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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЙ  
ТЕХНИЧЕСКИХ АРТЕФАКТОВ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

(на материале терминов понятийной субкатегории «Машины») 

Аннотация. Цель исследования – выделить и описать лексико-семантические группы наименований горно-
технических артефактов, входящих в понятийную субкатегорию «Машины». Объект изучения – русские термины-
наименования горнотехнических артефактов, предмет – их лексико-семантические группировки. Цель исследования 
определила круг задач: 1) охарактеризовать методику формирования субкатегории «Машины»; 2) выделить лексико-
семантические группы наименований машин; 3) определить опорные термины внутри выделенных лексико-
семантических групп. Материал исследования – корпус номинаций горнотехнических артефактов общим объёмом 
более 3600 единиц, сформированный на основе сплошной выборки из энциклопедических справочников горного де-
ла, горной энциклопедии, политехнических словарей русского языка, учебников, учебных пособий и справочных из-
даний по горному делу, горным машинам, горным комплексам для открытой и подземной разработок и т. д. Исполь-
зованы следующие методы: аналитический метод, прием количественных подсчетов, метод компонентного анализа.  
В результате исследования выделены и описаны лексико-семантические группы наименований горнотехнических 
артефактов, отнесенных к понятийной субкатегории «Машины». Практическое применение результатов возможно 
в дальнейших исследованиях категории номинации в русском языке. Выводы: 1) внутри субкатегории «Машины», 
представленной в нашей выборке 1330 лексическими единицами, выделено 17 лексико-семантических групп; 2) наи-
большим номинативным потенциалом в различных ЛСГ рассматриваемой субкатегории обладают опорные компо-
ненты общетехнического характера машина, станок, конвейер, комбайн и более специализированные экскаватор, 
драга; 3) в целом каждая из ЛСГ и номинативных парадигм, входящих в них, представляет собой открытую систему, 
в составе которой можно выделить собственно номинацию субкатегории и многочисленные классы номенклатурных 
наименований. 

Ключевые слова: лексико-семантическая группа, наименование, технический артефакт, номинативная па-
радигма, опорный термин. 

Постановка проблемы. Тематическая группа «Наименования горнотехнических арте-
фактов» представлена большим количеством субкатегорий и  лексико-семантических групп 
(далее ЛСГ). Она охватывает свыше 3600 терминов, среди которых есть давно существующие 
наименования технических артефактов (их появление связано с первыми этапами развития 
терминосистемы), и новые термины, возникшие в настоящее время (их появление обусловлено 
научно-технической революцией, интенсивным развитием горного производства). 

Тесная связь с внеязыковой действительностью, которая выражается в постоянном по-
полнении и увеличении ее состава, предопределяет открытость и незамкнутость исследуемой 
тематической группы (далее ТГ). 

TГ «Наименования горнотехнических артефактов» представляет собой сложную, но дос-
таточно четкую микросистему, парадигматическая организация которой имеет гиперогипони-
мическую структуру. Она состоит из десяти субкатегорий [3], в которых вычленяются лексико-
семантические группы, лексико-семантические парадигмы и оппозиции. Разграничение в со-
ставе ТГ подобных объединений терминов основывается на общих и различительных призна-
ках их значений. 

                                                 
 Высоцкая Т. Н., 2019 
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Выделение общих и различительных признаков значений терминов мы проводим: 
1) опираясь на дефиниции терминов, данные в современных справочных пособиях, справочни-
ках, монографиях и учебных пособиях по горному делу; 2) учитывая связи данных терминов с 
другими компонентами исследуемой ТГ. Таким образом, выделение в значении термина общих 
и различительных признаков подкрепляется его связями с другими терминами, то есть каждый 
член ТГ изучается не отдельно, а в составе групп терминов. 

Связь с предыдущими исследованиями. Систематизация терминов как основного раз-
ряда специальной лексики основана на систематизации понятий, которая, в свою очередь, «на-
чинается с выделения категорий понятий, т. е. наиболее широких понятий» [5, с. 84].  

