стану

людини: – Ти що, здурів? – заблищав очима сотник [2, с. 58]; Він здригнувся, 

попрощався зі Стальським і пішов до свойого готелю [17, с. 387]; Нараз щось немов 

шпигнуло його; він стрепенувся, мовби несподівано діткнувся проводу електричної 

батареї [17, с. 389]; Пан бурмістр поблід. Вагманові слова колупнули-таки його 

серце, але він пробував усе ще боротися зі своїм чуттям [17, с. 593];  

7) дієслова сприймання, а саме:

а) дієслова зорового сприймання: Страшний Асмуд під час битви… Вищирив 

жолудеві ікла – паща, як у ведмедя [2, с. 22]; Регіна з переляком витріщила очі на 

Стальського, але з її уст не вирвалося ані одно слово. – Що так вибалушилася на 

мене? – грубо буркнув Стальський [17, с. 603]. 

б) дієслова слухового сприймання, смаку, нюху: Смердить від них, – пика в 

сотника була аж багряна, а погляд – помітив воєвода – твердий та тверезий [2, с. 18]; 

Вода так само страшенно смердить [13, с. 27];  

в) дієслова мовлення: – Ти – дурний? – заревів воєвода. – Ні, тільки трохи п’яний, 

– спокійно заперечив Асмуд [2, с. 20]; Слідчі пси гарчали з недосяжної відстані й

безсило клацали штучними щелепами [1, с. 22]; … кричали, гейкали та сварилися 

селяни, шваркотали жиди [17, с. 509]; … деякі починали лаятись… [17, с. 511]; 

Інтриги йдуть, одні против одних риють. До школи зійдуться, то, замість богу 

молитися, кричать, сваряться … [17, с. 601]; 

8) дієслова процесуальної семантики: О, вони, мабуть, жерли заборонені плоди з

такою шаленою пристрастю, яка нам і не снилася! [13, с. 20]; А я несподівано розумію, 

що мені начхати на цю колиску мистецтв [13, с. 65];  

9) дієслова пошкодження об’єкта: одні одним пейси та бороди вимикують [17,

с. 601]; 

10) негативна характеристика діяльності шляхом використання дієслів із

засуджуючим значенням або негативною оцінкою: Пан за столом підняв голову і встав 

із місця при тих словах. – Що там за дурень рило рознімає? – крикнув він [17, с. 530]; 

11) жартівливий відтінок у дієсловах на позначення зневаги: Я такий рад, що

здибав пана меценаса… [17, с. 380]; Євгеній подзвонив, заплатив і вийшов. Йому 

хотілося спекатися Стальського, котрого балакання псувало йому пообідній гумор, 

але Стальського не так легко було спекатися [17, с. 386]. 

Виділені нами семантичні типи дієслів з інвективним компонентом засвідчують 

зневажання адресата, його зовнішності, вчинків, погляду, моральності та ін. Потенціал 

дієслів з інвективною семантикою визначається саме семантичною структурою їхнього 

значення, що мотивоване ситуацією й контекстом. 

Як бачимо з наведених прикладів, семантичний аналіз ситуації, в якій дієслово 

має інвективну семантику, визначається учасниками, конкретними предметами чи 

речами, що знаходяться у причино-наслідковому зв’язку і мають певні характеристики, 

які містяться у свідомості людини й включені у значення дієслова. Втім у значення 

дієслова включено елементи, які характерні для передачі інформації про зазначену 

ситуацію. 

Тенденція до посилення функціональної мобільності дієслів з інвективним 

компонентом у сучасному мовленні інтернет-видань показує, що, по-перше, українські 
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інтернет-видання різною мірою проявляють інтерес до цього пласту мови, а, по-друге, 

функція інвективи у мовленні інтернет-видань неоднакова. Так, розмовного характеру 

набувають інвективи засвітитися (крим. Виявити, видати себе) [14, с. 121], кинути 

(мол., крим. Виманити за допомогою обману певну суму грошей; обдурити когось) [14, 

с. 136], наїхати (1. мол. Вилаяти, розкритикувати когось; присікатися до когось. 

2. крим., жарг. Напасти з погрозами, бажаючи добитись чогось) [14, с. 184].

Розглянемо фактичний матеріал: 

Друга проблема – зрощення влади, правоохоронних органів із криміналітетом. 

Так зароджується організована злочинність. Згадайте, як на виборах вона 

засвітилася – хоча б у Закарпатті [15]; Адміністрація провела з лідерами осередку ПР 

сепаратні переговори, і ті погодилися заради кількох обласних управлінь «кинути» 

своїх союзників [15]; Згадувала Світлана, що за сприяння в переїзді до Канади своєї 

дитини заплатила 1200 доларів. Про це вона повідомила працівникам УБОЗу зразу, 

тільки-но зрозуміла, що не лише її «кинули» [15]; «Наїжджають» на нас [15]; 

Думали-гадали більшовики і КПУ над питанням, кого б то зробити винним у своєму 

провалі на слуханнях ПАРЄ, і вирішили наїхати на ... англійську мову [15].  

Інвективи, включаючись у дискурс інтернет-видань, виступають одночасно і 

номінативною одиницею, і експресемою, і стилістичним маркером. Наприклад, А сюди 

щодня з різних санаторіїв краю можна було би звозити десятки туристів, які би тут 

«відривалися на повну катушку» [15]; Делегати стояли невеличкими компаніями і 

перемовлялись зазвичай на три теми: Юлю (як вона «мочить» олігархів), футбол (як 

Григоришин «мочить» Суркіса) й Олійника (пречудова людина) [15]; У середньому 

такса «відмазування» від служби у війську сягає 500 у.о. Призовник іде на «легке» 

правопорушення й, отримавши за рішенням суду умовне покарання, цілком реально 

«косить» від служби у війську [15]; Телеканал «Інтер» взагалі є чемпіоном із 

впарювання масам різноманітної фаст-фуд-лабуди, як невмирущі серіали і клони 

лохотронів, але підводною частиною цього телевізійного «Титаника» є передача на 

кшвалт «Кумири і кумирчики» [15].  

За нашими спостереженнями у мовній практиці українських інтернет-видань 

вбачаємо широке оказіональне творення відіменникових одиниць на означення дій, 

процесів, явищ, властивостей тощо, зокрема від назв регіонів, держав, народів, прізвищ 

відомих діячів, закладів харчування, процесів та ін., як-от: афганізація, хохляндизація, 

лукашенкізація та ін. Наприклад, Київ «хохляндизує» Україну, а стосунки з сусідами 

будує на основі конкуренції … [15]; … Київ та його регіональні пахолки, будучи не 

здатними справитися з цими проблемами, замість творення спільноти пропонують 

«хохляндизацію» всіх земель всередині країни, а зовнішні двосторонні стосунки з 

сусідами будують на основі конкуренції націоналізмів, що радо підхоплюють 

націоналісти з тих країн [15]. 

Аналіз дієслів з інвективною семантикою засвідчує, що їхні системні параметри 

можуть змінюватись залежно від типу дискурсу, його цільової установки, 

екстралінгвістичних і лінгвістичних чинників. Розвиток сучасних інтегративних 

технологій обумовлює появу нових об’єктів, які мають інвективне спрямування. Це 

призводить до виникнення оказіональних сполучень, які продукуються носіями мови. У 

такий спосіб виникає мовна системність, яка створює умови для формування нової 

семеми в системі мови й розширює діапазон узуальної сполучуваності. 

Висновки. Дієслово – центральна частина мови, в якій постійно відбуваються 

лексико-семантичні зміни, що спричиняються активними процесами в житті 

суспільства. Суттєві зміни в мовній ситуації пов'язані з процесом глобалізації. 
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Зростаючий доступ українців до нових інформаційних технологій, науково-технічна 

модернізація, підвищена агресія – це чинники, які вплинули на склад лексики сучасної 

доби. 

Семантична класифікація дієслів з інвективним компонентом є досить 

розгалуженою, оскільки семантичні зв’язки видаються складними й багатомірними. 

Непросто й іноді неможливо провести чітку межу між інвективою й жаргонізмом 

(кинути, мочити, косити та ін.), окремими семантичними групами, оскільки одне й те 

ж саме дієслово може належати як до одної, так і до іншої групи. Це залежить від 

контексту. Вибір адресантом дієслова з інвективним компонентом має на меті досягти 

ефекту образи, зневажливості, недбалості до позначуваних реалій, певної 

відстороненості від описуваних явищ і подій. 

Інвективи є найактивнішим і найпоширенішим засобом інноваційного процесу. 

Поповнення інвективами спостерігається в найрізноманітніших групах дієслів і сприяє 

розширенню узусу лексичного складу дієслова. Поповнення здійснюється переважно 

шляхом творення нових дієслів на основі існуючих за допомогою різних словотворчих 

засобів – переважно префіксації і суфіксації (засвітитися, наїхати, відмазати, 

впарювати, хохляндизувати та ін.).  

Переосмислення семантики дієслова з інвективним компонентом полягає в 

осмисленні дієслова по-іншому, по-своєму. Значення, яке набувається словом в 

результаті свідомого його вживання в мовленні на позначення предмета, дії, процесу, 

що не є його звичайним чи природним референтом, – це вторинне значення слова, що 

розвивається з прямого, вихідного значення й робить його полісемічним.  

Функціонування дієслів з інвективною семантикою зумовлено формуванням 

оказіональних утворень і експресивних номінацій, які створюються цільовою 

установкою – здійснити вплив на адресата / об’єкт, донести до відома реципієнта певну 

негативну інформацію, викликати реакцію на неї. Усе це визначається використанням 

експресивних засобів. Але системні параметри дієслів інвективного спрямування 

можуть змінюватися залежно від типу дискурсу. 
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ИНВЕКТИВНАЯ СЕМАНТИКА ГЛАГОЛОВ В УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ 
Статья посвящена анализу глаголов, которые содержат инвективним семантику, 

представлены их классификацию, выделены и описаны модели глаголов в речевой 

интеракции, на основе которых исследуются их семантические особенности. 

Анализ глаголов с инвективним семантикой показывает, что их системные 

параметры могут изменяться в зависимости от типа дискурса, его целевой установки, 

экстралингвистических и лингвистических факторов. Развитие современных 

интеграционных технологий обусловливает появление новых объектов, которые имеют 

инвективним направления. Это приводит к возникновению оказиональних соединений, 

продуцируемых носителями языка. Таким образом возникает языковая системность, 

которая создает условия для формирования новой семемы в системе языка и расширяет 

диапазон узуальнои сочетаемости. 

Ключевые слова: инвектива, инвективная семантика, инвективный компонент, 

инвективное направление, глагол, речевая интеракция, конфликт. 
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INVECTIVE SEMANTIC OF VERBS IN THE UKRAINIAN LANGUAGE 
The article is devoted to the analysis of verbs that contain invective semantics, their 

classification is presented, the models of verbs in speech interactions are described and 

described, on the basis of which their semantic peculiarities are studied. 
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It is well known that verbs are the main constructive unit of language, because in both 

foreign and domestic linguistics the study of verbal vocabulary is intense: Yu. Apresyan, 

N. Harutyunova, S. Berezhan, A. Bogdanova, M. Boldyrev, O. Bondarko, V. Gak, 

V. Goldberg, K. Gorodenska, A. Zagnitko, G. Zolotova, O. Kubryakova, N. Lebedeva, 

V. Moskvin, T. Parasyuk, S. Plotnikov, S. Popova, T. Popova, V. Rusanivsky, N. Sobolev, 

L. Usachev, S. Chernov and others. Despite the thoroughness of works in this field, some 

aspects of the semantics and compatibility of verbal groups require a thorough and profound 

reflection. In this connection, lexical-semantic groups of verbs with invective semantics are 

required to focus on the actions and processes that are most significant and relevant to the life 

of society. These verbs include lexical units, which denote destructive effects on the 

addressee, object, and the like. However, systemic-linguistic aspects of semantics and 

connectivity of invective verbs remain beyond the attention of researchers, since the use of 

verbs with invective semantics in various discourses of modern Ukrainian is due to changes in 

their semantics and syntagmatics (precisely from the position of the object of the invective 

effect). 

This allows us to talk about the relevance of the article, which is due to factors such as 

increasing the communicative relevance of verbs of the invective direction, the absence of 

scientific works devoted to a holistic and comprehensive description of the semantics and 

lexical compatibility of invective verbs in the aggregate of their systemic and functional 

characteristics. 

The purpose of the article is to identify the invective semantics of verbs in the 

Ukrainian language. The purpose led to the solution of the following tasks: 1) to characterize 

the verbs, united by the semantic component of "invective direction"; 2) analyze the 

semantics of isolated destructive verbs; 3) determine their types; 4) to find out the features of 

the use of verbs with invective semantics in artistic discourse. 

The object of the study are verbs that have an invective characteristic of the recipient / 

object. Subject – semantics and object lexical compatibility of verbs with an invective 

component in modern Ukrainian. 

Methods of research: descriptive method - for the inventory, systematization and 

explication of the semantic structure of verbs; the structural method to which the analysis of 

dictionary definitions belongs and the component analysis – for the initial selection of the 

material; the method of contextual analysis – to study the functionality of verbs with invective 

semantics in the texts of Ukrainian literature. 

An analysis of verbs with invective semantics indicates that their system parameters 

can vary depending on the type of discourse, its target set, extralinguistic and linguistic 

factors. The development of modern integrative technologies causes the emergence of new 

objects that have an invective orientation. This leads to occasional combinations that are 

produced by native speakers. In this way, there is a linguistic system that creates conditions 

for the formation of a new semen in the language system and expands the range of visual 

compatibility. 

As a result of the study, we came to the following conclusions: the functioning of verbs 

with invective semantics is due to the formation of occasional formations and expressive 

nominations, which are created by the target setting – to influence the addressee / object, to 

inform the recipient of certain negative information, to cause a reaction to it. All this is 

determined by the use of expressive means. But the system parameters of verbs of invective 

direction can vary depending on the type of discourse. 

Key words: invectiva, invective semantics, invective component, invective direction, 

verb, speech interactions, conflict. 
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КАТЕГОРІЯ ВІДПОВІДНОСТІ / НЕВІДПОВІДНОСТІ 
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

Статтю присвячено дослідженню функційно-семантичної категорії відповідності 

/ невідповідності та засобів її реалізації в сучасній українській мові. Уточнено природу 

та структуру названої категорії; аргументовано виокремлення семантико-синтаксичних 

відношень відповідності / невідповідності в складносурядних реченнях; 

систематизовано засоби вираження цих відношень; окреслено центральні, 

напівпериферійні та периферійні зони реалізації розгляданої функційно-семантичної 

категорії. 

Ключові слова: функційно-семантична категорія, категорія відповідності / 

невідповідності, грамема відповідності, грамема невідповідності, семантико-

синтаксичні відношення, складнопідрядне речення, просте семантично неелементарне 

речення, складносурядне речення. 

Граматичні описи української мови кінця ХХ – початку ХХІ ст. зорієнтовані на 

вивчення вербалізації універсальних категорій, що постають на основі мисленнєвих 

операцій усвідомлення поняттєвого змісту об’єктивного світу, тобто предметів, явищ, 

властивостей, що оточують людину. Такий підхід зумовив виокремлення функційно-

категорійної граматики, засадничі принципи якої випрацювані І. Вихованцем та 

апробовані в низці новітніх досліджень К. Городенської, Н. Гуйванюк, А. Загнітка, 

Н. Костусяк, О. Межова, Т. Масицької, І. Мельник, М. Мірченка, Р. Христіанінової та 

ін. Експліковані в мовленні універсальні категорії об’єктивного світу прибічники 

функційно-категорійної граматики визначають як функційно-семантичні. Дотепер 

функційно-семантичні категорії частково вже простудійовані, зокрема категорії 

порівняння (О. Грипас), каузативності (І. Кучман), потенційності (О. Сікорська), 

допустовості (Т. Ткачук), заперечення (М. Баган), неозначеності (І. Поляк). Натомість 

категорія відповідності / невідповідності лише окреслена в граматичних студіях та 

потребує глибокого вивчення, що й зумовлює актуальність цієї розвідки. 

Перші відомості про семантику відповідності в українській граматиці пов’язуємо 

з працями І. Вихованця, який визначає її носіями в простих реченнях поєднання 

прийменників з, відповідно до, виходячи з, у світлі, у розрізі, у дусі з родовим відмінком 

іменника [1, с. 131]. Пізніше науковець виокремлює з-поміж вторинних предикатних 

синтаксем простого семантично неелементарного речення синтаксеми відповідності / 

невідповідності та окреслює засоби їх експлікації: прийменники відповідно до, з, 

виходячи з, залежно від, у світлі, у дусі з формою родового відмінка, згідно з, за з 

формою орудного відмінка, на з формою знахідного відмінка – для вираження значення 

відповідності, прийменник у розріз з з орудним відмінком – для вираження значення 

невідповідності [2, с. 155–156], а також детермінантні складнопідрядні речення 

відповідності, формовані сполучником що… то, елементи якого розташовані в різних 

предикативних частинах [3, с. 329]. М. Каранська серед з’ясувальних складнопідрядних 

речень розглядає окремий їхній різновид – речення для з’ясування невідповідності 
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фактів [9, с. 255]. Конструкції невідповідності як семантичний різновид у межах 

складнопідрядних речень відповідності / невідповідності вперше виокремлено й 

описано в одній із наших статей [17]. У російському мовознавстві складнопідрядні 

речення відповідності розглядає В. Бєлошапкова [5, с. 734; 15, с. 755], а І. Кручиніна 

виокремлює відношення невідповідності в складносурядних реченнях [10, с. 148–152]. 

Окреслення сутності категорії відповідності / невідповідності знаходимо в працях М. 

Мірченка [12, с. 145–146].  

Як бачимо, донині вияви семантико-синтаксичної категорії відповідності / 

невідповідності в українському мовознавстві пов’язували переважно зі 

складнопідрядними реченнями та похідними від них простими семантично 

неелементарними реченнями [3, с. 329; 12, с. 145; 16, с. 222–225; 17; 11, с. 293–295]. У 

складносурядних реченнях дехто із синтаксистів констатував лише відтінок значення 

відповідності чи невідповідності, який супроводжує єднальне [14, с. 609] або 

протиставне значення [18, с. 237]. Отже, система засобів експлікації семантико-

синтаксичної категорії відповідності / невідповідності подосі описана неповно. 

Мета пропонованої статті – подати цілісний опис функційно-семантичної 

категорії відповідності / невідповідності та засобів її реалізації в сучасній українській 

мові. Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань: 1) уточнити природу та 

структуру функційно-семантичної категорії відповідності / невідповідності; 

2) аргументувати виокремлення семантико-синтаксичних відношень відповідності /

невідповідності в складносурядних реченнях; 3) систематизувати засоби вираження цих 

відношень; 4) окреслити центральні, напівпериферійні та периферійні зони реалізації 

розгляданої функційно-семантичної категорії. 

Об’єктом дослідження постають прості та складні речення сучасної української 

мови, предметом – семантико-синтаксичні відношення відповідності / невідповідності 

та засоби їх реалізації.  

Досягнення поставленої мети та розв’язання накреслених завдань, достовірність 

отриманих результатів забезпечило використання низки методів: описового – для 

лінгвістичного обґрунтування категорії відповідності / невідповідності, інвентаризації 

засобів її репрезентації в українській мові та ранжування зон реалізації; структурно-

семантичного аналізу – для з’ясування семантико-синтаксичних відношень; 

транспозиційного аналізу – для визначення центральних та периферійних зон реалізації 

цих відношень. 

М. Мірченко функційно-семантичну категорію відповідності / невідповідності 

потрактовує як таку, що вказує на характер події або явища, що узгоджується з певним 

наслідком (значення відповідності) або не узгоджується з певним наслідком (значення 

невідповідності). Дослідник підпорядковує цю категорію безпосередньо підкатегорії 

зумовленості та через останню надкатегорії предикатності [12, с. 145]. Суголосно до 

зауважень І. Вихованця щодо можливості потрактування синтаксем відповідності / 

невідповідності або як семантичних варіантів однієї синтаксеми з узагальненим 

значенням (що охоплює значення відповідності і невідповідності), або як 

різнофункційних синтаксем з відмінним семантичним навантаженням, яке дає змогу 

виділяти компоненти з функцією відповідності і невідповідності як дві окремі 

функційно-семантичні одиниці [2, с. 213], аналізовану категорію можна розглядати або 

як одну цілісну з узагальненою семантикою, або як дві окремі – категорію 

відповідності і категорію невідповідності. І. Вихованець зазначає, що вибір однієї з 

двох кваліфікацій залежить від ступеня узагальнення [Там само]. В українському 

мовознавстві дотримуються першого підходу – виокремлюють одну синтаксему, одну 
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категорію відповідності / невідповідності [2, с. 155–156; 12, с. 145–146; 11, с. 293–296]. 