В терминологических исследованиях предлагаются различные категориально-
понятийные классификации специальной лексики, в которых объекты на основе категориаль-
ных признаков объединяются в конечное число обобщающих микросистем (групп) категорий. 
Так, Д. С. Лотте выделяет широкие «семантические группы, выступающие важнейшими поня-
тиями в организации специальной, терминологической лексики» [7, с. 48]; Т. Л. Канделаки го-
ворит о том, что «особое положение в классификации занимают семантические категории, вы-
деляемые внутри имён существительных…» [6, с. 135]. А. В. Суперанская, выделяя в конкрет-
ных терминологиях самые общие категории предметов, процессов, свойств, величин, описыва-
ет для каждой из них определенный набор наиболее характерных признаков [10]. 

Поскольку в научной литературе для обозначения выделяемых группировок лексики, в 
том числе и терминологической, применяются различные обозначения, целесообразно отме-
тить, что в нашем исследовании мы будем использовать следующие термины: семантическое 
поле, лексико-семантическая группа, тематическая группа, субкатегория. 

Общие признаки значений терминов определяются в процессе сопоставления субкатего-
рий, ЛСГ, а также при сопоставлении всех членов отдельно взятой лексико-семантической па-
радигмы. Дифференциальные признаки выявляются при сопоставлении лексико-семантических 
парадигм (внешнепарадигматические дифференциальные признаки), а также на основании со-
поставления терминов-членов определенных оппозиций (внутрипарадигматические дифферен-
циальные признаки). 

Как показывает анализ, ЛСГ разных субкатегорий являются неоднородными как по коли-
чественному составу, так и по числу опорных терминов. Кроме того, в основе противопостав-
ления членов лексико-семантических парадигм лежат различные дифференциальные признаки. 
Однако парадигматические отношения, основанные на общности одних и различии других при-
знаков значений терминов, проявляющиеся в отношениях включения, пересечения, тождества и 
градации, характерны практически в равной степени для всех ЛСГ. В состав данных группиро-
вок входят термины, объединенные общностью интегрального признака, который присутствует 
в значениях всех терминов-членов той или иной ЛСГ. 

Внутри ЛСГ термины располагаются вокруг ряда опорных терминов, возглавляющих но-
минативные ряды.  

Группировка частных терминов вокруг опорного представляет собой терминологическую 
лексико-семантическую парадигму со строго заданным числом признаков. В каждой ЛСГ мо-
жет быть представлено несколько лексико-семантических парадигм, которые выделяются на 
основе независимых дифференциальных признаков, обусловливающих противопоставленность 
самих лексико-семантических парадигм в составе определенной ЛСГ. 

В лексико-семантических парадигмах термины-члены парадигм группируются согласно 
дифференциальным признакам (независимым и зависимым), образуя оппозиции (под оппози-
цией мы, вслед за Л. А. Новиковым, понимаем «противопоставление однородных единиц, се-
мантически существенное, релевантное в языке» [8, с. 136]), в которых противопоставление 
может быть обусловлено:  

а) соотношением «наличие – отсутствие» признака (инклюзивные отношения): лопата – 
лопата карьерная, лопата карьерная – лопата карьерная механическая; 
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б) распределением однородных признаков (отношения пересечения / эквиполентности): 
прямая лопата – обратная лопата;  

в) нулевой оппозицией, в которой наблюдается отношение тождества: установка буриль-
ная – установка буровая; 

г) градуальной оппозицией, основанной на градуальных отношениях: цепь режущая од-
ношарнирная – цепь режущая двухшарнирная; 

д) дизъюнктивной оппозицией (отношением несовпадения): гусеницы – ковш.  
Природа и характер выделенных оппозиций подтверждают положение, высказанное 

Д. Н. Шмелевым о том, что «в значениях парадигматически противопоставленных слов (цело-
стных самих по себе) могут быть выделены отдельные семантические элементы – семантиче-
ская тема, объединяющая слова в тематическую группу или лексико-семантическую парадиг-
му, и дифференциальные семантические признаки, т. е. признаки, по которым слова, входящие 
в данную группу, противопоставлены друг другу» [12, с. 189].  

Постановка заданий исследования. Цель исследования – выделить и описать лексико-
семантические группы наименований горнотехнических артефактов, входящих в понятийную 
субкатегорию «Машины». Объект изучения – русские термины-наименования горнотехниче-
ских артефактов, предмет – их лексико-семантические группировки. Цель исследования опре-
делила круг задач: 1) охарактеризовать методику формирования субкатегории «Машины»; 
2) выделить лексико-семантические группы наименований машин; 3) определить опорные тер-
мины внутри выделенных лексико-семантических групп. Материал исследования – корпус 
номинаций горнотехнических артефактов общим объёмом более 3600 единиц, сформирован-
ный на основе сплошной выборки из энциклопедических справочников горного дела, горной 
энциклопедии, политехнических словарей русского языка, учебников, учебных пособий и спра-
вочных изданий по горному делу, горным машинам, горным комплексам для открытой и под-
земной разработок и т. д. Использованы следующие методы: аналитический метод, прием ко-
личественных подсчетов, метод компонентного анализа. 

Изложение основного материала. Как уже было отмечено, по нашим данным тематиче-
ская группа «Наименования горнотехнических артефактов» включает свыше 3600 терминов, 
которые распределяются по 10 субкатегориям [3]. По количественному составу субкатегории 
далеко не равнозначны и располагаются по убывающей в следующем порядке: субкатегория 
«Машины» ≈ 1330 ед., субкатегория «Аппараты и приборы» ≈ 470 ед., субкатегория «Инстру-
менты» ≈ 470 ед., субкатегория «Устройства» ≈ 380 ед., субкатегория «Детали» ≈ 280 ед., суб-
категория «Конструкции» ≈ 230 ед., субкатегория «Сооружения» ≈ 190 ед., субкатегория «Вме-
стилища» ≈ 120 ед., субкатегория «Механизмы» ≈ 100 ед., субкатегория «Транспортные систе-
мы» ≈ 100 ед. [2]. 

Субкатегория «Машины» – самая мощная по количественному составу (более 1300 
НГТА) и самая разветвленная по представленным в ней ЛСГ и номинативным парадигмам.  

Поскольку само имя рассматриваемой субкатегории относится к широкозначным терми-
нам (см. об этом: [9]), считаем целесообразным предварительно охарактеризовать методику 
формирования данной субкатегории.  

В своем исследовании мы исходим из того, что термин машина, как и многие другие тер-
мины-субкатегории, характеризующиеся высокой степенью абстрактности и, как следствие, 
широкой семантикой, в сфере фиксации определяется через другие имена-субкатегории, обра-
зуя логический круг. Таким, например, является соотношение имен субкатегорий машина ↔ 
механизм: ‘Машина (фр. machine). 1. Механизм или совокупность механизмов, совершающие 
какую-л. полезную работу путем преобразования энергии, материалов или информации. 2. Разг. 
Автомобиль, автомашина’ [11, с. 1041]; ‘Механизм [от греч. mēchanē – машина, орудие] || маши-
на, приспособление для чего-л.’ [1, с. 539]. Компонентный анализ слов-идентификаторов 
в тексте дефиниций, определяющих термины с опорным компонентом машина, свидетельству-
ет, что субкатегориальное понятие «машина» в горнотехнической сфере может определяться 
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через субкатегориальные конкретизаторы «машина», «агрегат», «комбайн», «установка», «уст-
ройство». Например: Тоннелепроходческая машина – агрегат, предназначенный для механизи-
рованного разрушения забоя… [4]; Механогидравлическая машина – горный комбайн со сред-
ствами, обеспечивающими гидротранспорт разрушаемых им горных пород [4]; Камнерезная 
машина – установка для выпиливания из массива блоков стенового и облицовочного камня [4]; 
Холодильная машина – устройство для переноса тепла от объектов (веществ), охлаждаемых 
до температуры ниже температуры окружающей среды, в окружающую среду с затратой 
механической, тепловой или другой энергии [4] и т. д. В свою очередь, лексема машина может 
выступать идентификатором в тексте дефиниций, определяющих термины – названия видов 
горнотехнических агрегатов, ср.: Турбодетандерный агрегат – турбинная лопаточная машина 
непрерывного действия… [4]; Опрессовочный агрегат – машина для закачки воды в трубопро-
вод с целью создания в нём избыточного давления [4] и др. 