Так само будемо її розглядати і в цій статті. Обидва значення, об’єднані в цій категорії 

на основі спільного стосунку до часової перспективи – часової попередності, а також 

планом модальності й «розрізняються єдиною диференційною ознакою – характером 

події або явища, що відповідає наслідкові (значення відповідності) / що не відповідає 

наслідкові (значення невідповідності)» [2, с. 155]. Порівняно з іншими функційно-

семантичними категоріями розглядана категорія не має розгалуженої семантичної 

диференціації, тому в ній виокремлюємо лише дві грамеми – грамему відповідності й 

грамему невідповідності. Сфера поширення категорії відповідності / невідповідності – 

складні й похідні від них прості семантично неелементарні речення. 

Базовими засобами реалізації розгляданої категорії в українській мові постають 

складнопідрядні речення відповідності / невідповідності, вони формують її центральну 

зону. Складнопідрядні речення відповідності / невідповідності характеризують 

суміжність і взаємодію двох процесів, зіставлення яких дає змогу мовцеві виявити 

певну закономірність, в основі якої – причиново-наслідковий зв’язок [8, с. 369], але 

розрізняються тим, що в реченнях відповідності характер причини і наслідку відповідає 

нормі, стандартним законам облаштування світу: Що більше ворогів, то ліпше для 

справжнього воїна (Павло Загребельний) ← Мало ворогів – погано для справжнього 

воїна; Багато ворогів – добре для справжнього воїна, а в реченнях невідповідності 

характер причини не відповідає наслідкові, навіть суперечить йому: Ми не дикі коні, 

щоб усе топтати… (Олесь Гончар). 

Семантичну функцію відповідності реалізують спеціалізовані сполучники, однак 

коло їх ще й дотепер остаточно не визначене. Наприклад, І. Вихованець подає лише 

один сполучник відповідності що… то [3, с. 329], А. Загнітко – що… то, чим… тим, в 

міру того як [6, с. 393], К. Г. Городенська – що… то, чим… тим, що… тим, чим… то 

[4, с. 86–87]. Найчастіше з-поміж названих уживані в усіх стилях української мови 

сполучники що… то та чим… тим: Що далі на простір, то крилатіший вітер (Олесь 

Гончар); Що далі від Києва, то менше мало б зоставатися в ній дитинного світу… 

(Павло Загребельний); Ще стародавні знали: що менше любиш дітей, то дужче 

відданий державі (Павло Загребельний); Що вища культура народу, духовна і 

матеріальна, то вища й міцніша позиція його мови (Олександр Ткаченко); А по-моєму, 

чим більше людей знатиме, тим безпечніше і спокійніше буде на душі 

(Володимир Малик); Та чим більше катують, тим лютіші на панів стають посполиті 

(Натан Рибак); Диво велике ти [дитинство] таїш у собі: чим далі пливе по небесному 

прузі наше золотаве сонце, тим ближче, аж до першої дитячої сльози, припливає 

блакитний світанок віку (Ярослав Гоян); …чим ближчим є світле майбутнє людства, 

тим обмеженішою стає сфера поширення нашої мови (Микола Степаненко); Чим 

вищий рівень управління, тим більша кількість і складність завдань щодо розроблення 

планів та їх реалізації, тим істотніше значення контрольної функції (Галина 

Кіндрацька). Інші сполучники трапляються зрідка: І що більше в людини вільного часу і 

що менше вартих уваги подій відбувається з нею в реальному житті, тим 

імовірнішим є її відхід у світ вигаданих історій, спершу лише трохи прикрашених, далі 

все більш химерних (Наталка Сняданко); Та в міру того як наближався до лікарні, 

притуплювалася гострота бажання побачити Валечку (Ірина Вільде); В міру того як 

Денис говорив далі, голос його зривався все частіше (Петро Панч); В міру того як 

Ванько підходив до свого городу, серце йому починало все більше тривожитись 

(Валер’ян Підмогильний). Специфічною ознакою складнопідрядних речень 

відповідності, предикативні частини яких поєднані перерахованими вище 
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сполучниками, є двокомпаративність: у їхніх обох предикативних частинах наявні 

прислівники або прикметники у формі вищого ступеня порівняння. Водночас 

зауважимо таке. За спостереженнями функціювання складнопідрядних речень 

відповідності в мові української преси початку ХХІ ст. І. Завальнюк робить висновок, 

що нині дедалі ширшого вжитку набувають конструкції зі сполучником що… то, а 

конструкції зі сполучником чим… тим є менш органічними для української мови 

порівняно з російською, тому їх використовують рідше [7, с. 24]. Нагадаємо, 

О. Синявський свого часу щодо подібних речень зі сполучником чим… тим 

зауважував, що в літературній мові вживають переважно конструкції із що… то [13, 

с. 343]. На нашу думку, у сучасній українській літературній мові варто послуговуватися 

в складнопідрядних реченнях відповідності природним для нашої мови сполучником 

що… то та уникати сполучників чим… тим, що… тим, тим… що, у(в) міру того як, 

оскільки вони кальковані з російської мови. Натомість обстежений фактичний матеріал 

дає підстави визначити ще один сполучник у реченнях відповідності що не… то (й): 

Що не папа, то й новий архітектурний стиль (Максим Рильський). Уведення 

компонента не до структури сполучника пояснюємо тим, що саме поєднання що не… 

то (й) утворює складнопідрядні речення відповідності іншої структури – без 

компаративів у предикативних частинах. Крім того, складнопідрядні речення 

відповідності, формовані сполучниками що… то, що не… то (й), мають і деякі інші 

відмінності: 1) що… то спеціалізований на вираженні зіставлення в якісному плані, 

плані, а що не… то (й) – в кількісному: Але що сильніше влада закручувала гайки в 

українському питанні, то сильнішим ставав опір (Надія Гуменюк); Що не ніч, то 

новий полюбовник (Ліна Костенко); 2) конструкції зі сполучником що… то можуть 

бути двосуб’єктними й односуб’єктними, пор.: …що більше він завдає своїй Ліззі 

моральних тортур, то більше вона йому відповідає – чим би ви гадали? Відданістю, 

турботою, безмежним милосердям (Олесь Гончар); …і що далі вона, ця весела 

циганочка, літала перед нами з своєю негаснучою усмішкою, з руками ластів’ячої 

прудкості, з оченятами, що так привітно до всіх зорили, то ставала вона для кожного 

з нас все гарніша й гарніша (Олесь Гончар). Односуб’єктність предикативних частин 

часто зумовлює формально-граматичну неповноту другої (у ній випущено підмета, 

названого у першій частині): А вона [Євпраксія] що вище підіймалася, то в більший 

бруд попадала (Павло Загребельний); Отож людина що більше наслідує властивості 

небесних духів, то стає вищою й ліпшою за тварин (Павло Загребельний). Натомість 

речення зі сполучником що не… то (й) завжди двосуб’єктні: Що не день, то нові 

пригоди.  

Значення невідповідності формує зміст предикативних частин, спеціальних 

сполучників для йогго вираження немає. Семантику невідповідності зафіксовано в 

деяких складнопідрядних реченнях з асемантичним сполучником що, сполучниками 

аби, щоб, транспонованими зі сфери цільових відношень, і сполучником бо, 

транспонованим зі сфери причинових відношень. Сполучник що приєднує підрядну 

частину до головної частини, яка є заперечною та побудована за моделлю «хтось 

(щось) не є кимсь (чимсь)». Заперечення у головній частині і спричиняє невідповідність 

змістів головного і підрядного компонентів: Я не радіо, що ти в мене про новини 

питаєш (Марія Каранська); Я ж не бухгалтер, що ви від мене грошей вимагаєте 

(Марія Каранська). Сполучник що можливий і в складнопідрядних реченнях 

невідповідності, які становлять собою риторичне питання: Чи я ж своїх суміжників 

турбую, що напосілись гамузом? (Ліна Костенко). Як відомо, у риторичних питаннях 

приховане ствердження протилежного. У реченнях зі сполучниками аби, щоб, бо 
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заперечення може бути в головній або підрядній частині, іноді в обох редикативних 

частинах: Заубуш не був аж таким добрим, аби думати ще й про інших (Павло 

Загребельний); Ібрагім був занадто розумний чоловік, щоб не знати, яка загрозлива річ 

– влада (Павло Загребельний); Не вір мені, бо я брехать не вмію, Не жди мене, бо я і

так прийду (Василь Симоненко). Проте можливі й конструкції без заперечення: Дуже 

вже щаслива вона, щоб зрозуміти чуже горе (Анатолій Дімаров); Дуже-бо багато він 

перетерпів, щоб ще впадати в відчай (Іван Багряний); То це ми стільки вибули війни, 

щоб знов сюди вернулися вони? (Ліна Костенко); …надто незвичайний вигляд був у них, 

щоб можна було думати, ніби вони вдаються до таких недоречних жартів (Олесь 

Гончар); Сподіваюся, ми станемо справжніми друзями, бо байдужі один до одного, і 

ніхто не жде нічого від іншого, а кожен жде своєї години (Павло Загребельний). Часто 

в такому разі невідповідність змістів предикативних частин створює використання 

лексем із протилежним (щаслива – горе) або несумісним значенням (перетерпіти – 

впадати у відчай, друзі – байдужі).  

Напівпериферійну зону категорії відповідності / невідповідності формують 

прості семантично ускладнені речення із похідними, пов’язаними із вторинною 

предикацією синтаксемами, що представлені прийменниково-відмінковими формами. 

Синтаксеми відповідності / невідповідності відображають відношення між двома 

суміжними ситуаціями, одна із яких (та, що співвідносна з наслідком) виражена 

реченнєвою конструкцією, а інша (яку можна розглядати як причину) – вторинною 

синтаксемою із значенням відповідності або невідповідності. Семантичну функцію 

відповідності реалізують поєднання прийменників з, відповідно до, виходячи з, залежно 

від, у світлі, у дусі з формою родового відмінка: Та безглузда атака на Росі, яку він з 

наказу Дев’ятого очолив, справді багато чого навчила Спартака (Олесь Гончар); …все 

зложилося відповідно до бажань матері й Дори… (Ольга Кобилянська); Виходячи з 

своїх тактичних міркувань, він хотів захопити готель цілим (Олесь Гончар); Наміри 

можуть мінятися залежно від погоди (Улас Самчук); У світлі сучасних уявлень <···> 

всередині нашої планети є важке і рідке металеве ядро з твердим суб’ядром (Наука і 

суспільство); В школі галицькі професори та старшини виховували нас у суто 

націоналістичному дусі (Володимир Сосюра); прийменників згідно з, за з формою 

орудного відмінка: Після кривавих кровопролитних битв військо відходило, згідно з 

стратегічним планом командування (Олександр Довженко); …все робиться за 

командою зверху… (Володимир Сосюра); на з формою знахідного відмінка: Незабаром 

Хома з’явився на виклик (Олесь Гончар). Семантику невідповідності реалізує 

прийменник у розріз з з формою орудного відмінка: Подібні дії йдуть у розріз з їхніми 

заявами про прихильність принципам демократії (Дзеркало тижня). І. Вихованець та, 

услід за ним, О. Межов підкреслюють, що процес становлення підсистеми засобів 

вираження відповідності / невідповідності в простих семантично ускладнених реченнях 

ще не завершився – поряд із функціюванням первинних щодо граматичної структури 

сучасної української мови прийменників виникають нові прийменники, які чіткіше 

виражають семантико-синтаксичні відношення відповідності / невідповідності та їхні 

відтінки [2, с. 156; 11, с. 296]. 

Периферійну зону реалізації функційно-семантичної категорії відповідності / 

невідповідності формують складносурядні речення з асемантичними сполучниками і 

(й) та а, що дає підстави виокремити речення відповідності / невідповідності і серед 

складносурядних конструкцій. Підкреслимо, що значення відповідності / 

невідповідності постає унаслідок зіставлення змістів предикативних частин. Водночас 

відзначимо, що такі складносурядні речення маловживані. У реченнях відповідності 
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предикативні частини позначають ситуації, співіснування яких цілком умотивоване, 

доречне, зіставлення їх дає змогу виявити певну закономірність, в основі якої 

причиново-наслідковий зв’язок, поєднують ці предикативні частини сполучники і (й) та 

а: Дівчина зростала, і водночас зростала черга претендентів на її руку 

(Валентин Терлецький); І після кожної нової зупинки в начальника було все менше 

хапливості, а в його тоні все менше тривоги (Іван Багряний). Натомість у конструкціях 

зі значенням невідповідності зафіксовано тільки сполучника а: Мова солов’їна, а 

тьохкають чортзна-що (Ліна Костенко); Гичка велика, а сама морквина дрібненька, 

біла і зовсім не солодка (Олександр Довженко). Основою відношень невідповідності 

постає ідея невмотивованого, недоречного співіснування ситуацій, тобто поєднано 

ситуації, між якими немає закономірного внутрішнього зв’язку і які зазвичай 

непоєднувані [10, с. 149]. Зокрема це ситуації, між якими виникає невідповідність: 

1) між очікуваним і тим, що є насправді: Руки його великі, загорілі, справді

солдатські, а як ніжно зараз вони її обіймали (Олесь Гончар); Вчили вас, вчили, а 

голови гарбузовим насінням набиті (Олесь Гончар); У банках мільйони, а він тут 

вітамінною водичкою живиться... (Олесь Гончар); Хата в тебе, кажуть, на дві 

половини, а ти одна... (Олесь Гончар); Юне, беззахисне, рівно дихає, а над ним 

схилилась війна (Олесь Гончар); 

2) між тим, що має бути реалізованим, і тим, що реально реалізоване: Мені треба

писати про човен, а я забув і пишу про хмари (Олександр Довженко); 

3) між закономірністю та частковим виявом: Короткі літні ночі, а ця була

незвично довгою, здавалось – ніколи не кінчиться (Олесь Гончар); Мідь не чорніє, а цей 

сокіл був геть чорним і ще облупився, немов його не раз лакували (Ірен Роздобудько); 

Раніше, ще в княжі часи, мовляв, собори найчастіше будували на честь перемог, а цей 

був збудований козаками на знак прощання зі зброєю, з Січчю (Олесь Гончар); В інших 

містах пепсі ще не продавали, а тут на кожному кроці яскравіють ці маленькі, 

незвичної форми пляшечки! (Ірен Роздобудько); 

4) у плані часових вимірів – другу ситуацію представлено як таку, що занадто

затягнулася, або як передчасну. У цих реченнях у предикативних частинах зазвичай 

вживано прислівники ще і вже або один із них: Вже було сонце зайде, а ми ще 

збираємось (Олександр Довженко); Вже ніч, а їх нема (Олександр Довженко); Пройшов 

ураган, а мертва зиб ще довго будоражитиме людське море (Олександр Довженко); 

Ще й не вчилося, а вже йому така честь випала (Олесь Гончар); Ще й до фронту не 

дійшов, а вже знайшлася в нього причина відстати (Олесь Гончар); Ще «Іліада» 

бриніла нам у вухах, а ми вже були готові вбивати (Олесь Гончар); 

5) модального характеру – друга предикативна частина передає ситуацію,

нав’язану виконавцеві проти його волі, вона маркована використанням предикатів у 

формі другої особи наказового способу. Такі конструкції експресивно забарвлені, 

властиві переважно розмовному мовленню: Привезуть дітей, а ти панькайся з ними; 

Начальник парку в сезон поїде пляжитись із своєю товстухою, а нам знов у січні або 

лютому... (Олесь Гончар). 

Отже, функційно-семантична категорія відповідності / невідповідності вказує на 

характер події або явища, що узгоджується (значення відповідності) або не 

узгоджується (значення невідповідності) з певним наслідком. За своєю структурою є 

двограмемною, охоплює грамему відповідності й невідповідності. Базовими засобами 

реалізації розгляданої категорії в українській мові постають складнопідрядні речення 

відповідності / невідповідності, вони формують її центральну зону. Виразниками 

семантико-синтаксичних відношень відповідності між їхніми предикативними 
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частинами є спеціалізовані сполучники що… то, що не… то (й). Семантику 

невідповідності формує співвідношення змістів предикативних частин, що поєднані 

асемантичним сполучником що та транспонованими зі сфер інших відношень 

сполучниками аби, щоб і бо. Напівпериферійну зону категорії відповідності / 

невідповідності формують прості семантично ускладнені речення із вторинними 

предикатними синтаксемами, вираженими прийменниково-відмінковими формами: з, 

відповідно до, виходячи з, залежно від, у світлі, у дусі + родовий відмінок; згідно з, за + 

орудний відмінок; на + знахідний відмінок – зі значенням відповідності; у розріз з + 

орудний відмінок – зі значенням невідповідності. Периферійну зону реалізації 

функційно-семантичної категорії відповідності / невідповідності формують 

складносурядні речення з асемантичними сполучниками і (й) та а. Перспективу 

вивчення розгляданої категорії вбачаємо в дослідженні засобів її реалізації в різних 

стилях української мови. 

Література 

1. Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови. К. : Наукова думка,

1980. 288 с. 

2. Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. К. :

Наукова думка, 1992. 224 с. 

3. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. К. : Либідь, 1993.

368 с. 

4. Городенська К. Г. Сполучники української літературної мови. К. : Видавничий

дім Дмитра Бураго, 2010. 208 с. 

5. Грамматика современного русского литературного языка. М. : Наука, 1970.

767 с. 

6. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис. Донецьк :

ДонНУ, 2001. 662 с. 

7. Завальнюк І. Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ ст.:

структура та прагмастилістичні функції : автореф. дис. … доктора філол. наук. Київ, 

2010. 40 с. 

8. Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика

русского языка . М. : Филол. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, 1998. 528 с. 

9. Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови. К. : НМК

ВО, 1992. 400 с. 

10. Кручинина И. Н. Структура и функции сочинительной связи в русском языке.

М. : Наука, 1988. 216 с. 

11. Межов О. Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць.

Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. 464 с. 

12. Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій. Вид. 2-ге, переробл.

Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. 393 с. 

13. Синявський О. Норми української літературної мови. К. : Видавничий дім

Дмитра Бураго, 2018. ХХ, 368 с. Репринт з видання 1931 р. (Серія «Українська 

граматична класика»). 

14. Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної

української мови. Проблемні питання. Київ : Вища школа, 1994. 670 с. 

15. Современный русский язык / В. А. Белошапкова, Е. А. Брызгунова,

Е. А. Земская и др.; под ред. В. А. Белошапковой. 2-е изд., испр. и доп. М. : Высш. 

школа, 1989. 800 с.  



305 

16. Христіанінова Р. О. Складнопідрядні речення в сучасній українській

літературній мові. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. 368 с. 

17. Христіанінова Р. Складнопідрядні речення відповідності / невідповідності в

сучасній українській літературній мові. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Лінгвістика». Херсон : ХДУ, 2014. Вип. 21. С. 35–38. 

18. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови. Київ : Видавничий центр

“Академія”, 2004. 408 с. 

Referenses 

1. Vykhovanets, I. R. (1980), Pronunciation system of Ukrainian language

[Pryymennykova systema ukrayins’koyi movy], Naukova dumka, Kyiv, 288 p. 

2. Vykhovanets, I. R. (1992), Essays on the functional syntax of Ukrainian language

[Narysy z funktsional’noho syntaksysu ukrayins’koyi movy], Naukova dumka, Kyiv, 224 p. 

3. Vykhovanets, I. R. (1993), Grammar of Ukrainian language. Syntax [Hramatyka

ukrayins’koyi movy. Syntaksys], Lybid’, Kyiv, 368 p. 

4. Gorodenska, K. G. (2010), Connections in Ukrainian literary language

[Spoluchnyky ukrayins’koyi literaturnoyi movy], Vydavnychyy dim Dmytra Buraho, Kyiv, 

208 p. 