С учетом отмеченного в субкатегорию «Машины» мы включали обозначения собст-
венно машины как целостной единицы техники. Основанием для отнесения горнотехнического 
артефакта (ГТА) к категории машин мы считали наличие в текстах соответствующих дефини-
ций лексем-идентификаторов машина, установка (= ‘машина’), агрегат (= ‘машина’), меха-
низм (= ‘машина’). К ней же отнесены составные наименования ГТА с опорными компонента-
ми машина, агрегат, установка. К субкатегории машин мы отнесли и обобщенные обозначе-
ния комплексных горнотехнических объектов, состоящих из совокупности взаимосвязанных 
машин и механизмов, выполняющих производственные операции, например: Буровая уста-
новка – комплекс машин и механизмов, предназначенный для бурения, крепления сква-
жин, а также шахтных стволов [4] и др.  

Перейдем к характеристике выделенных ЛСГ. 
В субкатегории «Машины» выделяются две основные подкатегории: 1) энергетические 

машины и 2) рабочие машины.  
К энергетическим машинам относятся, как известно, двигатели. В горнотехнической от-

расли это чаще всего механизмы, которые обеспечивают движение машин. ЛСГ наименований 
двигателей невелика. Она включает всего около 30 общетехнических наименований с опорны-
ми компонентами двигатель (двигатель комбайна, забойный двигатель, забойный двигатель 
винтовой, пневмодвигатель, трехскоростной асинхронный двигатель, электродвигатель и 
др.), альтернатор, гидроцилиндр, дизель-генератор, турбобур, электробур и др. 

Рабочие машины по функциональному назначению делятся на технологические, транс-
портные и смешанного типа, совмещающие технологическую добычу горных ископаемых с их 
транспортировкой. 

НГТА, обозначающие технологические машины, формируют следующие ЛСГ:  
1) ЛСГ «Грузоподъемные машины», которая включает номинативные парадигмы с опор-

ными терминами лебедка, ворот, драглайн, кран (подъемный кран, деррик-кран, кабель-кран), 
подъемная машина, трубоукладчик, путеукладчик; 

2) ЛСГ «Машины для дробления, сортировки и окомкования материала по крупности», в 
которую входят номинативные парадигмы, возглавляемые лексемами дробилка, мельница, дро-
бильный агрегат, дробильно-сортировочная установка, бегуны, грохот, гранулятор, центри-
фуга; 

3) ЛСГ «Камнерезные и камнеобрабатывающие машины» включает парадигмы, возглав-
ляемые терминами: камнерезный комбайн, камнерезная машина, камнеуборочная машина, 
штыбоуборщик, бучардовочный станок, камнекольный станок, камнеобрабатывающий ста-
нок и др.; 

4) ЛСГ «Машины для проходки горных стволов и тоннелей» объединяет номинативные 
парадигмы с базовыми номинациями стволопроходческий агрегат, тоннелепроходческая ма-
шина, проходческий комбайн, очистный комбайн, очистный комплекс, проходческий комплекс, 
блокоукладчик, крепеустановщик и т. д.; 
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5) ЛСГ «Машины для добычи полезных ископаемых» охватывает номинативные пара-
дигмы с опорными терминами фронтальный агрегат, добычной комбайн, врубовая машина, 
струг, струговая установка, отбойный молоток, драга и др.;  