5. (1970), Grammar of contemporary Russian literary language [Grammatika

sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka], Nauka, Moskow, 767 p. 

6. Zagnitko, A. P. (2001), Theoretical grammar of Ukrainian language. Syntax

[Teoretychna hramatyka ukrayins’koyi movy. Syntaksys], DonNU, Donetsk, 662 p. 

7. Zavalniuk, I. Ya. (2010), Syntactical units in the language of the Ukrainian press at

the beginning of the XXI century: structure and pragmatistilistic functions : Author's thesis 

[Syntaksychni odynytsi v movi ukrayins’koyi presy pochatku XXI st.: struktura ta 

prahmastylistychni funktsiyi : avtoref. dys. … doktora filol. nauk], Kyiv, 40 p. 

8. Zolotova, G. A., Onipenko, N. K., Sidorova, M. Yu. (1998), Communicative

grammar of Russian language [Kommunikativnaya grammatika russkogo yazyka], Filol. 

Faculty of Moscow State M. V. Lomonosov University, Moscow, 528 p. 

9. Karanska, M. U. (1992), Syntax of Modern Ukrainian Literary Language [Syntaksys

suchasnoyi ukrayins’koyi literaturnoyi movy], NMK VO, Kyiv, 400 p. 

10. Kruchinina, I. N. (1988), The structure and functions of a cooperative relationship

in Russian language [Struktura i funktsii sochinitel’noy svyazi v russkom yazyke], Nauka, 

Moskow, 216 p. 

11. Mezhov, O. G. (2012), Typology of minimal semantic-syntactic units [Typolohiya

minimal’nykh semantyko-syntaksychnykh odynyts’], Volyn. nats. un-t im. Lesi Ukrayinky, 

Lutsk, 464 p. 

12. Mirchenko, M. V. (2004), Structure of syntactic categories [Struktura

syntaksychnykh katehoriy], RVV “Vezha” Volyn. derzh. un-tu im. Lesi Ukrayinky, Kind. 2nd, 

reworked, Lutsk, 393 p. 

13. Sinyavsky, O. (2018), Norms of the Ukrainian Literary Language [Normy

ukrayinsʹkoyi literaturnoyi movy], Vydavnychyy dim Dmytra Buraho, Kyiv, XX, 368 p. 

Reprint from the edition of 1931 (Series "Ukrainian grammar classics"). 

14. Slynko, I. I., Guivanyuk, N. V., Kobilyans'ka, M. F. (1994), Syntax of Modern

Ukrainian Language. Problematic issues [Syntaksys suchasnoyi ukrayins’koyi movy. 

Problemni pytannya], Vyshcha shkola, Kyiv, 670 p. 



306 

15. Modern Russian (1989), [Sovremennyy russkiy yazyk] / V. A. Beloshapkova,

E. A. Bryzgunova, E. A. Zemskaya and others; by ed. V. A. Beloshapkova, 2nd ed., corr. and 

add, Vysshaya shkola, Moskow, 800 p. 

16. Khrystianinova, R. O. (2012), Complex sentences in modern Ukrainian literary

language [Skladnopidryadni rechennya v suchasniy ukrayins’kiy literaturniy movi], 

Vydavnychyy dim Dmytra Buraho, Kyiv, 368 p. 

17. Khrystianinova, R. (2014), Complex constants of conformity / nonconformity in

modern Ukrainian literary language [Skladnopidryadni rechennya vidpovidnosti / 

nevidpovidnosti v suchasniy ukrayins’kiy literaturniy movi], Naukovyy visnyk Khersons’koho 

derzhavnoho universytetu. Seriya “Linhvistyka”, 21, Kherson, pp. 35–38. 

18. Shulzhuk, K. F. (2004), Syntax of Ukrainian language [Syntaksys ukrayins’koyi

movy], Vydavnychyy tsentr “Akademiya”, Kyiv, 408 p. 

Р. А. Христианинова, 
Запорожский национальный университет, 

кафедра украинского языка 

КАТЕГОРИЯ СООТВЕТСТВИЯ / НЕСООТВЕТСТВИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье рассмотрена функционально-семантическая категория соответствия / 

несоответствия и средства ее реализации в современном украинском языке. 

Конкретизирована природа и структура названной категории; умотивировано 

выделение семантико-синтаксических отношений соответствия / несоответствия в 

сложносочиненных предложениях; систематизированы средства выражения этих 

отношений; очерчены центральные, полупериферические и периферические зоны 

реализации рассматриваемой функционально-семантической категории. 

Ключові слова: функционально-семантическая категория, категория 

соответствия / несоответствия, граммема соответствия, граммема несоответствия, 

семантико-синтаксические отношения, сложноподчиненное предложение, простое 

семантически неэлементарное предложение, сложносочиненное предложение 

R. O. Khrystianinova, 
Zaporizhzhia National University, 

Department of Ukrainian language 

CATEGORY OF CORRESPONDENCE / DISCREPANCY 
IN MODERN UKRAINIAN LANGUAGE 

The category of correspondence / discrepancy indicates the nature of the event or 

phenomenon which correlates with particular consequence (conformity value) or does not 

correlate with particular consequence (the value of the discrepancy). In modern studies the 

category of correspondence / discrepancies and the means of its explication have only been 

outlined in grammar studies and need to be studied more thoroughly. 

The purpose of the proposed article is to provide a holistic description of the 

functional-semantic category of correspondence / discrepancy and means of its 

implementation in modern Ukrainian language. 
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The object of the research was simple and complex sentences of modern Ukrainian 

language; the subject is the semantic-syntactic relations of correspondence / discrepancy and 

the means of their realization. 

A number of methods have been used in the study: descriptive method was used for a 

linguistic reasoning of the category of correspondence / discrepancy, inventorying of means 

of its representation in the Ukrainian language and ranking of implementation areas; 

structural-semantic analysis was implemented to find out semantic-syntactic relationships; 

transposition analysis was applied to determine the central and peripheral areas of the 

implementation of these relationships. 

The category of correspondence / discrepancy is a functional-semantic category. It is 

subordinated directly to the subcategory of conditionality and through the last one, is based on 

the contrast between two grammems – the grammeme of correspondence and the grammeme 

of discrepancy. 

The basic means of realization of the category under analysis in the Ukrainian language 

are complex sentences of correspondence / discrepancy, they form its’ central part. 

Specialized conjunctions що… то, що не… то (й) are the main representatives of semantic-

syntactic relations of correspondence between their predicative parts. The semantics of 

discrepancy is formed by the correlation of predicative parts’ content, which are connected by 

an asemantic conjunction що, and conjunctions аби, щоб and бо which are transposed from 

the spheres of other relations. The half-periphery zone of the category of correspondence / 

discrepancy consists of simple semantically complicated sentences with secondary predicate 

syntactical units, which are expressed by prepositional and case forms: з, відповідно до, 

виходячи з, залежно від, у світлі, у дусі + родовий відмінок; згідно з, за + instrumental 

case; на + знахідний відмінок – with the meaning of discrepancy; у розріз з + instrumental 

case – with the meaning of discrepancy. The periphery zone of the functional-semantic 

category’s implementation of correspondence / discrepancy forms compound sentences with 

asemantic conjunctions і (й) and a.  

Key words: functional-semantic category, category of correspondence / discrepancy, 

grammeme of correspondence, grammeme of discrepancy, semantic-syntactic relations, 

complex sentence, simple semantically non-elementary sentence, compound sentence. 
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О СИСТЕМНОСТИ И ИЕРАРХИИ В СОВРЕМЕННОМ 
СЛОВООБРАЗОВАНИИ 

В статье речь идет о системном анализе теории систем, одним из основных 

положений которой считается концепция о многоуровневом строении предмета 

анализа: единицы любого уровня представляют собой совокупность более мелких 

компонентов, являясь в то же время составляющими единиц более высокого ранга. 
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Словообразовательная система представлена как синхронная система отношений, 

содержательные и формальные типы которых воспроизводятся и поддерживаются 

рядом разнокорневых одноаффиксальных производных и непроизводных членимых 

слов. Объектом описания в статье явилось словообразование современного русского 

языка, а именно область комплексных его единиц, в частности словообразовательный 

ряд. 

Ключевые слова: система, словообразование, иерархия, комплексные единицы, 

словообразовательный ряд, словообразовательное гнездо, аффикс.  

Постановка научной проблемы и ее актуальность. Понимание языковой 

системы как упорядоченной совокупности конструктов (или инвариантов) с их 

модификациями (вариантами), реализаторами в продуктах речевой деятельности 

(текстах, речевых актах) представлено в трудах лингвистов структурного направления в 

языкознании, представителей Пражской лингвистической школы. Понятие 

естественной классификации в той интерпретации, которая характерна для анализа 

языковой системы, в настоящее время соотносится с принципами классификаций, 

разрабатываемыми на основе теории категоризации в рамках когнитивных 

исследований, а также сближается с понятием «семейного (фамильного) сходства» [2; 

27; 28; 32]. Имеющиеся классификации отражают реальную системность, 

стратификацию и вариативность языковых единств и их соотношений. В 

существующих лингвистических теориях чередуются и дополняют друг друга 

тенденции к исследованию, с одной стороны, этих единств и отношений в общих 

«картинах членения», а с другой, – в отдельных «клетках» [см.: 27; 31]. 

Актуальность темы. Современная теория словообразования отражает 

последовательную реализацию системного подхода к описанию языка, вскрывает 

организацию языковых единиц, их объединение в сложные словообразовательные 

единицы. Накоплен достаточно большой опыт в определении взаимосвязи между 

исходными единицами словообразовательной системы – производными словами и 

разными типами их объединений, комплексов. Вместе с тем многие вопросы 

словообразования ещё остаются недостаточно полно освещёнными. С одной стороны, 

это объясняется сложностью самой системы словообразования. С другой стороны, это 

можно объяснить разносторонними связями словообразования с другими 

подсистемами языка, разнообразием функций словообразования, принципами 

построения этой подсистемы, то есть большим количеством и многообразием языковых 

единиц, которые в ней выделяются, сложной иерархией их связей в синтагматическом 

и парадигматическом планах. 

Анализ исследований в этом направлении. В выборе основной единицы 

системы словообразования взгляды дериватологов существенно расходятся. В качестве 

такой единицы рассматриваются: производное слово (Е. А. Земская [12], И. И. Ковалик 

[18; 19; 22], Е. С. Кубрякова [25; 26] и др.), формант – компонент производного слова 

(В. В. Лопатин [29; 30], И. С. Улуханов [35]), деривационный шаг (П. А. Соболева [33; 

34; 36]), словообразовательный образец (Н. А. Янко-Триницкая [41]), 

словообразовательный тип, модель (Б. Н. Головин [9], Е. Г. Городенская [10], 

Е. А. Карпиловская [16], Н. Ф. Клименко [17], В. В. Лопатин [29; 30] и др.). При этом 

собственно вопрос об основной единице нередко связывают с выделением 

элементарной единицы системы словообразования1. 

1
 Иногда как тождественные применяются термины «элементарная», «минимальная», «основная единица». 
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Цель статьи заключается в определении принципов соотношения 

словообразовательного ряда с другими единицами словообразовательного уровня.  

Объектом анализа в статье является современная дериватология, которая 

сознательно ориентируется на «максимальные» единицы словообразовательной 

системы, которые демонстрируют, с одной стороны, тождество используемого 

словообразовательного средства и регулярную соотносительность с исходными 

единицами, а с другой, – общность корня и регулярную равноудаленность на то или 

иное количество формальных операций. 

Предметом описания является механизм продуцирования словообразовательного 

ряда как единицы словообразовательного уровня. Методология исследования 

основывается на понимании словообразования как иерархически упорядоченной 

системы.  

Методы анализа: теоретические: общенаучные и логические; 2) эмпирические: 

2.1. наблюдение над языковым материалом; 2.2. описательный. 

Теоретическое значение заключается в разработке вопросов синхронного 

словообразования, которые до этого времени или не были предметом специального 

изучения, или изучены недостаточно полно, в частности словообразовательного ряда 

как комплексной двусторонней единицы и его места в системе словообразования. 

Практическое значение непосредственно связано с тем, что положения и 

выводы статьи могут быть использованы 1) в лекционных и специальных курсах по 

словообразованию, при сопоставительной типологии в области словообразования, 

морфологии, лексикологии русского и других языков, а также при написании учебных 

пособий по словообразованию; 2) в практике преподавания в высших учебных 

заведениях, а также в школе, поскольку словообразовательный ряд представляет собой 

естественное, мнемоническое объединение легко ассоциируемых лексических единиц в 

языке, что значительно облегчает восприятие и запоминание большого по объему 

массива лексики. В то же время словообразовательный ряд объективирует 

словообразовательные модели, что способствует пониманию продуктивного 

моделирования. 

Изложение основного материала. Точка зрения на принципы организации 

словообразовательных элементов получила наиболее яркое выражение в работах 

И. И. Ковалика [5; 6–8] и в полемических изысканиях Г. С. Зенкова [13–15].  

Согласно Е. А. Земской [2; 3], «система синхронного словообразования – 

сложная иерархическая организация, в которой обнаруживается противопоставление 

единиц разной структуры и разной степени сложности». Основной единицей в ней 

приводится производное слово» [2, c. 219]. Комплексные же единицы формируются на 

базе противопоставлений: соотношением однокоренных слов и соотношением слов, 

имеющих разные корни, но одно и то же словообразовательное строение 

(словообразовательная пара, словообразовательный тип, словообразовательная 

категория, словообразовательная цепь, словообразовательная парадигма и 

словообразовательное гнездо). В концепции Е. А. Земской система словообразования 

состоит из ряда микросистем, так как в формировании всей этой системы участвуют в 

качестве основных частей такие подчиненные микросистемы, как микросистема 

производных, составляющих слова одной части речи. «Эти микросистемы 

представляют собой заданные самой природой языка членения системы 

словообразования. Они обнаруживают тесную связь словообразования с морфологией, 

так как и часть речи, к которой относится производящая основа, и часть речи, к которой 

относится производное, влияют на характер производного» [11, c. 238; 12]. 
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Е. А. Земская подчеркивает, что «в конструировании системы словообразования в 

качестве особых выделяются микросистемы производных: (а) относящихся к одному и 

тому же способу словообразования – суффиксация, префиксация, нулевая 

суффиксация, аббревиация и т. д. и (б) микросистемы производных, включающих один 

и тот же словообразовательный формант» [11, c. 238]. 

Испытываемые трудности в определении словообразовательной единицы 

приводят некоторых исследователей к необходимости включать в число критериев 

словообразовательного типа указание на характер регулярных межуровневых связей 

словообразовательной системы.  

Представляется, что в основу построения системы словообразования и 

классификации производной лексики могут быть положены разные 

классификационные построения, что, собственно, определяется объектом, целями и 

задачами анализа. При распределении производной лексики по словообразовательным 

классам в зависимости от лексико-грамматических признаков производных в основу их 

дальнейшей классификации я кладу такой признак производных, как способ 

словообразовательного оформления и деривационный шаг. Способ 

словообразовательного оформления (способ словообразования с синхронной точки 

зрения, способ конструирования, моделирования – в другой терминологии) 

определяется основным словообразовательным средством (или средствами), 

свойственным(и) ряду словообразовательных типов, в отвлечении от конкретных 

материальных воплощений этого средства (средств) в разных типах, или как единица 

классификации, объединяющая ряд типов, характеризующихся одним и тем же видом 

форманта. 

Определение способа словообразования в качестве эталона вызывает у меня 

возражение: характер функциональных отношений между словообразовательным 

инвариантом внутри одного и того же способа деривации в принципе не отличается от 

соответствующих отношений в пределах различных способов словообразования (ср.: 

сверхновый – новейший). Словообразовательная единица может варьироваться в 

зависимости от способа деривации. Однако вряд ли целесообразно для каждого способа 

искать особый инвариант [см.: 36, с. 35–37]. 

Единицу словообразовательной системы языка, представляющую собой 

совокупность производных одного и того же способа образования одни называют 

термином «словообразовательный разряд» (Н. А. Янко-Триницкая [40]), другие 

употребляют в более узком значении – для обозначения совокупности производных слов 

семантически однородных словообразовательных типов (И. И. Ковалик [18; 19; 22]). 

Совокупности производных слов, которые выделяются в рамках 

словообразовательных разрядов в зависимости от лексико-грамматических признаков 

производящих слов, образуют «словообразовательные категории». Замечу, что этот 

термин в дериватологии используют также в несколько ином значении, в частности для 

обозначения объединений производных с учетом их словообразовательных значений, 

или совокупностей словообразовательных типов, которые характеризуются тем же или 

близким, инвариантным значением [см.: 37–39]. 

К более крупным формированиям, составляющим предмет деривационных 

исследований и допускающим описание на более высоком уровне абстракции, относят 

словообразовательные гнёзда, объединяющие дериваты по тождеству корня. Систему 

русского словообразования, включая в неё гнёзда, впервые описала П. А. Соболева [33; 

36]. Иерархическая организация словообразовательного уровня в трактовке 

П. А. Соболевой состоит из четырех типов единиц. Единицы низшего ранга входят в 
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единицы более высокого ранга: деривационный шаг =>словообразовательная структура 

=>слово =>гнездо / ряд =>макрогнездо / макроряд. Система русского словообразования 

представляется на базе двух типов единиц – гнёзд и рядов, выделяемых на разных 

основаниях: по общности исходного элемента (корня) или последнего деривационного 

шага (форманта). Системообразующую функцию словообразовательного гнезда в своих 

более поздних исследованиях признавал И. И. Ковалик [20; 21]. Понятие же 

«словообразовательный ряд» И. И. Ковалик отождествлял с понятием 

«словообразовательная цепочка» [21]. Вместе с тем, ряд и цепочка – это не одно и то же.  

Словообразовательная цепочка может быть объектом лингвистического 

исследования как автономная словообразовательная микросистема или как часть более 

сложной системы – словообразовательного гнезда (подобно словообразовательной 

парадигме, словообразовательному типу). Словообразовательный же ряд не является 

составляющим словообразовательного гнезда. 

В системе синхронного словообразования простые единицы противопоставлены 

комплексным. Исследование комплексных единиц словообразовательной системы в их 

взаимосвязи представляется весьма актуальным и крайне необходимым, т. к. это 

должно внести определенные коррективы в определение собственно самих 

комплексных единиц. Например, наблюдения В. Н. Виноградовой над 

взаимоотношением словообразовательной цепочки и словообразовательного типа 

показали, что в содержании этих понятий много неясного, в частности, (1) какое место 

в словообразовательной цепочке занимают слова неединственной мотивации, 

(2) целесообразно ли включать в определение словообразовательного типа такой 

признак, как общность части речи непосредственно мотивирующих слов и считать 

такие образования отдельным словообразовательным типом [4, c. 44–47]. Что касается 

вопроса (2), то В. Н. Виноградова считает, что включение такого признака ведёт к 

насильственному разделению слов одного словообразовательного значения по разным 

частям речи, а это в свою очередь дробит материал и порождает лишь внешне 

различающиеся формулировки значения выделяемых таким образом типов [4, c. 44–45]. 

Рассматривая производные существительные с суффиксом =ств(о) с учётом их 

взаимосвязи от непосредственной мотивации глаголами, прилагательными или 

существительными, исследователь признаёт в таком распределении искусственность 

исходного принципа. Расположение слов с одним формантом в одном месте, по 

мнению В. Н. Виноградовой, представляется более адекватным, а внутри уже можно, 

по её мнению, выделять образования, мотивированные разными частями речи [4, c. 45]. 

При этом она непроизвольно выходит в своём анализе на словообразовательный ряд 

как двустороннюю комплексную единицу словообразовательного уровня. Ученая 

отмечает: «Вопрос о том, считать ли такие образования отдельными 

словообразовательными типами, нужно, видимо, решать в зависимости от того только, 

обладают ли они единым словообразовательным значением или разными» [4, c. 45]. И 

далее: «Отдельные семантические группы внутри образований от одной части речи 

могут обладать разным словообразовательным значением, и образования от разных 

частей речи могут обладать одним словообразовательным значением… Именно 

значение должно быть ведущим признаком в выделении словообразовательного типа» 

[4, c. 47]. Другими словами, в своих рассуждениях В. Н. Виноградова выходит на 

инвариант словообразовательного ряда, так как именно словообразовательный ряд по 

отношению к словообразовательному типу представляет собой некий архетип, 

способный объединять несколько словообразовательных типов, различающихся 

частеречной принадлежностью мотивирующих слов [см.: 37–39]. 
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В современном языкознании имеют место два основных представления о 

системном устройстве словообразования: (1) словообразовательная система как 

совокупность словообразовательных типов в их взаимодействии; 

(2) словообразовательная система как совокупность словообразовательных типов и 

словообразовательных гнёзд. В обоих случаях, в качестве базовой единицы 

принимается словообразовательный тип. Но адепты первой точки зрения, признавая 

словообразовательный тип в качестве базовой единицы, строят здание 

словообразования, исключительно опираясь на эту комплексную единицу. Вслед за 

словообразовательным типом в системе словообразования они выделяют более 

крупные единицы, такие как словообразовательная категория, словообразовательный 

разряд, словообразовательный класс, представляющие собой различные объединения и 

группировки словообразовательных типов (И. И. Ковалик [18; 19; 22], Б. Н. Головин [9; 

10], Г. С. Зенков [13–15], АГ–70 [1] и др.). Приверженцы второй точки зрения 

словообразовательную систему представляют как сложное устройство, в основании 

которого тоже лежит словообразовательный тип. Однако в вершину всего здания 

словообразовательной системы они помещают словообразовательное гнездо – самую 

крупную единицу (Е. А. Земская [11; 12], П. А. Соболева [33; 34] и др.). 

Объединяет поборников первой и второй точек зрения признание 

словообразовательных гнёзд в качестве важнейшей единицы словообразовательной 

системы. Во всём остальном взгляды исследователей существенно расходятся. 

Выводы. Таким образом, современная дериватология систематизирует явления 

словообразования через исследование двух основных единиц словообразовательной 

системы – словообразовательных типов и словообразовательных гнёзд, которые 

отражают разные уровни абстракции языкового материала. Словообразовательный тип 

рассматривается как этап систематизации изолированных словообразовательных 

структур, как обобщённое и типизированное отношение между группами однородных 

по своей структуре и семантике парных образований – производящего и производного 

слов. Словообразовательное гнездо – понятие, необходимое для выявления 

деривационного механизма словообразовательной категории, установления фазисности 

словообразовательного процесса (ср. однофазисные – многофазисные деривационные 

цепочки). 

Перспективы дальнейшего исследования поставленной проблемы видятся в 

уточнении таких понятий словообразования, как словообразовательный ряд, 

асимметрия знака ряда, словообразовательная синонимия / паронимия, моделирование, 

словообразовательное поле, семантико-словообразовательное поле, включенная / 

перекрещивающаяся синонимия / паронимия, облигаторная / факультативная 

полиструктурность, нейтрализация / противопоставление облигаторности / 

факультативности и др. 
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кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців 

ПРО СИСТЕМНІСТЬ І ІЄРАРХІЮ В СУЧАСНОМУ СЛОВОТВОРІ 
У статті йдеться про системний аналіз теорії систем, одним з основних положень 

якої вважається концепція про багаторівневому будові предмета аналізу: одиниці будь-

якого рівня є сукупністю дрібніших компонентів, будучи в той же час складовими 

частинами одиниць більш високого рангу. Словотвірна система представлена як 

синхронна система відносшень, змістові і формальні типи яких відтворюються і 

підтримуються рядом різнокореневих одноафіксальних похідних і непохідних 

подільних слів. Об’єктом опису в статті став словотвір сучасної російської мови, а саме 

область комплексних його одиниць, зокрема словотвірний ряд. 

Ключові слова: система, словотвір, ієрархія, комплексні одиниці, словотвірний 

ряд, словотвірне гніздо, афікс. 
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ABOUT SYSTEMATIC AND HIERARCHY 
IN MODERN WORD FORMATION 

The article deals with the systematic analysis of the theory of systems, one of the main 

provisions of which is the concept of the multilevel structure of the subject of analysis: units 

of any level is a set of small components, being at the same time component units of higher 

rank. Many questions of word formation are still not fully covered. On the one hand, this is 

explained by the complexity of the word-formation system itself. On the other hand, this can 

be explained by the versatile connections of word formation with other subsystems of the 

language, the variety of functions of word formation, the principles of construction of this 

subsystem, that is, the large number and variety of linguistic units that stand out in it, the 

complex hierarchy of their connections in the syntagmatic and paradigmatic plans. The word-

formation system is represented as a synchronous system of relations, the content and formal 

types of which are reproduced and maintained by a number of rhizome-bearing monophysical 

derivatives and non-derivative fission words. The purpose of the article is to determine the 

principles of the relationship between the word-formation series and other units of the word-

formation level. The object of the analysis in the article is modern derivatology, which 

deliberately focuses on the "maximum" units of the word-formation system, which 

demonstrate, on the one hand, the identity of the word-forming medium used and the regular 

correlation with the original units, and, on the other hand, the generality of the root and 

regular equilibrium on that or another number of formal operations. The subject of the 

description is a mechanism for the production of a word-forming series as a unit of the word-

formation level. Analysis methods: theoretical: general scientific and logical; 2) empirical: 

2.1. observation of language material; 2.2. descriptive.The author concludes that modern 

derivatology systematizes the phenomena of word formation through the study of two basic 

units of the word-formation system - word-forming types and word-forming nests, which 

reflect different levels of abstraction of language material. 

Prospects for further study of the problem posed appear in the refinement of such 

concepts of word formation as word-forming series, asymmetry of the sign of a series, word-

formation synonymy / paronymy, modeling, word-forming field, semantic-word-forming 

field, included / cross-linked synonymy / paronymy, obligative / optional polystructure, 

neutralization / Obligative / Optional, etc. 

Key words: system, word formation, hierarchy, complex units, word-forming series, 

word-forming nest, affix. 
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ПРОДУКТИВНІ ТИПИ СЕМАНТИЧНИХ ЗМІН  
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ЗМІ) 

Статтю присвячено різновидам семантичної деривації у сучасній українській 

мові. Встановлено, що продуктивними типами семантичних змін є розширення 

значення слова внаслідок процесів метафоризації, метонімізації та детермінологізації і 

звуження семантики слова в результаті термінологізації. Доведено, що активізація 

термінотворення зумовлена інтенсивним розвитком науки і техніки, суспільно-

політичного життя країни, а також оновленням існуючих терміносистем. 

Метафоризація, метонімізація, детермінологізація сприяє творенню оригінальних 

текстів повідомлень із дотепними характеристиками та яскравими образами. 

Ключові слова: метафоризація, метонімізація детермінологізація, 

термінологізація. 

Постановка проблеми. У новітню добу розвитку суспільства в багатьох мовах 

світу зростає активність лексико-семантичного способу номінації. Семантична 

деривація – складний багатогранний процес породження нових значень слів, який 

призводить до перебудови їх семантичної структури і впливає в цілому на всю лексико-

семантичну систему мови. Саме тому вивчення семантичної структури слова, її обсягу, 

особливостей і значеннєвих зрушень не втрачає своєї актуальності й зумовлює 

підвищений інтерес науковців до цієї проблеми. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Семантичну деривацію як засіб 

поповнення словникового запасу розглянуто в дослідженнях українських мовознавців 

Т. Бевз, Є. Карпіловської, Т. Коць , К. Ленець, Д. Мазурика, Л. Мацько, Н. Тропіної, 

І. Самойлової, О. Семенюка, О. Стишова, О. Тараненка, О. Тур. В русистиці це питання 

висвітлено в роботах О. Дуліченка, О. Єрмакової, К. Земської, В. Лопатіна, 

І. Улуханова, Н. Чернікової та інших. 

Мета статті – проаналізувати продуктивні типи семантичних змін у сучасній 

українській мові (на матеріалі ЗМІ). 

Виклад основного матеріалу. Для позначення чогось нового мова далеко не 

завжди створює нові слова, конструює словосполучення, звертається до запозичень. 

Випробуваним засобом у таких випадках є використання «старих» слів, яким 

«надається» нове значення, семантична деривація або вторинна номінація (термін В. н. 

Телія). Історія мови знає багато прикладів, коли завдяки науковцям до відомого 

значення слова долучалось нове. Так, «вісь» по відношенню до планети, а не до колеса 

(земна вісь) вперше вжив М. Ломоносов. Технічний термін «матриця» як зразок, форму, 

джерело, котрі можуть наповнюватися новим змістом, оновлюватися при відтворенні 

вперше використала Л. Синельнікова. Цікаво, що два перших значення, зафіксованих у 

«Великому тлумачному словнику сучасної української мови», перетинаються із 

розглянутим: 1. Штамп із витисненим у ньому заглибленням, що точно відповідає 

формі оброблюваної деталі. 2. Картонна форма, яку знімають із набору й 

використовують для відливання стереотипу в друкарні [1, с. 652]. Є. Карпіловська 

DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181378
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зазначає, що поява нової мовної одиниці, найменування спеціального поняття, – це 

завжди результат творчих зусиль мовців, продукт мовотворчості [7, с. 185]. 

 Аналіз фактичного матеріалу дає підстави стверджувати, що 

найпродуктивнішим різновидом семантичної деривації в сучасних ЗМІ є розширення 

(генералізація) та звуження семантики слова. За спостереженнями науковців, 

розширення значення слова відбувається внаслідок процесів метафоризації, 

метонімізації та детермінологізації. Щодо звуження значення загальновживаного слова, 

то Д. Лотте, В. Даниленко розглядають як самостійний різновид лексико-семантичного 

способу термінотворення. Розглянемо основні типи модифікацій значень, пов’язані з 

розширенням та звуженням семантики слова.  

Матеріалом дослідження стали тексти газет («Урядовий кур’єр», «Українська 

правда», «Україна молода», «День», «Львівська газета», «Дзеркало тижня» тощо) та 

новин. Застосування описового та порівняльного методу, контекстуального аналізу 

дозволяє визначити продуктивні типи семантичних змін в дискурсі ЗМІ, з’ясувати 

основні моделі їх творення. Задля аргументації автором було використано тлумачні 

словники української мови. 

Встановлено, що переважна більшість нових похідних значень слів, виявлених у 

сучасних ЗМІ, утворилася внаслідок метафоризації первинних. Адже кожна доба 

розвитку мови пов’язана з пошуками й конструюванням нових метафор. Це не тільки 

прийом зображення, але й спосіб мислення, спосіб світосприйняття, світобачення тощо. 

С. Ульман виділив найбільш типові моделі метафор: зооморфні, антропоморфні, 

просторові і синестезичні, назвавши їх «пан хронічними», тобто характерними для всіх 

часів і народів [Цит. за 14]. Студіювання текстів ЗМІ засвідчує, що номінативні 

метафори утворюються саме за такими моделями. Як зазначає В. Топоров, тварини 

традиційно служили людині «наочною парадигмою, відносини між елементами якої 

могли використовуватися як певна модель життя людського суспільства» [Цит. за 2, 

с. 11]. Напр.: Чи постаралися акули фармбізнесу, незадоволені тим, як іде підготовка 

до освоєння 4 млрд бюджетних гривень, призначених на закупівлю лікарських 

препаратів і вакцин? (ДТ – 2015); Маловідома особа може опинитися на чолі списку, а 

політичний «зубр» – у його кінці (ВЗ – 17.11.2009). Проте на сучасному етапі розвитку 

мови, на думку Н. Тропіної, відбувається звуження діапазону зооморфних номінацій. 

Функціонування таких метафор продовжує давню традицію використання зоонімів на 

позначення осіб: зубрами називають вагомих в соціальному або професійному плані 

людей, яструбами – агресивно налаштованих високопосадовців, жайворонками і 

совами – людей з ранковою і вечірньою активністю, моржами – зимових купальників у 

відкритих водоймах, зозулями – матерів, які відмовляються від своїх дітей, кидають їх 

тощо. Подібні вторинні номінації виступають своєрідною характеристикою кого- або 

чого-небудь і передають ставлення автора до описуваного явища чи події, найчастіше 

негативне. Напр.: Секретар РНБО України Олександр Турчинов очолює «партію 

яструбів» в українській політиці (Уездные новости. – 07.02.2017); Пані прокурор добре 

знала, що мама-зозуля насправді має ще одну дитину (Рівне вечірнє. – 21.05.2014). На 

думку О. Стишова, ці метафоричні перенесення значення переконливо засвідчують 

неперервність мовних традицій українського народу, характерних ознак його 

ментальності [12, с. 220]. Об’єднання та групи громадян, скупчення чого завгодно 

метафорично номінують табун, зграя, стадо, мурашник, рій: Бізнес-вовки, отримавши 

владу, спрямували всю міць державних вовкодавів на стадо беззахисних бізнес-овець 

(ДТ – 2011); Але його оточення – зграя хижих, потужних, ефективних менеджерів (ДТ 

– 05–12.02.2010). До того ж зооморфними метафоричними номінаціями, які
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трапляються в ЗМІ, є неофіційні назви механізмів, приладів: невід’ємний символ 

електронної поштової скриньки – собака, пружинний затискач для забезпечення 

тимчасового електричного контакту між провідниками – крокодил; підслуховуючі 

пристрої – жучки тощо. Вони функціонують у текстах повідомлень: НАБУ каже, що 

Луценко бреше про незаконні «жучки» бюро Інформація, озвучена генпрокурором 

Юрієм Луценком про те, що НАБУ нібито прослуховує понад 150 осіб, включно з 

охороною президента Петра Порошенка, не відповідає дійсності (Depo.ua: Новини. – 

20.09.2017). 

Ще один продуктивно використовуваний тип творення метафор у сучасних ЗМІ – 

антропоморфний, який перетинається із понятійними сферами «Анатомія і фізіологія», 

«Хвороба», «Родина». Виникнення подібних вторинних номінацій – спроба 

змоделювати сучасне суспільство й державу за зразком людського організму, 

необхідною умовою нормального функціонування якого та розвитку необхідно 

забезпечити всі процеси життєдіяльності. В іншому випадку йому загрожують різні 

фізичні і психічні захворювання з відповідними симптомами. Однак різноманітність 

ліків і способів лікування залишає надію на одужання. Метафора в наш час дедалі 

більше стає соціальною, бо вона демонструє, як картина світу знаходить відображення 

в суспільній свідомості і якою вона є, ця картина [5, с. 30]. 

На думку науковців, найбільш традиційною й чітко структурованою є 

фізіологічна метафора [16], при творенні якої основною семою для перенесення 

значення виступає «життєва важливість частин тіла і органів для функціонування 

людського організму». Подібні метафоричні номінації зазвичай характеризують роль 

відповідної установи або посадової особи: Вождь у ньому не просто особистість, а 

соціальний мозок – центр ідеології, керівництва і єдності (ДТ – 2017); «Завтра 

спостерігачі спеціальної моніторингової місії розгорнуть у Станиці Луганській базу в 

режимі 24 / 7 – очі та вуха міжнародної спільноти», – заявив Хуг ((UNN): Новини. – 

19.08.2017). Фізіологічні метафори надають повідомленню негативної конотації: 

Заявляється, що Брюссель закриває очі також на численні проблеми у самому ЄС з 

мігрантами, «включаючи випадки зникнення дітей-мігрантів і недотримання їхніх 

прав, становище «негромадян» в Латвії та Естонії, зростання расизму та ксенофобії 

на всьому просторі Євросоюзу, відверті порушення прав людини у ході участі цілої 

низки країн ЄС в сумно відомих секретних в'язницях ЦРУ» (УНІАН: Новини. – 

20.03.2017); Очевидно, серце більшості українців не змогло залишитися байдужим до 

бренду БЮТ. Всенародна любов перевершила навіть економічні негаразди, тотальну 

корупцію та неефективну систему держуправління (УП – 26.01.2010). Метафори цього 

типу є потужним засобом ідеологічного впливу і формування в адресата необхідного 

авторові повідомлення світосприйняття. До фізіологічних належать метафоричні 

номінації, засновані на схожості подій, що відбуваються в суспільстві з процесами 

життєдіяльності людини: дихання, харчування, травлення, народження, смерть: 

Основним власником дніпропетровського ТОВ «Карготранс» із моменту його зачаття у 

2001 році було ТОВ «Лемтранс» (ДТ – 2012); До того ж, припускається в статті, цей 

крок адміністрації Трампа, ймовірно, пов'язаний з її бажанням поховати більш 

жорсткий сенатський законопроект: мовляв, ми вже робимо дещо в цьому напрямі і в 

новому законі немає потреби (ДТ – 2017). 

До антропоморфних належать і морбіальні метафори, творення яких відбувається 

за моделлю: країна, суспільство, окрема галузь хворий організм. Семантичної 

деривації зазнає лексика на позначення хвороб і способів їх лікування, ліків та 

діагнозів, медичного персоналу й сумних наслідків: А найголовніше, комунізм – це 
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страшна ідея, це хвороба духовна, що не знає ні кордонів, ні національної належності 

(ДТ – 13.03.2010); Майже всі письменники говорять, що українське суспільство хворе 

(ДТ – 2011). Морбіальна метафора створює негативний образ частини світу, країни, 

органів її влади або установ із зазначенням конкретних діагнозів фізичних і психічних 

хвороб: Якщо «синдром Януковича» ще можна вилікувати вироками у кримінальних 

справах, то як бути із звичками самого Порошенка, невідомо (УНІАН: Новини. – 

12.09.2017); Расизм, ксенофобія, антисемітизм і ісламофобія отруюють наше 

суспільство ((UNN): Новини. – 16.08.2017). Автори повідомлень метафорично 

використовують лексеми, що позначають ознаки хвороби: нарив, виразка, конвульсія, 

судоми, параліч тощо. Загальновідомість первинного значення цих номінацій активізує 

емоційне сприйняття відповідних реалій [16, с. 41]. Напр.: І лише наприкінці минулого 

року, коли стало зрозуміло, що уряд більше не має наміру надавати держбюджетну 

субвенцію на підготовку робітничих кадрів і з 2016-го перекладе фінансування закладів 

профтехосвіти на місцеві бюджети,нарив лопнув (ДТ – 2016); Передсвятковий 

параліч: у Києві затори сягнули восьми балів (УНІАН:Новини. – 28.12.2016); 

Агонія терористичної «армії» обіцяє бути тривалою і кривавою (ДТ –2014). 

Морбіальні метафори створюють у читача враження про різноманітність ліків і способи 

лікування хвороб суспільства: Інфляція, після розгону до 60-відсоткового рівня, теж 

потроху вповільнюється, а країна залишається в програмі МВФ і досить регулярно 

одержує ін’єкції міжнародної донорської допомоги (ДТ – 2015); Структурна і 

технологічна реанімація економіки явно потребує комплексних рішень, що виходять за 

межі простого нарощування грошової ліквідності Національним банком (ДТ – 2012). 

Метафора спорідненості є ще одним різновидом антропоморфної. Метафоричну 

модель «держава  сім’я, родина» використовують на позначення відносин між 

державою і громадянами, між лідером країни і народом, між соціальними силами, між 

суб'єктами політичної діяльності. Ці можуть бути стосунки в сім'ї, члени якої 

відчувають кровний зв'язок і душевну прихильність, де молодші виявляють повагу до 

старших:«Це велика міцна родина всіх громадян України», – підкреслив глава 

держави (УНІАН: Новини. – 22.01.2017); Помер «батько» християнської демократії в 

Україні (про Петра Січка) (ТСН – 07.07.2010); Сьогодні Україну захищаютьнащадки і 

воїнів Червоної армії та Української Повстанської Армії (УНІАН: Новини. – 

08.05.2017). Проте, як і в будь-якій родині, можуть виникати протиріччя, з'являтися 

взаємні образи і непорозуміння: Будь-який внутрішній розбрат для держави є 

практично тим самим, що і роздвоєння особистості для людини (Експедиція ХХІ – 

2010. – № 5); Коли центральний уряд при Горбачові послабив свою хватку на 

радянській периферії, у великій родині почали проявлятися невирішені етнічні 

конфлікти (УНІАН: Новини. – 27.12.2016). Н. Тропіна зазначає виникнення в межах 

цієї групи метафор нової моделі: терміни споріднення  відносини похідності, 

ієрархічної залежності, рівень досконалості. Прикметники дочірній і материнський 

використовуються для позначення ієрархічних відносин між підприємствами, 

установами тощо (дочірня фірма, материнське підприємство) [14]. Напр.: В 

результаті материнський холдинг не погодив закупівлю, аргументувавши це тим, що 

такі перекачувальні потужності будуть не потрібні на півдні України в результаті 

будівництва газопроводу «Південний потік» (УНІАН:Новини. – 17.02.2017); Як відомо, 

«Запорізький облавтодор» – це дочірнє підприємство публічного акціонерного 

товариства «Державна акціонерна компанія „Автомобільні дороги України”» 

(УНІАН:Новини. – 25.04.2017). Створені людиною механізми, технології стали 

характеризувати з точки зору розташування на «сходах прогресу» як покоління: Volvo 
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презентували друге покоління кросовера XC60, який запозичив безліч деталей дизайну 

від випущеної раніше старшої моделі XC90 (УНІАН:  Новини. – 22.03.2017); 

Започаткуємо дискусію на тему «Чи можна полагодити комп'ютер останнього 

покоління з допомогою бензопили та кувалди? (ДТ – 25.09. – 01.10.2010). 