6) в ЛСГ «Машины для бурения» входят номинативные парадигмы, которые возглавляют 
термины буровая установка, бурильная машина, буровая машина, бурильный молоток, перфо-
ратор, сверло, бурильный станок, буровой станок и пр.;  

7) ЛСГ «Погрузочные и перегрузочные машины» включает номинативные парадигмы с ро-
довыми терминами буропогрузочная машина, горная машина, погрузочная машина, погрузчик, 
вибрационный питатель, перегружатель, навалочная машина и т. д. 

8) в ЛСГ «Землеройные машины» входят номинативные парадигмы с опорными термина-
ми грейдер, автогрейдер, отвалообразователь, землеройная машина, канавокопатель, обвалова-
тель, рыхлитель, струг и т. д.; 

9) ЛСГ «Машины для всасывания/подачи жидкости/грунта» объединяет номинативные 
парадигмы с базовыми терминами насосная установка, буровой насос, вакуум-насос, гидроэле-
ватор, землесос, землесосный снаряд, углесос, инжектор, станок-качалка и др.; 

10) ЛСГ «Машины для очистки воздуха и забоя от пыли и воды» включает номинативные 
ряды с опорными номинациями оросительная установка, поливомоечная машина; дренажная 
машина, вентиляторная установка, обезвоживающая установка и др. 

Подкатегория «Транспортные машины» в свою очередь объединяет следующие ЛСГ: 
1) ЛСГ «Грузовой автомобиль». Сюда входят номинативные парадигмы с опорными тер-

минами автосамосвал, дизель-троллейвоз, думпер, углевоз и пр.; 
2) ЛСГ «Гидротранспортные машины» включает номинативные ряды с опорными ком-

понентами: гидротранспортный агрегат, землесосная установка; механогидравлический ком-
байн и др.; 

3) ЛСГ «Грузонесущие машины непрерывного действия» включает номинативные пара-
дигмы с опорными компонентами конвейер и мост: конвейер, ленточный конвейер, скребковый 
конвейер, пластинчатый конвейер, отвальный мост и др. 

4) ЛСГ «Тяговое средство» объединяет номинативные ряды, которые возглавляют базо-
вые номинации, включающие сему «рельсовый транспорт»: локомотив, электровоз, гировоз, 
дизель-электровоз, дизелевоз, мотовоз, гировоз, тепловоз, паровоз, электровоз, тяговый агре-
гат. В эту же ЛСГ входят номинативные ряды с семой «тяговое средство гусеничного 
и колесного типа»: тягач, тягач колесный, трактор, трактор-толкач. 

Подкатегория «Транспортно-технологические машины» включает три ЛСГ: 
1) ЛСГ «Выемочно-транспортирующие машины», в которую входят номинативные ряды 

с опорными компонентами бульдозер, выемочно-транспортирующая машина, струг, скрепер-
но-струго-таранная установка, скреперная установка, конвейерно-струговая установка, 
скрепер и др.; 

2) ЛСГ «Выемочно-погрузочные машины» с опорным термином экскаватор и обозначе-
ниями его разновидностей: обратная лопата, прямая лопата; 

3) ЛСГ «Погрузочно-транспортная машина», для которой название группы одновременно 
является и объединяющим компонентом. 

Выводы. Внутри субкатегории «Машины», представленной в нашей выборке 1330 лек-
сическими единицами, в ходе исследования выделено 17 лексико-семантических групп. 

Наибольшим номинативным потенциалом в различных ЛСГ рассматриваемой субкатего-
рии обладают опорные компоненты общетехнического характера машина (более 200 ед.), ста-
нок (более 100 ед.), конвейер (82 ед.), комбайн (более 50 ед.) и более специализированные экс-
каватор (более 120 ед.), драга (около 40 ед.). 