Творення синестезійних метафор ґрунтується на природних властивостях людини 

одночасно отримувати враження від кількох органів чуття. Завдяки синестезійним 

метафорам українська мова збагатилася яскравими зоровими (зелений коридор, туризм, 

тариф; чорний піар, список, день), смаковими (гіркий присмак, день, досвід, приклад), 

одоративними (запах мира, війни, гнилого суспільства), тактильними (тепле місце, 

спілкування, ставлення майбутнє), слуховими (крик душі, відчаю; голос Майдану) 

образами. Аналіз текстів ЗМІ виявив надзвичайну продуктивність творення цього типу 

семантичних інновацій: Як мінімум, набагато адекватніша, ніж відповідь на 

масований чорний піар минулого року напередодні референдуму в Нідерландах. 

(УНІАН: Новини. – 19.08.2017); Певну підтримку промисловості надали й військові 

замовлення (як тут не згадати гіркий вислів – «кому війна, а кому мати рідна») (ДТ – 

2017); І ми не помічаємо, що це наш з вами запах – запах гнилого суспільства, де більше 

цінується паперова бюрократія аніж чесний трудар (УП – 18.12.2009); Слово колюче, 

але визначення точне (ДТ – 11.02.2011); Володимир Стаюра першим піднімав 

український прапор над Тернопільською міською радою в 1990 році, активний учасник 

Революції гідності, «голос Майдану», керівник Штабу національного спротиву 

((UNN): Новини. – 26.08.2017). Саме метафори-синестезії беруть участь у творенні 

оксюморону: Гіркий європейський мед Януковича (УМ – 23.11.2010). Волога в очах, 

німий крик у горлі …(ДТ – 20–26.02.2010). 

Творення просторових метафор пов’язане з давнєю традицією людини, 

освоюючи світ речей, приписувати предметам такі просторові характеристики, як 

«правий – лівий», «передній – задній». Серед зазначених номінацій новотворів не 

виявлено, вони використовуються в метафоричному, проте загальновживаному 

значенні: Головна особливість львівських виборів – у кожному разі перемогу на них 

святкуватимуть праві  

партії (ЛГ – 28.10.2010); «Нюх» на гроші і вміння прорахувати рентабельний 

результат у вас блискучі, тому беріться за вигідні замовлення, ліві заробітки і 

багатійте (Сегодня: Новини. – 30.04.2017); Там, на жаль, Україна пасе задніх… На 

відміну від Грузії, яка за умовами ведення бізнесу на одному з чільних місць у світі (ВЗ – 

02.02.2011). 

У сучасних ЗМІ представлено інший різновид семантичної деривації – 

метонімічні переноси, на які в людському мисленні й у повсякденному мовленні 

звернули увагу Дж. Лакофф та М. Джонсон. Причиною їх виникнення, на думку 

дослідників, є традиційні культурні асоціації, «що відображають загальний принцип, 

коли річ (об’єкт) може заміщати те, з чим вона (він) звичайно асоціюється» [18, с. 37–

39]. На думку Ю. Карпенка, досить будь-якої суміжності, аби лише предмет, на який 

здійснюється перенесення, не мав окремого найменування і потребував словесного 

вираження. Мовознавець виокремлює чотири типи суміжності: просторову, часову, 

каузальну та суміжність частини й цілого [6]. У новітніх дослідженнях виділяють 

локальні, темпоральні, атрибутивних та каузальні типи метонімічних переносів. 

Підставою для такої класифікації став принцип реконструювання логіко-семантичних 

зв’язків між суміжними поняттями, запропонований В. Зайцевою [4]. Дослідники 

метонімічний переносу доводять, що він продуктивно використовується в заголовках 

для створення образності, виразності, оціненості [17, с. 217]. Опрацювання текстів ЗМІ 
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засвідчило в повідомленнях всі вище зазначені типи метонімічного переносу, кожен 

відбувається за певними моделями. Розглянемо їх детальніше. 

Локальний тип метонімічного перенесення відбувається за кількома моделями. 

Одна з них: «територія, населена людьми → люди, що живуть на цій території», не 

лише відображує тенденцію до узагальнення, а й надає предметові, явищу певної 

експресії: Вже майже шість років Україна бере участь у європейському 

Енергетичному співтоваристві ((UNN): Новини. – 14.08.2017); Більше 4 тис. 

пожежників боролися з понад 250 пожежами в Португалії,країна звернулася по 

допомогу до інших країн ЄС ((UNN): Новини. – 14.08.2017). Інша модель: «місто, 

вулиця, приміщення → група людей, що перебувають там»: На думку Горбуліна, Київ 

цілком може працювати з новою адміністрацією США, проте йому ще тільки 

належить сформулювати принципові позиції, які Україна розраховує досягти за 

підтримки Вашингтона (УНІАН: Новини. – 21.01.2017); Залежно від вибору 

старшокласника школа створюватиме умови для диференціації (ДТ – 20–26.02.2010). 

Окрім вказаних, нами зафіксовано такі моделі локального типу метонімічного 

перенесення: «організація → люди, які там працюють» (Нагадаємо, 20 квітня 

Єврокомісія запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян 

України (УНІАН: Новини. – 20.11.2016)); «територія → пов’язані з нею почуття, 

переконання» (Чому, наприклад, «посипався» тур «З Україною в серці»? (УП – 

25.12.2009)); «місце діяльності → люди, що здійснюють цю діяльність» (Верховна Рада 

приймала закони з корупційними складовими, а громадськість звітувала про порушення 

– тобто громадська експертиза надходила вже постфактум і рекомендації не

враховувались ((UNN): Новини. – 29.08.2017)). Локальна метонімія одна з найбільш 

продуктивних у текстах сучасних ЗМІ, оскільки відображує типову тенденцію до 

узагальнень, надає предметові, явищу переносного, експресивного значення. 

Темпоральний тип метонімічного переносу є менш частотним. В основі 

темпоральної метонімії – асоціації між відрізками часу й тими подіями, персоналіями, 

що відбувалися /жили у той час. Моделі перенесення: «ім’я особи → період життя й 

діяльності» та «об’єкт → час його існування». Напр.: Якщо ми повернемося в епоху 

економічного лібералізму, який розпочався при президенті Рейгані і прем'єр-міністрі 

Маргарет Тетчер у ранніх 80-х минулого століття, то вона мала багато переваг (ДТ 

–2013); Певну плутанину вносить назва «внутрішній паспорт», яка, до слова,

лишається в обігу та в законодавстві лише через те, що документ мав таку назву за 

часів СРСР (УП – 2017). 

Каузальний тип метонімічного переносу зумовлений асоціаціями між поняттями 

суб’єкта дії та його результату. Аналіз сучасних ЗМІ засвідчив такі найтиповіші моделі: 

«автор → його творчість» (Олександр Ратнер – дніпропетровський поет,перекладач 

творів українських класиківі видавець, відомий як у нашій країні, так і за кордоном 

(Експедиція ХХІ – 2010. – № 5)); «поведінка людини → людина, що має певну 

поведінку» (Кожному дому – по Швондеру (НМ – 02.02.2012)); «звання (ступінь, чин) 

→ людина, що має це звання» (Зазеркалля політичних технологій, маніпуляцій і 

неправди – ось той життєвий простір, в якому процвітають найуспішнішікандидати 

на посаду глави держави (УП – 11.12.2009) – про В. Ющенка, В. Януковича, Ю. 

Тимошенко, В. Литвина, А. Яценюка та інших). 

Виникнення атрибутивної метонімії відбувається за асоціацією понять ознаки 

(атрибуту) і об’єкта, що володіє цією ознакою. Нами виявлено такі моделі 

атрибутивного метонімічного перенесення в сучасних ЗМІ: «фізична характеристика 

неживого предмета → людина, наділена цією характеристикою» («Чисті руки» та 
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брудні душі у діловому колі (УМ – 25.01.2012)); «соціальна характеристика → людина, 

наділена цією характеристикою» (Влада та опозиція моцуються (День. – 07.11.2011)). 

В останньому прикладі дієслово моцуються означає «борються, міряються силою» [11; 

ІV, с. 814]. 

До семантичної деривації належить термінологізація, зростання продуктивності 

якого пов’язана з інтенсивним розвитком науки і техніки, суспільно-політичного життя 

країни, а також оновленням існуючих терміносистем. Одні науковці вважають, що це 

спосіб мовної номінації, процес творення термінологічної одиниці на основі 

загальновживаної лексики [13]. Отже, її результатом є семантичний розвиток слова. На 

що вказує Б. Головін: «дуже часто поряд із термінологічним значенням живе і загальне, 

не термінологічне» [3, с. 97]. Дослідники сучасної фахової термінології, зокрема 

автомобільної – О. Васильєва, телевізійної – Т. Гуменюк, стверджують, що жодна 

сучасна терміносистема не може обійтися без метафоричних номінацій, творення яких 

сприяє розширенню значення слова. Так, аналіз текстів сучасних ЗМІ доводить, що до 

шести значень лексеми канал, зафіксованих у Великому тлумачному словнику 

української мови (1.Наповнене водою штучне річище для судноплавного сполучення 

між водоймищами, зрошування ґрунтів, осушування боліт, відводу або стоку води 2. 

тех. Вузька порожнина в чому-небудь. 3. Спеціальні споруди для прокладання 

комунікацій. 4. Шлях, засіб для переміщення чогось. 5. анат. В організмі людини чи 

тварини – звисиста трубка, якою проходять речовини. 6. Пристрій, за допомогою якого 

здійснюється передача, приймання, реєстрація якої-небудь інформації [1, с. 526]) з 

телевізійної фахової мови можна додати ще одне: «електронний засіб масової 

інформації, що здійснює створення телевізійного контенту та його трансляцію»: 

Потрібно, щоб в Україні з ’ явився мистецький канал, аби була візія, певний контекст 

(ЛГ –12.11.2009); Герасим’юк переконала, що канал 1+1 продовжить роботу (УНІАН: 

Новини. – 21.01.2017).  

Однак, більшість науковців вважають, що термінологізація – зворотній до 

розширення значення процес – звуження семантики загальновживаного слова при 

одночасному збагаченні його змісту [9, с. 107]. За термінологізації відбуваються 

семантичні зміни, що супроводжують перехід загальновживаного слова в спеціальне [8, 

с. 131]. Особливості входження загальновживаного слова до розряду одиниць 

терміносистеми землевпорядкування розглядає О. Тур на прикладі лексеми 

консервація, яку сучасні ЗМІ продуктивно використовують у значенні: «тимчасове 

припинення розвитку, діяльності чого-небудь»: Наслідком цього є консервація в Україні 

неефективної галузевої структури економіки та нераціональне використання наявних 

ресурсів (ДТ –2013); Незавершеність «другої хвилі» реформ і консервація олігархічної 

моделі призвела до глибокої політичної кризи – Помаранчевої революції (ДТ – 2015). У 

терміносистемі землеустрою та кадастру словосполучення консервація земель означає 

припинення господарського використання на визначений термін та залуження або 

залісення деградованих малопродуктивних земель, господарське використання яких є 

екологічно та економічно неефективним, а також техногенно забруднених земельних 

ділянок, на яких неможливо одержувати екологічно чисту продукцію, а перебування 

людей на цих земельних ділянках є небезпечним для їх здоров’я [Цит за 15, c. 147]. 

Спеціальне, термінологічне значення розвинулося внаслідок звуження семантики 

загальновживаного слова. Термін використовується в текстах ЗМІ: Новий порядок 

консервації земель (ДЕБЕТ–КРЕДИТ – 06.06.2013). 

На особливу увагу заслуговує явище перетермінологізації – поступове набуття 

частиною давно відомих спеціальних слів нових термінологічних значень. Такий 
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процес спостерігається тоді, коли термін, не втрачаючи своєї спеціальної семантики в 

певній галузі, паралельно використовується і в іншій з інноваційним значенням [12, 

с. 231]. У сучасній лінгвістиці перенесення готового терміна з однієї галузі в іншу з 

повним або частковим переосмисленням дістало назву ретермінологізація [10, с. 9]. 

Напр., лексема моніторинг була запозичена з англійської мови наприкінці ХХ століття 

зі значенням «безперервне стеження за яким-небудь процесом з метою виявлення його 

відповідності бажаному результату, а також прогнозування та запобігання критичним 

ситуаціям» [1, с. 687]. Проте сьогодні важко знайти галузь, де б воно не набувало 

термінологічного значення, що знаходить відображення в сучасних ЗМІ. Згадаймо, 

напр., моніторинг земель, моніторинг якості освіти: За підрахунками Лілії Гриневич 

загальна сума батьківських витрат на проведення моніторингу якості освіти 

становитиме понад 37 млн. грн. (Освіта.ua – 06.11.2013); Моніторинг земель як 

рятівний круг (УК – 12.04.2014). Більшість дослідників терміносистем 

ретермінологізацію розглядають як детермінологізацію (втрата терміном своєї 

монопольної термінологічної функції), пов’язану із частим уживанням терміна поза 

його терміносистемою в ЗМІ, у розмовній мові. Цей процес передбачає розвиток у 

семантичній структурі слова нового лексико-семантичного варіанта, який виникає 

шляхом переносу найменування. Прагнення авторів створити оригінальний текст 

повідомлень (передати нетрадиційне бачення подій, явищ, ситуацій, наповнити виклад 

дотепними характеристиками, яскравими образами) призводить до активізації процесу 

в новітню добу. Так, на основі загальновідомого спортивного терміна нокаут «стан 

боксера під час бою, коли він після удару супротивника падає, протягом 10 секунд не 

може звестися на ноги, щоб продовжувати бій, і вважається переможеним» [11; V, 

с. 440], в українській мові розвинулося нове переносне значення – «2. перен. Про чий-

небудь важкий стан, поразку» [1, с. 790]: По-перше, український народ відправив 

Комуністичну партію України в нокаут, і невідомо, чи ця політична сила зможе 

колись оговтатися (Віче –2014). До того ж лексему в публіцистиці використовують на 

позначення сильного раптового потрясіння, приголомшення; великої неприємності; 

небуття: Демографічний нокаут! (ДТ – 04–11.05.2012); Усмиріть власницькі 

інстинкти, відправте в нокаут ненаситне емоційне «хочу», все, що вам хочеться, доля 

пошле, але не дарма – треба заробити (UNN: Інтернет-публіцистика. – 10.08.2017). 

На підставі вище зазначеного можна зробити висновок, що продуктивними 

типами семантичних змін є розширення значення слова внаслідок процесів 

метафоризації, метонімізації та детермінологізації і звуження семантики слова в 

результаті термінологізації. Переважна більшість нових похідних значень слів, 

виявлених у сучасних ЗМІ, утворилася внаслідок метафоризації первинних. 

Продуктивністю відзначається творення метафоричних номінацій за зооморфною, 

антропоморфною та синестезійною метафоричними моделями. Проте на сучасному 

етапі розвитку мови відбувається звуження діапазону зооморфних метафор. Творення 

антропоморфних метафоричних номінацій у сучасних ЗМІ перетинається із 

понятійними сферами «Анатомія і фізіологія», «Хвороба», «Родина». Завдяки 

синестезійним метафорам українська мова збагатилася яскравими зоровими, 

смаковими, одоративними, тактильними, слуховими образами. Серед просторових 

метафор новотворів не виявлено. Аналіз метонімічних переносів засвідчив найбільшу 

частотність їх творення за локальним типом. Менш поширені в текстах сучасних ЗМІ 

темпоральна, каузальна та атрибутивна метонімії. Особливої продуктивності у новітню 

добу набувають процеси термінологізації та детермінологізації. Активізація 

термінотворення зумовлена інтенсивним розвитком науки і техніки, суспільно-

http://osvita.ua/school/monitoring/
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політичного життя країни, а також оновленням існуючих терміносистем. 

Метафоризація, метонімізація, детермінологізація сприяє творенню оригінальних 

текстів повідомлень із дотепними характеристиками та яскравими образами. 
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ПРОДУКТИВНЫЕ ТИПЫ СЕМАНТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СМИ) 
Статья посвящена разновидностям семантической деривации. в современном 

украинском языке. Установлено, что продуктивными типами семантических изменений 

являются расширение значения слова вследствие процессов метафоризации, 

метонимизации и детерминологизации и сужения семантики слова в результате 

терминологизации. Доказано, что активизация терминообразования обусловлена 

интенсивным развитием науки и техники, общественно-политической жизни страны, а 

также обновлением существующих терминосистем. Метафоризация, метонимизация, 

детерминологизация способствует созданию оригинальных текстов сообщений с 

остроумными характеристиками и яркими образами. 

Ключевые слова: метафоризация, метонимизация детерминологизация, 

терминологизация. 

Z. А. Dubinets, 
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PRODUCTIVE TYPES OF SEMANTIC CHANGES IN THE MODERN 
UKRAINIAN LANGUAGE (ON THE MATERIAL OF MASS MEDIA) 
The article is devoted to the varieties of semantic derivation in the modern Ukrainian 

language. It is established that the productive types of semantic changes are the expansion of 

the word meaning due to the processes of metaphorization, metonymization and 

determinologization and narrowing of the word semantics as a result of terminologization. 

The use of descriptive and comparative method, contextual analysis allows to 

determine the productive types of semantic changes in the discourse of the media, to find out 

the basic models of their creation. For argument the author used explanatory dictionaries of 

the Ukrainian language. 

The materials of the research were the texts of newspapers ("Uryadovy courier", 

"Ukrainian truth", "young Ukraine" "Day", "Lviv newspaper" "Mirror of the week", etc.) and 

news. 

It was found that the overwhelming majority of new derived meanings of words were 

formed as a result of the metaphorization of the primary ones. Productivity marks the creation 

of metaphorical nominations for zoomorphic, anthropomorphic, and synesthetic metaphorical 

models. However, at the present stage of speech development there is a narrowing of the 

range of zoomorphic metaphors. Creation of anthropomorphic metaphorical nominations in 

modern mass media intersects with conceptual spheres Anatomy and Physiology", "Disease", 
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"Homeland". Due to synesthetic metaphors, the Ukrainian language was enriched with bright 

visual, tasteful, odorative, tactile, auditory images. Among the spatial metaphors of the breed 

was not revealed. 

The analysis of metonymic transfers showed the highest frequency of their creation by 

local type. Temporal, causal and attributive metonymy are less common in modern media. 

It is proved that activation of terminology is determined by the intensive development 

of science and technology, the socio-political life of the country, as well as the updating of 

existing terminology systems. Metaphorization, metonymization, determinism assists in the 

creation of original texts of messages with witty characteristics and vivid images. 

Key words: metaphorization, metonidazole, determinologization, terminological. 
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аспірантка кафедри української мови 

СКЛАДНІ СЛОВА ЯК ВИЯВ ТЕНДЕНЦІЇ ДО МОВНОЇ ЕКОНОМІЇ 
У МАСМЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ 

Статтю присвячено аналізові словотвірних процесів у мові публіцистичного 

стилю початку ХХІ сторіччя. З’ясовано, що преса віддзеркалює сучасні загальномовні 

тенденції. Встановлено, що ЗМІ та преса є головними джерелами оновлення та 

поповнення української лексики, оскільки масмедійні ресурси також зазнають 

докорінних модифікацій. 

Ключові слова: складні слова, мовна економія, масмедійний дискурс. 

Постановка наукової проблеми та її актуальність. Медійна сфера, безумовно 

пов’язана з процесом комунікації, у цивілізованому суспільстві виконує кілька 

важливих функцій – передусім збирати, зберігати, передавати, поширювати 

інформацію. Очевидним на сьогодні є той факт, що преса як один із видів засобів 

масової інформації, зазнає стрімкого розвитку з огляду на тісний зв’язок із 

суспільством, що миттєво реагує на злободенні події та проблеми громадськості, а 

також усі сфери життя в Україні та й у всьому світі загалом, що спричинює постійно 

нові мовні пошуки їх авторів. Що стосується безпосередньо медійних текстів (статті, 

блоги, рев’ю, інтерв’ю тощо), то беззаперечним є факт привернення уваги читачів, 

досягнення експресивності та формування бажаного висновку після 

прочитаного/побаченого є саме мовні засоби. А відтак поява у мові сучасних 

українських газет та журналів великої кількості словотвірних номінацій, що згодом 

поповнюють словниковий склад мови, викликає посилене зацікавлення серед 

мовознавців. 

Аналіз досліджень цієї проблеми. Економію як мовне явище не заперечує 

жоден із дослідників і визнає ось уже кілька поколінь мовознавців. Початок вивчення 

питання явища мовної економії відмічає ще у ХVII столітті Р.Будагов і пов’язує з Рене 

Декартом, потім дослідження прослідковуються у працях Герберта Спенсера, датовані 

ХІХ сторіччям; пізніше згадує таких науковців, як Герман Пауль, Олександр Потебня, 

Поль Пассі, Отто Єсперсен, Андре Мартіне та ін. [4, с. 30]. 

DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181379
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У лінгвістичних розвідках багатьох учених зазначено, що точкою відліку 

вивчення проблеми економії мовних засобів можна вважати 80-ті рр. ХХ сторіччя. 

Проте сутність явища лінгвістичної економії в мові та мовленні була відома ще в 

стародавні часи, хоч античні лінгвісти і не використовували термін «економія» [7, с. 9]. 

Дослідженням поняття мовної економії активно займалися І. О. Бодуен де Куртене, 

Г. Пауль, О. О. Потебня, Г. Суіт, П. Пассі, О. Єсперсен, Г. Фрей, А. Мартіне, Х. Мозер, 

А. І. Ковригіна та інші. Сучасні науковці Г. Вокальчук, К. Городенська, 

Є. Карпіловська, Л. Кислюк, Ж. Колоїз, С. Лук’яненко, Д. Мазурик, І. Мислива-Бунько, 

А. Мойсієнко, А. Нелюба, О. Стишов, Г. Шаповалова розглянули мовну економію з 

погляду оказіонального словотвору, а також проаналізували виникнення і 

функціонування неологічної лексики в мові ЗМІ. Мовознавець Т. Береза, опрацювавши 

тексти творів української літератури та переклади світової літератури, дійшов 

висновку, що в українській мові є достатньо вишуканих слів, якими можна замінити 

розлогі конструкції [3, с. 30]. І це є підтвердженням закону економії так званої 

лінгвальної енергії, що є надто важливо для мови ЗМІ. 

Метою нашого дослідження є з’ясування поняття мовної економії, причин його 

виникнення, а також яким чином сьогодні журналісти реалізують процес компресії 

(скорочення, зменшення) на лексичному рівні, а саме закон економії мовних ресурсів, 

що виявляється у пошуках більш вдалих (коротких) мовних конструкцій та який 

відповідає сучасній медійній комунікації, що означає просто і доступно доносити 

думку реципієнтові. 

Перед собою ставимо завдання: показати та дослідити актуальні приклади 

мовних економій, які відображені у медіатекстах, якими мовними засобами здійснено 

реалізацію економії у сучасних медіатекстах, адже преса та ЗМІ є одним із 

найважливіших чинників оновлення й збагачення української лексики, а мовну основу 

її становлять переважно складні слова. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження. На 

початку ХХІ ст. досить помітно зросла кількість багатокомпонентних складних слів у 

різних мовах взагалі та й в українській зокрема. Мовознавці це явище пов’язують з 

потребою ущільнення, «компактного» використання інформації, що міститься в 

декількох поняттях або назвах об’єктів, об’єднанням компонентів в одному слові. Саме 

такий підхід, за свідченням Л. Азарової, «дає можливість розширити мовний 

інформаційний простір, уникаючи істотного збільшення однокомпонентних слів, 

оскільки розвиток різноманітних галузей знань може призвести до лавиноподібного 

потоку появи нових однокомпонентних слів, що, у свою чергу, ускладнює сприйняття 

різноманітних текстів галузевого спрямування» 1, с. 226. І це очевидно, адже такі 

лексичні утворення мають переваги над іншими: вони завжди коротші, ніж громіздкі 

словосполучення, на основі яких такі одиниці утворені, а також, як уважає Л. Азарова 

«за багатьох комунікативних ситуацій виникає необхідність у висловленні двох ідей 

однією лексемою» 2, с. 6. 

Засновник теорії мовної економії А.Мартіне зазначав, що суперечність між 

потребами людини і її намаганнями мінімалізувати свої розумові і фізичні зусилля 

можна розглядати як рушійну силу мовних змін, а також реалізувати рівновагу між 

потребами спілкування та інерцією пам’яті, бо мовну поведінку регулює «так званий 

принцип найменшого зусилля», який дослідник пропонує замінити звичайним словом 

«економія» [10, с. 126]. 

Тенденцію до явища мовної економії за допомогою складних слів А.Нелюба 

пояснює тим, що масовість і одночасність найменування великої кількості закладів, 
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установ, понять і т.ін., номінативна некомпетентність і «лінощі» авторів назв 

призводять до появи скорочень, а отже й утворення складних слів різними способами 

словотвору. Внаслідок чого, первісна багатослівна назва стає «незграбною», 

неекономною, що знову ж таки призводить до скорочення 11, с. 132.  

Тож можемо говорити про явище економії мовної енергії, що є важливою 

складовою для мови ЗМІ, адже завдяки утворенню складних слів автори можуть 

використовувати більше функційно-стилістичних можливостей вказаних одиниць, 

більше естетичне та понятійне наповнення. І це все дасть змогу надати цим словам 

більшого комунікативно-прагматичного потенціалу – викликати у реципієнта нові 

асоціації, емоції, сформувати необхідне ставлення до зображуваного, що є 

передумовою основного завдання – спершу вплинути на читача, а згодом переконати. 

Отже, бачимо, що явище економії зумовлює використання саме способу, коли 

одне слово перебирає на себе функцію цілого словосполучення і в зв’язку з цим змінює 

й синтаксичну функцію (автомобільний друг – автодруг, мазати брудом – брудомазія, 

гоголівський фестиваль – гогольфест, жерти грант – грантожер, автомобіль для 

коханої – коханомобіль тощо). Через те, що такі конструкції є завжди значно 

коротшими, ніж громіздкі словосполучення, деколи порівняння або й навіть цілі 

речення, які є основою побудови таких конструкцій, тому і є «найбільш економним 

засобом номінації» [13, с. 143]. 

Традиційно в українському мовознавстві осново- і словоскладання вирізняють як 

окремі, самостійні й рівноправні способи словотворення [14, с. 370 ] унаслідок 

використання яких утворюються складні слова. 

У словотвірній практиці визнано, що до складних належать слова, утворені 

складанням повних основ, здебільшого двох, а також скорочених основ. За 

твердженням А. Нелюби, такі слова в українській мові становлять два різновиди:  

 поєднання першого скороченого і другого повного елементів: технагляд, 
держплан, укрмова; 

 поєднання двох (рідше трьох) скорочених елементів: продмаг, комунгосп, 
техред, райагропром. 

Такі різновиди було виокремлено на підставі відмінностей у процесах 

формування номенів, їхнього статусу та реальних наслідків у словотвірні номінації 11, 

с. 141. 

За твердженням В. Горпинича, на підставі твірних елементів виокремлюють два 

типи складних одиниць: складені слова – поєднання кількох слів у єдину лексичну 

одиницю (депутат-коаліціант, країна-імпортер, водій-порушник, жінка-

роботодавець, сусід-пенсіонер, депутат-бютівець, спідниця-«олівець», чоботи-«угі») і 

складні слова – похідні, що утворилися поєднанням кількох основ у цілісну лексичну 

одиницю (кризомор, кучмовіз, літозбір, наркопригода, відео вакансії, сонцемобіль) [6, 

с. 128]. 

Відповідно до цього спробуємо вказані явища розглянути крізь призму процесів 

словотвірної номінації й одночасно з’ясувати їхній зв’язок із явищами мовної економії. 

Словоскладання, читаємо в Енциклопедії «Українська мова» – це «спосіб 

словотворення дво- або кількакореневих похідних – юкстапозитів шляхом поєднання 

окремих слів чи словоформ» [14, с. 569]. У цьому способі дослідники виділяють 

декілька різновидів словоскладання: зрощення (в’язаносплетений, маловідомий, 

непроглядно-білий), прикладковикористання (терорист-жартівник, www-залежний, 

б’юті-бокс), редуплікація (хитрий-хитресенький, теплий-теплий, гарний-гарнісінький). 
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Зрощення вважають «прикладом чистої конденсації», у якій «практично економиться 

лише пропуск між словами» [12, с. 16], отже ознака словоєднанння таких утворень 

виражена тільки на письмі, а якщо реалізуємо в усному мовленні – відсутністю паузи. 

Прикладковикористання за своїми основними ознаками більше нагадує 

словосполучення, але більшість мовознавців не відносять слова утворені таким типом 

ні до складних, ні до словосполучень, бо їхня структура має не морфологічні, а 

синтаксичні складники. Визначення редуплікації трактується як повне або часткове 

повторення кореня, основи або всього слова і дуже часто такі мовні одиниці не мають 

номінативної функції, бо мало чим відрізняються від словосполучень на зразок одним 

один, раз у раз. Отже, можемо констатувати, що утворилися вони не словотвірним 

шляхом, без використання словотворчих ресурсів, а як засвідчує Клименко Н. Ф. 

«будуються вони як синтаксичні структури за допомогою оформлення типів звязку, а 

не як морфологічні структури простих слів завдяки уточненню семантики їхніх 

складників» 8, с. 18. 

Основоскладання, скорочення слів і основ – є одним із найпродуктивніших і 

найпоширеніших способів творення складних одиниць у сучасній українській мові, а й 

відповідно і у мові сучасної преси, суть якого полягає у поєднанні основ за допомогою 

сполучних голосних [14, с. 413] (ціноутворення, товарообіг, офісноменеджерський, 

океаноельзологія, першогрім, серцезмішання) 

З огляду на морфемну будову згаданих і подібних номенів можна говорити про 

складність їхньої структури, бо в них безсумнівно виділяється кілька коренів чи основ. 

Проте, на думку сучасної дослідниці М. Глуховської, «основоскладання 

відзначається найменшою продуктивністю, оскільки у творенні інновацій загалом 

наслідує традиційні ознаки дериватів інструментальності, і має свою специфіку: під час 

основоскладання використовують лише нулів суфікс (картоплестріл, зерноліт), а 

також те, що деякі елементи основоскладання виявляють тенденцію до зміни свого 

статусу, тобто через частотність використання набувають ознак афіксоїдів (глуздометр, 

майданобус, таксобус, книжкобус)» 5, с. 11. 

Незаперечним є те, що саме складні слова на сьогодні є дуже доречним явищем з 

погляду мовної економії у медійній комунікації, оскільки поширення явища мовної 

моди, вживання в медійній комунікації нових мовних одиниць, які використовуються в 

нових інформаційних реаліях з оновленою семантикою і стилістичними функціями є 

дуже актуальним. Цікаво, що ЗМІ часто тиражують ці мовні явища, що закарбовуються 

в масовій свідомості реципієнтів, а ті в свою чергу потім дуже часто ними 

користуються. Напр.: самофóто (фото, яке робиш сам (український відповідник до 

англ. selfie). На темі небезпечних самофотів вже активно спекулюють і російські ЗМІ 

(Смолоскип України, 3/16, с. 2) або ще й такі кумедні найменування: самознімка, 

самосвітлик (від сам + світл(ина) + суфікс –ик–), себешечка, самоклац, себеклац, 

особисточка, себенчик, селфі-нація, селфіцид, селфівник – те саме, що й селфі. Ж. 

Колоїз дала тлумачення таким одиницям, які варто розуміти як «неадаптовані, 

унікальні, що характеризуються неповторністю та несподіваністю до вже адаптованих» 

9, с. 56, адже більшість із таких слів є зовсім новими в нашій мові і постійно 

поповнюють лексичний склад. Адже мова сучасної публіцистики свідчить про активне 

та інтенсивне утворення складних слів. І спричинено це дією різноманітних чинників: 

від політичних та економічних подій в Україні до регулярного пошуку нових мовних 

форм. Напр.: Сьогодні можемо говорити, що Володимир Івасюк знову випередив свій 

час і став піонером славнозвісного «Ленінопаду», котрий нещодавно пронісся 

Україною, наче свіжий вітер з карпатської полонини… (Літературна Україна. № 11 
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(5794). 16 березня. 2019. С. 7); Питання рідності органічно переплітається з темою 

богошукань (Літературна Україна. № 35 (5768). 27 вересня. 2018. С. 5); Але я не 

зрадофіл… (Літературна Україна. № 35 (5768). 27 вересня. 2018. С. 4); І ось ми після 

одної такої «чарконаради» ідемо від «склянки» додому до станції метро (Літературна 

Україна. № 9 (5792). 2 березня. 2019. С. 7). 

Політична та військова ситуація 2013 – 2019 рр. в Україні дала поштовх 

журналістам до утворення ще новіших лексичних утворень, так званих авторських 

неологізмів, які дуже швидко ввійшли у користування і на сьогодні такі слова 

використовує значна частина реципієнтів. Напр.: автомайдан, євромайдан, лжемайдан, 

правосєк, Радагаскар (Верховна Рада), булавохапання, ватотермінатор, вєстєносець, 

газосрач, Дніпротурчинськ, Дніпроценюк, Елденеерія, кацапстанський, Кернодобкінець, 

Кримнашівець, Ляшкоманія, Медведчукодан і багато інших. 

На початку ХХІ сторіччя дуже поширеним явищем став процес гібридизації – а 

саме утворення складних слів шляхом поєднання запозиченої та власнеукраїнської 

основи, що згодом спричинило певну «моду на слова». Їхніми твірними здебільшого 

стали основи словосполучень, компоненти яких можуть мати або не мати асоціативні 

ознаки (бруднопис, легкопис, євробляха, лайвербердівець, Путімон (Путін+покемон), 

Рашотудейний, скайпопиятика ). Помітним у цій групі є прийом ігрового перекладу 

іншомовних слів власне українськими стилістично забарвленими засобами (напр.: 

лайкоман, біґборди і біґморди, Фейсбук і Мордокнижка, Лайноньюз (лайно+Лайфньюз), 

Лугандопітек (Зневажлива назва жителів Луганди (зневажлива назва 

самопроголошеної терористичної ЛНР), Пшонкафон (Телефон у стилі В. Пшонки 

(колишній генпрокурор України), хатоскрайник) 

Очевидним є те, що всі скорочення в мові мають лише дві найзагальніші спільні 

ознаки: складні слова постали через бажання й намагання мовців зекономити (час, 

простір, енергетичні й графічні затрати) і те, що всі мають генетичні повні 

відповідники – слово чи словосполучення 11, с. 41. 

Словотвірними також є процеси утинання слів, що неодноразово привертали 

увагу науковців, тож спробуємо побіжно розглянути декілька з них: фанатик, фанат, 

фан, професіонал-профі, депутат – деп, фестиваль-фест, тележурналіст – 

тележурик, радіожурналіст – радік, вундеркінд – вундик, стадіон – стадік, ризик – рез 

тощо. Наприклад: інфа, інет, комп. Деякі з наявних в українській мові утинків 

потребують окремих пояснень, щодо особливостей їх уживання, оскільки, 

використовуючи такі вирази, слід дуже доречно відбирати такі одиниці для 

правильного їх розуміння. 

Як бачимо, дериваційне ядро складних слів формують іменники, 

малопродуктивними є складні прикметники, дієприкметники та прислівники, які часто 

фіксують як редупліковані (високо-високо, багато-багато) або ж синонімічні 

(добровільно-примусово, трохи-потроху). 

Підвищена увага мовознавців до складних лексем є цілком закономірною, адже 

такі короткі висловлювання часто несуть у собі глибокий зміст, цим самим збагачуючи 

нашу мову задля уникнення надлишковості та одноманітності мовлення. 

Висновки та перспективи дослідження. Отже, можемо стверджувати, що 

складні слова є результатом відображення взаємодії мови, зокрема її словотвірної 

системи, з особливостями розвитку і потребами українського суспільства на сучасному 

етапі стрімкого розвитку інформаційного суспільства, а також на тлі економічних та 

політичних змін у державі. ЗМІ та пресові видання поряд із публіцистикою та 

художньою літературою – це головне джерело оновлення, збагачення та поповнення 
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української лексики новими словами. Складні слова як економні за формою 

номінативні одиниці відзначаються значним семантичним наповненням. Таким чином 

вони є частим явищем у мові і чудовим виражально-зображальним стилістичним 

засобом. Адже функціювання розлогих складних синтаксичних конструкцій, нетипових 

описових зворотів тощо для мови ЗМІ є небажаним явищем, а це є передумовою 

використання в масмедійному дискурсі більш стислих, а отже більш влучних форм. 

Отже, явище мовної економії водночас є бажаним явищем у лексичній системі 

української мови, адже має на меті простоту і доступність донесення думки 

реципієнтові, але з іншого боку, пошук більш вдалих (коротких) мовних конструкцій 

іноді дещо впливає на правильність розуміння короткої вербальної форми, що 

зумовлює правильний його вибір. 
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СЛОЖНЫЕ СЛОВА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИИ К ЯЗЫКОВОЙ 
ЭКОНОМИИ В МАССМЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ НАЧАЛА ХХІ ВЕКА 
Статья посвящена анализу словообразовательных процессов в языке 

публицистического стиля начала XXI века. Выяснено, что пресса отражает 

современные общеязыковой тенденции. Установлено, что СМИ и пресса являются 

главными источниками обновления и пополнения украинской лексики, поскольку 

массмедийные ресурсы также испытывают существенные модификации. 
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COMPLEX WORD AS A TENDENCY TO THE LANGUAGE ECONOMY 
MASS-MEDIA DISCUSSION OF THE 21ST CENTURY BEGINNING 
The article is devoted to the analysis of word-formation processes in the language of 

the journalistic style of the early twenty-first century. It was found out that the press reflects 

contemporary general trends. It is established that mass media and the press are the main 

sources of updating and updating of the Ukrainian vocabulary, as mass media also undergoes 

radical modifications. 

The purpose of our research is to find out the notion of linguistic economy, the reasons 

for its occurrence, as well as how today journalists implement the compression process 

(reduction, reduction) at the lexical level, namely, the law of economy of language resources, 

which is found in search of more successful (short) linguistic constructions and that 

corresponds to modern media communication, which means simply and accessible to 

communicate the opinion to the recipient. 

The object of the study is complicated words in the mass media of the early twenty-first 

century. The subject of the study is the derivational and functional-stylistic features of 

complicated words in the language of the press of the early twenty-first century. 

For multivariate analysis of complicated words the following methods were used: 

descriptive, which enabled to reveal the formal signs of complicated words of the modern 

press, to study the factors of the creation of complicated units; component (for the description 

of semantics of complicated units) and functional (for distinguishing the functions of 

complicated words in the language of the press). 

Consequently, we can argue that complicated words are the result of reflecting the 

interaction of language, in particular its word-building system, with the peculiarities of 

development and the needs of Ukrainian society at the present stage of the rapid development 

of the information society, as well as against the background of economic and political 

changes in the state. Media and press releases, along with journalism and artistic literature, are 

the main source of renewal, enrichment and replenishment of the Ukrainian vocabulary with 

new words. Complicated words as economical in form nominating units are marked by 

significant semantic content. Thus, they are a frequent phenomenon in language and a 

wonderful expressive-figurative stylistic means. 
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In the long run, we see the study of the derivational and stylistic features of 

complicated words that function in the language of the media. 