В целом каждая из ЛСГ (а также каждая из входящих в нее номинативных парадигм) 
представляет собой открытую систему с общим именем субкатегории и объединенными вокруг 
него единицами различных номенклатурных классов. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ НАЙМЕНУВАНЬ ТЕХНІЧНИХ АРТЕФАКТІВ ГІРНИЧОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ (на матеріалі термінів понятійної субкатегорії «Машини») 

Анотація. Мета дослідження – виділити і описати лексико-семантичні групи найменувань 
гірничотехнічних артефактів, що входять в понятійну субкатегорію «Машини». Об'єкт вивчення – російські 
терміни-назви гірничотехнічних артефактів, предмет – їх лексико-семантичні угруповання. Мета дослідження ви-
значила коло завдань: 1) охарактеризувати методику формування субкатегорії «Машини»; 2) виділити лексико-
семантичні групи найменувань машин; 3) визначити опорні терміни в межах виділених лексико-семантичних груп. 
Матеріал дослідження – корпус номінацій гірничотехнічних артефактів загальним обсягом понад 3600 одиниць, 
сформований на основі суцільного перегляду енциклопедичних довідників гірничої справи, гірничої енциклопедії, 
політехнічних словників російської мови, підручників, навчальних посібників і довідкових видань із гірничої справи, 
гірничих машин, гірничих комплексів для відкритої і підземної розробок і т. д. Використано такі методи: 
аналітичний метод, прийом кількісних підрахунків, метод компонентного аналізу. В результаті дослідження 
виділені і описані лексико-семантичні групи найменувань гірничотехнічних артефактів, віднесених до понятійної 
субкатегорії «Машини». Практичне застосування результатів можливо в подальших дослідженнях категорії 
номінації в російській мові. Висновки: 1) виявлено, що субкатегорія «Машини» поділяється на 17 лексико-
семантичних груп; 2) найбільший номінативний потенціал у різних ЛСГ розглянутої субкатегорії мають опорні ком-
поненти загальнотехнічного характеру: машина, верстат, конвеєр, комбайн і більш спеціалізовані екскаватор, дра-
га; 3) в цілому кожна з ЛСГ є відкрита система, яку очолює ім'я субкатегорії і до якої належать численні класи но-
менклатурних найменувань. 

Ключові слова: лексико-семантична група, найменування, технічний артефакт, номінативна парадигма, 
опорний термін. 
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LEXICAL AND SEMANTIC GROUPS OF MINING TECHNICAL ARTEFACTS NAMES 
(case study of terms from the conceptual subcategory “Machines”) 

Summary. The purpose of the study is to identify and to describe the lexical-semantic groups of the names of min-
ing artefacts that are included in the conceptual subcategory of “Machines”. The object of study is Russian terms-names of 
mining technical artifacts, the subject is their lexical and semantic groups. The purpose of the study determined the range of 
tasks: 1) to characterize the method of “Machines” subcategory formation; 2) to identify lexical-semantic groups of machine 
names; 3) to define the reference terms within the selected lexical-semantic groups. The research material is a corpus of 
mining technical artifacts with a total volume of more than 3,600 units, formed on the basis of a continuous review of ency-
clopedic reference books on mining, mining encyclopedia, polytechnical dictionaries of the Russian language, textbooks, 
manuals and reference books on mining, mining machines, mining complexes for open and underground mining, etc. The fol-
lowing methods have been used: analytical method, quantitative calculation method, component analysis method. As a result 
of the study, lexical-semantic groups of mining technical artifacts related to the conceptual subcategory “Machines” are iden-
tified and described. Practical application of the results is possible in further studies of the category of nomination in the 
Russian language. Conclusions: 1) the subcategory of “Machines”, represented in our sampling by 1330 lexical units, con-
tains 17 lexical-semantic groups; 2) the basic components of the general technical nature, such as machine, machine-tool, 
conveyor, combine, and more specialized ones, such as excavator and dredge, possess the greatest nominative potential in 
various LSG of the subcategory under investigation; 3) in general, each of the LSG and nominative paradigms are open sys-
tems, headed by the subcategory name and completed by numerous nomenclature classes. 