Key words: complex words, linguistic economy, media discourse. 
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МОНОЛОГ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

Стаття присвячена аналізу наукових розвідок, предметом розгляду яких прямо чи 

опосередковано став монолог як різновид чужого мовлення у структурі різностильових 

текстів; основну увагу звернено на дефініції та диференційні ознаки монологу. 

Ключові слова: комунікативний акт, чуже мовлення, монолог, дискурс, 

дефініція. 

Сучасна лінгвістика характеризується розвитком значної кількості нових 

напрямів, де чільне місце посідає теорія мовленнєвих актів, започаткована Дж. Остіном 

у середині ХХ ст. Мовленнєвий акт – творення конкретного речення в умовах реальної 

мовленнєвої комунікації [7, с. 55]. Незважаючи на неповторність та оригінальність 

мовлення кожного індивіда, синтаксична організація усіх висловлювань залишається 

сталою, базується на низці відпрацьованих форм реалізації, із-поміж яких – монологи, 

діалоги, пряма й непряма мова, внутрішнє мовлення, цитація тощо. Тому чільне місце в 

сучасному мовознавстві посідають розвідки, присвячені вивченню специфіки побудови 

комунікативних актів для впливу на адресата (Ф. С. Бацевич, Г. О. Винокур, 

О. В. Дзикович, А. П. Загнітко, Ю. В. Косенко, Т. А. Космеда, О. М. Макеєва, 

С. О. Мусатова, Г. С. Онуфрієнко, Л. В. Прус, О. О. Селіванова та ін.).  

Оскільки об’єктом нашого зацікавлення є вербалізація чужого мовлення у 

функціонально-стильових сферах сучасного українського дискурсу, то предметом 

обрано монолог, який має дещо неоднозначне трактування в наукових джерелах. Із 

метою узагальнити лінгвістичний досвід та окреслити перспективу наступних 

досліджень у галузі репрезентології ми поставили завдання проаналізувати праці 

сучасних науковців, спрямовані на всебічне вивчення природи монологу як мовного 

явища,з’ясувати основні напрями та результати їхніх досліджень, узагальнити дефініції 

та виокремити диференційні ознаки монологу. 

Щодо трактування поняття ’монолог’, то різні енциклопедичні джерела 

здебільшого сходяться на тому, що це «форма (тип) мовлення, утворена в результаті 

активної мовленнєвої діяльності, розрахованої на пасивне й опосередковане 

сприйняття». А оскільки словесна реакція слухача не передбачена, то монолог можна 

трактувати «як інтраперсональний мовленнєвий акт» [2, с. 239; 13, с. 310; 15, с. 648–

649; 18, с. 370]. Термін «монолог» вказує на наявність лише одного автора мовлення і 

дискурси, що з’являються у процесі індивідуального мовленнєвого процесу [14, с. 12]. 

Усний і писемний діалог – це абсолютно різні речі, що й підтверджує низка 

досліджень. Монолог як складну форму мови, розраховану на пасивне сприйняття, 
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характеризує Л. В. Кардаш, звертаючи увагу на теоретичні аспекти монологічного 

мовлення, його ознаки, види і функції. Автор робить аналітичний огляд трактування 

вітчизняними та російськими науковцями лінгвістично-психологічної природи 

монологу, зокрема характеризує комунікативні, психологічні й лінгвістичніособливості 

монологу, висвітлює основні комунікативні ситуації його вживання (сферу 

театрального мистецтва, ораторські виступи, взаємодію з аудиторією на телебаченні і 

радіо, педагогічну діяльність), акцентує на майже відсутніх відмінностях у розумінні 

дефініцій [9, с. 54–58].  

Л. П. Якубинський трактує монолог як штучне утворення, ілюструючи 

правильність власної думки життєвими прикладами з наукового середовища, доводить, 

що в будь-якій ситуації людина прагне до спілкування, до діалогу, щоб висловити 

власне ставлення до чогось, власне бачення чогось. На думку вченого, немає 

мовленнєвої взаємодії там, де немає діалогу, де мовець намагається довго говорити на 

будь-яку тему сам. Все одно на певному етапі мовлення починається втручання інших 

осіб, перетворюючи монологічність у діалогічність. Те саме можна говорити при 

примусовому слуханні монологів (збори, ритуал, церемонія) або сприйманні 

письмового монологу (читання різностильових текстів): через деякий час починається 

експліцитно-імпліцитна реакція адресата мовлення[20, с. 17–58]. 

Відсутність однозначногорозуміння природи монологу підтверджує і 

дослідження І. А. Бехти, який зазначає, що «навіть зовнішньо монологічне мовлення є 

прихованою формою діалогу», а сам літературний твір – це одна з форм діалогу автора-

письменника з читачем [3, с. 23]. 

Комунікативно-прагматичний підхід до аналізу художнього мовлення 

українських модерністів (В. Домонтовича, М. Йогансена, М. Хвильового) і 

постмодерністів (Ю. Адруховича, А. Дністрового, С. Жадана, Ю. Іздрика, Л. Дереша, 

І. Карпи та ін.) з метою визначити типологію мовців в оповідному мовленні та 

проаналізувати мовні засоби реалізації наративу в художньому дискурсі використала 

Н. В. Кондратенко. Зокрема, у постмодерністському дискурсі науковець розмежовує 

два способи репрезентації позицій мовленнєвого суб’єкта – наратора і метаавтора. При 

характеристиці першого звертає увагу «на монологічне відтворення діалогічної 

комунікації в особливій формі непрямого мовлення», тобто художній прийом 

«сказання», відомий із фольклору, який у художньому дискурсі неокласичної 

парадигми дещо трансформується [10, с. 159].  

Визначаючи загальні тенденції розвитку синтаксису художнього мовлення 

початку ХХІ століття, Н. В. Кондратенко виокремлює «діалогічний монолог» як вияв 

художнього наративу, що має свої формальні показники вираження, та монологічне 

мовлення метаавтора, внаслідок чого відбувається розщеплення авторського образу, 

оскільки «метатекстуальність указує на авторську позицію в тексті, що може бути 

виражена різними способами, проте саме вона відбиває авторський погляд, що не 

збігається з поглядом оповідача або персонажів» [10, с. 160]. 

Зауважимо, що саме дослідження синтаксису українського модерністського і 

постмодерністського художнього дискурсу Н. В. Кондратенко спонукає до 

комунікативно-прагматичного підходу при характеристиці різних елементів чужого 

мовлення в різностильових текстах. 

Оригінальною побудовою щодо способу передачі чужого мовлення вирізняються 

художні твори і зарубіжних авторів, зокрема Дж. Барнса, який роман «Як усе було» 

побудував за принципом драматичного твору, де кожен із героїв почергово проголошує 

монологи, які нагадують «обмін розлогими повідомленнями між багатьма 
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користувачами». Детально творчість цього автора проаналізувала Т. В. Кушнірова, 

водночас звернувши увагу на нестандартну письменницьку манеру щодо вираження 

наратива [12, с. 11–17]. 

Комунікативна лінгвістика, будучи спрямованою на вивчення процесів 

спілкування людей із використанням живої природної мови, а також з урахуванням усіх 

наявних складників комунікації (фізичних, фізіологічних, психологічних, соціальних, 

контекстних, ситуативних та ін.), посідає чільне місце в процесі дослідження дискурсів. 

Саме закономірності породження та сприйняття мовлення в певних комунікативних 

умовах тісно переплетені із вибором певних форм уведення чужого мовлення в 

контекст. Усі форми вираження чужого мовлення реалізуються у вигляді різних 

синтаксичних конструкцій, тому поряд із комунікативним аспектом серед мовознавців 

викликає зацікавлення і структура різних типів мовлення. 

Так, Н. М. Дзюбак з’ясувала семантичні правила формування структури діалогів 

(полілогів), монологічного мовлення, що відображають не лише денотативну ситуацію, 

а й контекст самого повідомлення, та виявила структурно-комунікативні ознаки 

неповного речення, яке найчастіше репрезентує живе мовлення. Зокрема, на думку 

автора, «у монологічному мовленні неповнота синтаксичних одиниць служить засобом 

поєднання окремих речень у складному синтаксичному цілому…, забезпечує єдність 

думки, виконує дейктичну функцію і відзначається стилістичною вмотивованістю» [5, 

с. 10]. 

Проводячи системний аналіз семантико-синтаксичної та комунікативної 

організації простого речення в діалогічному мовленні на прикладі художніх творів 

(прози, драматургії) українських письменників ХІХ–ХХ ст., Н. П. Щербачук робить 

певні порівняльні висновки щодо лінгвістичної природи монологу і діалогу. Так, на 

думку автора, якщо синтаксично неповні діалогічні структури є повноцінними 

одиницями, що виконують інформативну функцію, то відсутність ключового слова в 

монологічному мовленні може порушувати граматичність і комунікативність будови 

[19, с. 13]. Якщо діалогічна репліка може містити лише одну синтаксему, необхідну для 

розуміння ситуації, то монолог для виконання комунікативного завдання повинен 

становити певний мікротекст [19, с. 15]. Відповідно, якщо діалогам притаманне 

постійне використання звертань, то в монологічному мовленні швидше знайдемо 

звертання до самого себе, апелювання до власних думок і переживань. 

У праці Ю. І. Калашника основну увагу зосереджено на синтаксичній організації 

монологічного мовлення оповідача в повісті М. Вінграновського «У глибині дощів». 

Зокрема, автор характеризує особливості реалізації різних типів монологу (розповіді, 

опису, спогадів, роздумів), робить акцент на стилістичних фігурах (ампліфікації, 

антитезі, градації, парцеляції тощо), використаних у власне монологах та внутрішніх 

монологах, доходить до висновку, що вивчення синтаксичної побудови художніх 

текстів дає змогу глибше розкрити характерні риси письменницького ідіостилю [8, 

с. 40–43]. 

Досліджуючи функціонування питальних речень в монологічно-діалогічному 

мовленні, О. Жаровська звернула увагу, що такі конструкції в монологічному мовленні 

кількісно обмежені, бо реципієнт у внутрішньому мовленні тільки подекуди 

використовує синтаксичну питальну конструкцію, таким чином «частково динамізуючи 

монологічний писемний текст чи уривок усного мовлення» [6, с. 99]. 

Аналіз синтаксичних особливосте вираження об’єкта в діалогічному та 

монологічному мовленні, проведений Я. Андрейко, засвідчив, що в монологічному 

мовленні вибір засобів відношення ідентифікації зумовлений ідіостилем автора. 
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Оскільки монолог передбачає пасивного реципієнта, то для такого тексту письменники 

послуговуються складними й ускладненими реченнями, тоді як комунікативний акт 

між двома і більше мовцями будується за допомогою різнотипних простих конструкцій 

(неповних, незакінчених, усічених тощо) [1, с. 57–60]. 

Зазначимо, що в дослідженні науковець як монолог кваліфікує увесь текст 

автора, тоді як невласне пряме мовлення позиціонує як діалогічне [1, с. 58]. Хоча, на 

нашу думку, внутрішній монолог – це таки елемент мовлення однієї особи, незважаючи 

на його побудову у вигляді «питання – відповідь», оскільки тут опозиція «адресант – 

адресат» існує в свідомості однієї особи, тобто відбувається виключно внутрішня 

нарація. Це як своєрідний «лінгвістичний прийом, що служить для літературно-

художнього зображення внутрішніх переживань описуваної особи і дозволяє замінити 

опис реальних подій передаванням породжених цими подіями думок, вражень тощо, 

оформлених у внутрішньому мовленні дійової особи» [2, с. 239]. 

Внутрішньому монологу як засобу вираження екзистенції суб’єкта приділила 

увагу М. Дем’янюк, зауваживши, що «дія внутрішнього монологу, зазвичай, 

спрямована на вживання читача у відповідний художній образ», а його значення 

«підкреслюється дискурсивним полем» [4, с. 186]. Науковець зосереджує увагу на 

літературознавчому аспекті функціонування монологів у творчості І. Буніна, акцентує 

увагу на ролі невласне прямого мовлення. 

В. Л. Крищук схарактеризувала функції монологічного мовлення в листах 

П. Богацького та Ю. Шевельова, виокремивши інформативну, ритуально-культову, 

експресивну (емоційно-виразну), метакомунікативну, впливову і дидактичну. Водночас 

автор зауважила, що «на психологічному рівні монологічне мовлення спирається на 

мислення, логічно послідовний виклад думки з усвідомленням писемної мовленнєвої 

дії, який спрямований на результат» [11, с. 107].  

Специфіка епістолярного мовлення дозволяє коригувати власну думку, 

доповнювати, змінювати (і про це не буде відомо адресату), апелювати й очікувати 

результату, тоді як інші види монологу вже позбавлені таких можливостей. 

Класичним зразком реалізації монологічного, діалогічного та полілогічного 

мовлення є драматургійний дискурс. Різні форми комунікації в цих текстах 

неодноразово ставали об’єктом вивчення для таких науковців, як А. Й. Багмут, 

П. С. Дудик, Д. Х. Баранник, Н. М. Сафонова, Н. О. Слюсар та ін. 

Проте якщо в ранній драматургії монологи посідали чільне місце у структурі 

тексту, то в сучасних драмах, як стверджують дослідники, «пряма мова набула більш 

однорідного вигляду завдяки явній редукції ролі монологу... Кількісно незначні й 

структурно нетипові, сучасні монологи слабко відбивають нові тенденції мови й стилю 

драматургії» [14, с. 12]. Поряд із характеристикою діалогічного та полілогічного 

мовлення драми Н. М. Сафонова зазначає, що «з-поміж традиційних ознак класичного 

драматургічного монологу слід виділити: розгортання єдиної тематичної лінії, 

відсутність реципієнта, плавність, послідовність і логічна стрункість розгортання 

думки, стилістична нормативність. Аналізований матеріал дозволяє констатувати, що 

репліки поширеної будови не містять єдиного тематичного розвитку; мають, як 

правило, конкретного суб’єкта сприйняття; хід думок порушується самоперебивами, 

перепитуваннями, відповідями – так званими ознаками реплікування; тяжіють до 

розмовного мовлення в синтаксисі і в доборі лексичних одиниць» [14, с. 5]. Поряд із 

структурними особливостями автор запропонувала статусні характеристики 

монологічного мовлення в драматургічному творі, узагальнивши на основі низки 

словників дефініції понять ’монологічне мовлення’, драматургічний монолог’. 
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Мова драматургії І. К. Карпенка-Карого, М. Л. Кропивницького та 

М. П. Старицького з погляду організації її мовно-композиційних складників – діалогів, 

монологів та засобів інфраструктури речення – стала об’єктом вивчення Н. О. Слюсар, 

яка, характеризуючи монолог у текстовій структурі, звернула увагу на загальні 

структурно-функціональні особливості монологічної форми мовлення, описала 

монолог як складник власне текстової (діалогічної) частини драматичного твору 

(монолог дійової особи), визначила функціональну типологія монологів дійової особи, 

описала авторський монолог (ремарку) та синтаксис речення в монологічних масивах 

драматичного твору [17, с. 7]. Науковець також зазначає, що «монолог у драмі 

становить незначну частину тексту і існує у двох функціональних формах: монолог як 

розгорнута репліка персонажа (такий монолог перебуває в контурі загальної діалогічної 

композиції твору) і монолог авторський. Авторський монолог присутній у драмі лише у 

вигляді ремарок, тобто є маргінальним мовним фактом» [17, с. 9]. Водночас, трактуючи 

авторські ремарки як монолог, Н. О. Слюсар запропонувала їхню класифікацію: 

«пейзажно-інтер’єрні (описи природи, навколишнього середовища або приміщення, в 

якому відбуватиметься дія), коментувальні (вказують на фізичну, мовленнєву 

поведінку або емоційний стан персонажа на сцені) та інтродуктивні (…перелік дійових 

осіб на початку тексту драматичного твору) [17, с. 9]. 

Отже, більшість енциклопедичних джерел приблизно однаково трактують 

поняття ’монолог’, розмежовуючи звичайний монолог як «досить тривале 

висловлювання однієї особи, звернене до самої себе або до слухачів» та драматичний 

монолог – «частина драматичного твору, що є таким висловлюванням якої-небудь 

дійової особи [16, с. 561]. 

Аналіз низки праць дозволяє говорити про певні диференційні ознаки монологу: 

1) за розміром – це значні відрізки тексту, структурно і змістово пов’язані між собою,

які мають індивідуальну композиційну та складну синтаксичну побудову, відносну 

смислову завершеність, широкий тематичний зміст; 2) за жанрами – художній монолог, 

ораторське мовлення, побутова розповідь, де можна виокремлювати 

внутрішньожанрові різновиди (авторське і пряме мовлення персонажів, наукову 

доповідь, наукову лекцію, релігійну проповідь, агітаційні виступи, публічні промови, 

звіти, побутові розповіді, статті, листування); 3) за функціонально-комунікативним 

спрямуванням (монолог авторський, внутрішній, ліричний, драматичний, навіювальний 

(або агітаційний), розповідний (повідомлювальний) ); 4) наявність певних стилістично-

синтаксичних особливостей (повні / неповні / незакінчені речення, синтаксичні способи 

їх поєднання; діалогізованість – наявність звертань, риторичних питань; стилістичні 

фігури – парцеляція, градація ампліфікація тощо; взаємодія елементів розмовної та 

книжної мови); 5) у психологічному плані – це здебільшого організований, 

підготовлений вид усного мовлення, який із метою вплинути на реципієнта, передати 

інформацію або переконати в чомусь вимагає мисленнєвої послідовності, чіткості, 

уваги, зосередженості на змісті повідомлюваного, вибору певної форми мовлення і 

відповідних комунікативних засобів. Крім того, монолог може бути персональним і 

надперсональним (терміни О. О. Селіванової [15,с. 648–649] ). 

Оскільки сучасні лінгвістичні розвідки переважно є дискурсивно орієнтованими, 

особливо при дослідженні художнього тексту, то й значна увага приділяється питанню 

взаємодії автора і реципієнта (читача / слухача), яка відбувається з допомогою різних 

форм передачі чужого мовлення, зокрема монологів. 
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Перспективу дослідження вбачаємо в комунікативно-прагматичній та 

психологічній характеристиці форм внутрішнього монологу як засобу відтворення 

психічного стану персонажа в різностильових текстах. 
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МОНОЛОГ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Статья посвящена анализу научных исследований, предметом рассмотрения 

которых прямо или косвенно стал монолог как разновидность чужой речи в структуре 

текстов разных стилей; особенное внимание обращено на дефиниции и 

дифференциальные признаки монолога. 

Ключевые слова: коммуникативный акт, чужую речь, монолог, дискурс, 

дефиниция. 
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MONOLOGUE AS AN OBJECT OF STUDYING MODERN LINGUISTICS 
Monologue is a one-vector type of communication, it does not require a communicative 

reaction of the listener / reader. It’s the most extensive and logically organized message, it 

arouse interest as an object of study, as it’s in all styles of speech. Despite the uniqueness and 
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originality of every person’s speech, the syntactic organization of all expressions remains 

constant, based on a number of worked out forms of implementation, including monologues, 

dialogues, direct and indirect speech, internal speech, citation, etc. The object of our interest is 

the verbalization of someone else's speech in the functional-stylistic spheres of contemporary 

Ukrainian discourse. The subject of the article is a monologue with somewhat ambiguous 

interpretation in scientific sources. In order to summarize the linguistic experience and outline 

the prospects for further research in the field of reprezentology, we set the task to analyze the 

works of modern scientists, find out the main directions and results of their research, 

summarize definitions and highlight the differential features of the monologue. 

Scientists mostly focused on the functioning of monologues in artistic, dramatic and 

epistolary speech. They argue that most of them resemble an internal dialogue, that is a 

dialogical monologue, which primarily causes certain emotions directly to the speaker. 

Analysis of a number of works allows us to talk about certain differential features of 

the monologue, where the communicative-pragmatic, syntactic and psychological aspects of 

constructing monologues are key features. All forms of expression of someone else's speech 

are realized in the form of syntactic constructions, therefore the structure of different types of 

speech causes interest along with the communicative aspect. 

Communicative-pragmatic and psychological characteristics of the forms of the 

internal monologue in different-style texts are promising for research. 

Key words: communicative act, someone else's speech, monologue, discourse, 

definition. 
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Нинішнього 2019 р. ми відзначаємо 90-ліття з дня народження Ю. О. Карпенка 

(1929 – 2009), видатного українського мовознавця, члена-кореспондента НАН України, 

доктора філологічних наук, професора. Ювілей – ще один привід для кожного науковця 

звернутися до вивчення праць Юрія Олександровича, а також гарна нагода для того, 

щоб вшанувати пам’ять про цю талановиту людину та її світлий розум.  

Творчий доробок Ю. О. Карпенка нараховує понад 500 наукових праць (дещо 

менша їх кількість за тим бібліографічним покажчиком, на який ми опираємося в цій 

статті) [8, с. 5–43]. Про коло своїх дослідницьких інтересів учений писав: «У житті я 

багато чим займався, але найбільше – мовознавством. А в мовознавстві найбільше – 

ономастикою… Літературна ономастика – дуже важка дисципліна. Майже все, 

написане про неї, належить до «перших шкиців», за якими рано чи пізно прийде 

глибше пізнання» [3, с. 3]. Дуже влучно сутність наукової діяльності професора 

Карпенка визначив В. М. Калінкін, колега по ономастичному цеху, назвавши його 

«Першим Космономастом України» і «Першим Генетиком поетонімології» [1, с. 8]. У 

слово «перший» тут вкладається подвійний сенс: перший – той, який заклав підвалини 

вивчення цих галузей ономастики, і перший – той, який найкращий, бо зробив у цій 

царині лінгвістичної науки так багато, як ніхто інший. Що ж стосується слова 

«Генетик», то воно, як нам видається, якнайточніше характеризує дослідницьку 

діяльність Ю. О. Карпенка на лінгвістичній ниві в цілому, а не лише в його улюбленій 

галузі ономастики – поетичній онімології.  

Мета нашої статті – осмислення місця та значення словотвірної проблематики 

у працях Ю. О. Карпенка. Об’єкт дослідження – проблематика лінгвістичного 

доробку професора; предмет вивчення – місце та значення питань морфеміки і 

словотвору в його дослідженнях. Джерельною базою нашого спостереження 

послугувала наукова творчість Ю. О. Карпенка [8]. Відповідно до визначеної мети 

перед собою ставимо такі завдання: з’ясувати, якою була морфемно-словотвірна 

проблематика у працях професора Карпенка; визначити функційне спрямування цієї 

проблематики; розкрити значення лінгвістичного доробку науковця для розвитку 

ономастичного словотвору.  

Попри те, що діапазон наукових інтересів ученого був дуже широкий, він на 

все своє життя залишився щиро відданий ономастиці. Переважна більшість його 

праць так чи інакше присвячені вивченню власних назв. Утім, дослідження різних 

видів онімів потребувало пошуків нових шляхів та методів їх вивчення.  Ю. О. 

Карпенко започатковує використання етимологічного методу при дослідженні 

онімів і стає творцем ономастичної етимології. З’являються такі його методологічні 

праці, як «История этимологического метода в топонимике» (1967), «История 

этимологического метода в отечественной топонимике» (1970), «Методология и 

методика лингвистических исследований» (1984), «Про методологію та методику 

ономастики як науки» (2009). Поруч з етимологічним методом мовознавець 

використовує тісно пов’язані з цим методом морфемно-словотвірні спостереження, 

зокрема ті, які стосуються діахронічного словотвору. У своїх працях дослідник не 

міг обійти історичний словотвір, який має своїм завданням вивчення формування 

словотвірної системи та процесу її подальшого розвитку в межах усіх класів слів, 

серед яких і власні назви, починаючи від найдавніших часів і кінчаючи сучасним 

станом дериваційної системи мови. На той час дослідження з ономастичного 

словотвору в Україні вже активно розгортаються. З’являються публікації 

Л. Л. Гумецької, О. С. Мельничука, К. К. Цілуйка, К. Й. Галаса, І. І. Ковалика, 

Є. М. Черняхівської, Ю. К. Редька. Ю. О. Карпенко теж долучається до цієї роботи. 
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Результатом його праці в цьому напрямі є низка досліджень: «Давньоруські 

словотворчі елементи в сучасній українській топоніміці» (1959), «Словообразование 

названий населенных пунктов в памятнике конца ХІV в. «А се имена всемь градомъ 

рускымъ, и далнимъ и ближнимъ» (1960), «Словотвір сучасних назв населених 

пунктів Чернівецької області» (1961), «Давньоруська основа словотвору української 

топоніміки» (1962), «Субстантивовані прикметники – назви населених пунктів 

Буковини (З нарисів словотвору буковинської топоніміки)» (1963), «Особливості 

гідронімічного словотвору (на матеріалі назв річок Чернівецької області)» (1964), 

«Діахронічний словотворчий аналіз топонімії (На матеріалі топонімії Вижницького 

та Сторочинецького районів Чернівецької області)» (1965), «Еще о топонимической 

префиксации» (1966). Підсумком виконаної роботи стала докторська дисертація Ю. 

О. Карпенка на тему «Топоніми Буковини», у якій, окрім глибокого аналізу онімної 

лексики, було розроблено поряд з етимологічним методом дослідження власних 

назв нові словотвірні підходи до їх вивчення, які послугували підґрунтям для 

подальшого розвитку не лише українського ономастичного словотвору, але й 

слов’янського загалом. 

Після захисту докторського дисертаційного дослідження мовознавець, 

продовжуючи у своїх працях аналізувати топонімію Східних Карпат, звертається до 

вивчення топонімії Одещини (одеський період наукової діяльності): «Особливості 

оронімічного словотвору (на матеріалі буковинської оронімії)» (1969), 

«Словотворче зіставлення гідронімів басейнів Черемошу та Верхнього Серету» 

(1971), «Типология топонимических композитов» (1975), «О гидронимах Днепр, 

Днестр, Турунчук» (1982), «Проблема древнерусских гидронимов в бассейне 

Нижнего Днестра» (1986), «Инославянские компоненты в топонимической системе 

юга Украины» (1993), «Ойконімія північно-західної Одещини» (2003) тощо.  

Проблематика ономастичного словотвору набуває якісно нового етапу 

розвитку в циклі досліджень Ю. О. Карпенка, присвячених вивченню космічних 

об’єктів: «Назви зоряного неба : Галактика» (1972), «Назви зоряного неба : Нові 

сузір’я» (1972), «Назви зоряного неба : Старі сузір’я» (1972), «Назви зоряного неба : 

Комети» (1972), «Назви зоряного неба : Планети» (1973), «Астронимика» (1978), 

«Названия планет Солнечной системы» (1978), «Марсианские названия» (1986), 

«Волосожар, Стожари, Квочка… Астрономічні знання в народних назвах Плеяд» 

(1986) тощо. Підсумком виконаної роботи стала неодноразово перевидана 

монографія «Названия звездного неба» (1981). Аналізуючи особливості творення 

астронімів, професор доходить висновку, що найбільш типовий спосіб їх творення – 

лексико-семантичний, коли відбувається метафоричне та метонімічне перенесення 

значення слів. 

Не обійшов своєю увагою Ю. О. Карпенко й вивчення антропонімів. 

З’являються такі його праці: «Реєстри Війська Запорізького і проблема постання 

українських прізвищ» (1994), «Національне ім’я – національний символ» (1999), 

«Динаміка українських особових імен» (2007) тощо. Науковця цікавить процес 

виникнення українських прізвищ, зокрема їх зв’язок з прізвиськами – генетичною 

базою творення. У морфемно-словотвірному оформленні особових імен професор 

вбачає їх національну специфіку. 

У науковій творчості Ю. О. Карпенка словотвірна проблематика майже 

завжди визначається потребами вивчення онімів. Його феномен як дослідника 

полягає в тому, що він, порушуючи одну проблему, нерідко розв’язував ще кілька 

(інколи більш важливих), пов’язаних із нею, окреслював нові перспективи 
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дослідження. Своїми ідеями він завжди щиро ділився з учнями, колегами, 

студентами, радів, коли чув від них цікаві думки, захоплювався, намагався 

розвинути почуте своїми міркуваннями. Розглянемо кілька прикладів, які 

засвідчують вищесказане.  

Досліджуючи походження етноніма слов’яни, професор Карпенко 

розмірковує: «Наявність у лексемі слов’яни суфікса -яни засвідчує, що йдеться про 

назву людей – мешканців території, яка іменувалася Слова. Де шукати цю 

територію? От у пошуках і допомагає топонімія, демонструючи свої властивості 

етногенетичного коду» [5, с. 121]. Довівши шляхом етимологізування та морфемно-

словотвірних спостережень, що «етнонім слов’яни означає буквально «дніпряни» [5, 

с. 123], науковець висновує: «Топонімічне походження назви слов’яни, її давній 

сенс «дніпряни» дає чітке, по суті однозначне розв’язання давньої, вже майже 200 

років дискутованої, але досі не розв’язаної проблеми прабатьківщини слов’ян. Раз 

слово слов’яни позначає «дніпряни», то й слов’янську прабатьківщину слід шукати 

на Дніпрі…» [5, с. 124]. 

Як ономаста Юрія Олександровича завжди цікавили стосунки між загальними і 

власними назвами, зокрема словотвірні зв’язки між цими класами слів. Майже в усіх 

його роботах, у яких розглядаються оніми, розкривається діалектика переходу 

загальних назв у власні і – навпаки. Деякі праці професора присвячені висвітленню 

цього питання безпосередньо: «Творення загальних назв від власних» (1971), 

«Словотворчі стосунки власних і загальних назв у східнослов’янських мовах» (1974), 

«Онімізація і трансонімізація як словотвірний акт» (1990). Опираючись на результати 

психолінгвістичних досліджень М. Муравицької та В. Левицького про те, що між 

полісемією та омонімією існує проміжний семантичний шар, слова якого (мезоніми) є 

різними (як при омонімії), але зберігають семантичний зв’язок (як при полісемії), 

Ю. О. Карпенко пише статтю, у якій розкриває синхронічну сутність лексико-

семантичного способу словотвору, і тим самим науково обґрунтовує існування цього 

способу творення слів на рівні синхронії [4]. Професор визначає різновиди цього 

способу словотворення (онімізація, трансонімізація, апелятивація, трансапелятивація), 

які по суті, головним чином, відбивають словотвірні стосунки між власними і 

загальними назвами. Отже, вирішується та проблема, яку дериватологи десятиліттями 

не могли розв’язати, адже справедливо вважалося, що семеми однієї лексеми не мають 

між собою ніяких словотвірних зв’язків, бо становлять різні значення одного й того ж 

слова, а омоніми не мають цих з’язків, бо вони семантично ніяк не пов’язані. Усе це 

унеможливлювало існування лексико-семантичного способу словотворення на 

синхронічному рівні.  

Нерідко в науковій літературі можна знайти приклади того, коли особливості 

творення слова розкриваються без називання способу, яким воно утворилося. 

Здебільшого це стосується продукування різного виду онімів. Пояснюється це тим, що 

процес деривації таких лексем не можна співвіднести з жодним із способів 

словотворення, які виокремлюються в сучасній дериватології. Досить часто таке можна 

спостерігати й у працях Юрія Олександровича. Пояснюючи виникнення назви планети 

Плутон, він в одному зі своїх досліджень пише, що планета дістала таку назву з 

кількох причин [2, с. 124]. Одна з них – традиція продовження міфологічного ряду 

(інші планети вже мали назви: Уран, Нептун). Інша причина полягає в тому, що Плутон 

– грецький бог підземного царства. Звідси – зв’язок назви з померлим американським

ученим Персивалем Лоуелом, який до смерті шукав цю планету, зробив розрахунки, які 

пізніше й допомогли її відкрити. Крім того, у назві Плутон у двох перших звуках 
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зашифровано ініціали цього астронома. Одна з авторок нашої статті, звертаючись до 

прикладів, серед яких і описаний вище, у своїх дослідженнях обґрунтовує необхідність 

виокремлення асоціативного способу словотворення [9; 10]. Механізм творення слова 

Плутон як назви планети базується на сукупності взаємозумовлених семантичних і 

звукових асоціацій. Дією цього механізму визначається асоціативний спосіб творення 

назви цієї планети. Юрій Олександрович був ознайомлений з матеріалами статей і дуже 

схвально поставився до ідеї про виокремлення в дериватології асоціативного способу 

словотворення.  

Аналізуючи один із трьох фрагментів роману Ліни Костенко «Берестечко», 

написаних онімною мовою, Ю. О. Карпенко пише: «… йдуть серії антропонімів, що 

спеціально утворені (за поодинокими винятками: Чумак) засобами онімічного 

словотвору, з особливою увагою до композитів: Ох, як вас люди називали ловко! / 

Некуйбіда. Майбоженко. Чумак. / Пустикота. Завернивовка. / Нетудихата. 

Неїжмак. / Неклепаний. Обливаний. Пекельний. / Попович. Молибога. Лихолат. / 

Мальований. Індутний і Субтельний. / Вернигора. Світайло. Семибрат. Багатюща 

різноманітність і красномовність українських прізвиськ (майбутніх  прізвищ) 

показана в цьому римованому переліку не гірше, ніж у спеціальних 

антропонімічних монографіях. Кожен онім – характеристика, а композитний онім – 

ціла ситуація, приперчена невмирущим народним гумором» [7, с.  166–167]. До 

характеристики онімів у художньому дискурсі дослідник завжди підходить дуже 

зважено й обережно, ніби боїться сполохати той глибокий сенс, який закладений у 

них автором. Його аналіз – дуже влучні етимологічні пояснення в межах культурно-

історичного контексту, в якому вживається власна назва, і лише доречні короткі 

морфемно-словотвірні штрихи. Усе це доповнює написане в художньому творі, 

увиразнює, але аж ніяк не препарує його.  

До гумору в Юрія Олександровича було особливо позитивне ставлення. 

Поєднавшись з науковими інтересами професора до вивчення онімної лексики, воно 

вилилося в появі такого напряму в науці про власні назви, як гумористична 

ономастика. Написано кілька праць, присвячених цій проблематиці: 

«Гумористичний принцип у літературній ономастиці» (2003), «Ще раз про 

гумористичний принцип включення онімів у гумористичний текст» (2005), 

«Гумористична ономастика» (2006), «Про нас пишуть. Гумористична ономастика 

(фрагмент)» (2007), «Ономастична майстерність Богдана Мельничука як гумориста» 

(2008). Поважне місце в названих дослідженнях посідає аналіз, за словами автора, 

«словотвірної обробки онімів». Ефективність використання власних назв з 

гумористичною метою, наголошує Ю. О. Карпенко, зумовлена як творчими 

спроможностями автора, так і величезним потенціалом онімів на теренах гумору і 

сатири, потенціал яких безмежний [6, с. 77]. 

Словотвірна проблематика в лінгвістичному доробку Ю. О. Карпенка не 

вичерпується тими питаннями, які стосуються лише ономастичного словотвору. 

Окремі праці професора присвячені також вивченню морфемно-словотвірної 

проблематики класичної морфеміки та дериватології. Найбільш повний системний 

виклад поглядів професора Карпенка на морфеміку та словотвір як лінгвістичних 

учень знаходимо в його праці «Вступ до мовознавства» (1983) (перевидано 1991 р. 

та 2006 р.), де їх проблематика викладена відповідно до статусу дисципліни, якій 

присвячено підручник. Висвітлюються теоретичні засади, на яких ґрунтуються 

вчення про будову та творення слів, розкривається система понять та термінів, 

якими вони описуються.  
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У кандидатській дисертації «Історія форм кількісних числівників в 

українській мові» (1956) досліджується походження та особливості генетичного 

творення кількісних числівників. Написано низку статей, присвячених цій темі: 

«Давня слов’янська назва десяти тисяч – тьма» (1958), «Історія східнослов’янського 

числівника сорок» (1958) тощо. 

У науковій розвідці «Проблема нульових афіксів у слов’янських мовах» 

(2002) детально аналізуються нульові морфеми, блискуче розкривається 

походження нульових закінчень. Автор доходить висновку, що намагання мовної 

системи якимось чином позбавитися від нульових флексій – одна з рушійних сил 

динаміки слов’янської морфології. 

Узагальнюючи викладені у статті міркування, можемо висновувати, що характер 

морфемно-словотвірної проблематики в лінгвістичному доробку Ю. О. Карпенка майже 

повністю зумовлений потребами вивчення власних назв. Без будь-якого применшення 

вагомості всього того, що зробив Юрій Олександрович для розвитку багатьох інших 

галузей мовознавчої науки, можна сказати, що все, що він досліджував, було або заради 

вивчення ономастики, або похідним від її вивчення. Професор розробив нові 

словотвірні аспекти дослідження різних видів онімів, на практиці зреалізував їх у своїх 

численних працях. Використання в лінгвістичному доробку мовознавця поряд з 

етимологічним методом дослідження власних назв, фундатором якого він був, нових 

словотвірних підходів послугувало надійним науковим підґрунтям для подальшого 

розвитку не лише українського ономастичного словотвору, але й слов’янського 

загалом. Морфемно-словотвірні спостереження Ю. О. Карпенка, які, безумовно, можна 

назвати словотвірним методом, використовуються у трьох основних ономастичних 

напрямах дослідження: вивчення загальномовних онімів (топонімів, астронімів, 

антропонімів), поетонімів та онімів у гумористичному художньому дискурсі.  

Переконані, що наукова спадщина Ю. О. Карпенка, зокрема його методологія 

вивчення власних назв, окреслені ним перспективи досліджень, неповторний 

авторський науковий стиль «Генетика» мови послугують джерелом для написання 

багатьох наукових праць.  
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 
В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ Ю. А. КАРПЕНКО 

Статья посвящена изучению места и значения словообразовательной 

проблематики в научном наследии выдающегося украинского лингвиста, ономаста 

Ю. А. Карпенко. На примере работ ученого рассматриваются некоторые морфемно-

словообразовательные особенности исследования имен собственных. Делается вывод 

об использовании в трудах языковеда наряду с этимологическим методом исследования 

онимов новых словообразовательных подходов, послуживших основанием для 

дальнейшего развития не только украинского ономастического словообразования, но и 

славянского в целом. 

 Ключевые слова: Ю. А. Карпенко, научное наследие, ономастика, онимы, 

словообразовательная проблематика.  
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WORD-FORMATION PROBLEMATICS  
IN YU. O. KARPENCO’ S SCIENTIFIC HERITAGE 

The article is devoted to the study of the place and significance of word-formation 

problematics in the scientific heritage of the outstanding Ukrainian linguist Yu. O. Karpenko. 

On the example of the work of the scientist some of the morphemic-word-building features of 

the study of their proper names are covered. The attention is paid to the innovative ideas of 

Yu. O. Karpenko in the field of knowledge of the creation of words in connection with the 

study of various types of onyms. 

The purpose of the article is to understand the place and significance of word-

formation problematics in the writings of Yu. O. Karpenko. Object of research - problematics 

of linguistic work of the professor; subject of study - the place and significance of the 

questions of morpheme and word-formation in his studies. The source of the observation is 

the scientific work of Yu. O. Karpenko. Objectives: 1. to find out what the morpheme-word-

formation problematics was in the writings of Professor Karpenko; 2. to determine the 

functional orientation of this problematics; 3. to reveal the value of the linguistic work of the 

scientist for the development of the onomastic word-formation. 

Conclusion. The character of the morpheme-word formation problematics in the 

linguistic work of Yu. O. Karpenko is almost entirely due to the need to study his proper 

names. The professor developed new word-formation aspects of the study of various types of 

onyms, in practice he implemented them in his numerous works. The use of a linguistic 
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extension of a linguist, along with an etymological method to study the proper names of new 

word-building approaches, served as a reliable scientific basis for the further development of 

not only Ukrainian onomastic word-formation, but also Slavic in general. Yu. O. Karpenko’s 

morphological and word-formation observation, which can be called word-building method, 

is used in three main onomastic directions of research: universal pronouns (toponyms, 

cosmonyms, anthroponyms), poetonyms and onyms in humorous artistic works. 

Key words: Yu. O. Karpenko, scientific heritage, onomastics, onyms, word-formation 

problematics. 
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