Keywords: lexical and semantic group, name, technical artifact, nominative paradigm, reference term. 
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ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ СЛОВАРЯ УНИВЕРБОВ 
(на материале игровой лексики) 

Аннотация. Статья представляет собой опыт составления одной из частей словаря универбов русского 
языка. Материалом послужил универбальный сегмент лексики геймеров – кибер-спортсменов игры «Dota 2», кото-
рый и определил объект изучения. Предмет исследования – декларирование принципов лексикографирования 
универбов-сленгизмов. Все более активное появление и функционирование универбов в различных русскоязычных 
сленговых системах обусловило необходимость определения критериев организации словарной статьи каждой из 
исследуемых единиц. Целью данного исследования явилось выделение принципов построения словарной статьи 
универбов-неологизмов, определение ее структуры, а также обобщение основных – уникальных и универсальных – 
характеристик этих единиц. Были использованы структурный, описательный, сопоставительный, классифицирую-
щий и обобщающий методы. Практическое применение результатов может найти свое воплощение в исследова-
ниях неологии русского языка. Выводы. Логичным и необходимым этапом, следующим за аналитическим изучением 
представленных к рассмотрению единиц, является лексикографирование, то есть включение их в соответствующий 
тип словаря в составе четко структурированной словарной статьи, демонстрирующей все уникальные и универсаль-
ные особенности этих единиц. Лексикографирование универбов опирается на структуру словарной статьи, которая 
включает в себя следующие элементы: 1) универб: а) способность к изменению, родовая принадлежность, 
б) частеречная принадлежность, в) стилистическая принадлежность; 2) его дублет-словосочетание; 3) модель слово-
сочетания; 4) модель универба; 5) ономасиологическая модель, где маркёр ономасиологического базиса совпадает с 
наименованием лексико-семантической группы; 6) лексическое значение универба, являющееся, по сути, более раз-
вернутой трактовкой дублетного словосочетания; 7) тип универба по происхождению; 8) квалификация процесса 
возникновения универба (согласно типу, определенному в п. 7); 9) контексты функционирования универба и семан-
тически тождественного ему словосочетания.  

Ключевые слова: универбация, универб, лексикография, словарь универбов, структура словарной статьи, 
геймерский сленг. 

Постановка проблемы. Неология русского языка охватывает все его функциональные 
сферы. Периферийные инновации, регулярно употребляясь в речи, часто перемещаются в 
центр, претендуя на статус элементов активного лексического запаса. Все больше новых слов 
возникает в интернет-пространстве, медийных текстах, игровом дискурсе. Появление новых 
наименований всегда требует не только их описания, но и систематизации. Очередным этапом, 
следующим за подробным анализом конкретных единиц, является лексикографирование – 
включение их в соответствующий тип словаря в составе структурированной словарной статьи. 

Несмотря на то, что «за последние два десятилетия <…> лексикография сделала огром-
ный шаг вперёд: сформировались новые типы словарей, обогатился и усовершенствовался ме-
таязык словарных описаний, разработаны новые принципы диалога «словарь – читатель» с учё-
том многообразных целевых установок адресатов словарной продукции» [12], работа в этом 
направлении не может считаться завершенной. В. Д. Черняк справедливо отмечает: «Совокуп-
ность лексикографических изданий последнего времени отражает языковой облик эпохи, пред-
ставляет наиболее существенные изменения в лексиконе современной языковой личности; 
именно словарям принадлежит исключительное место в формировании человека, способного 

                                                 
 Дьячок Н. В., Облап А. Н., 2019 
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осознанно строить своё речевое поведение и оценивать речь других» [12]. Также нельзя не со-
гласиться с И. А. Дамбуевым, который видит перспективы развития лексикографии 
в «совершенствовании существующих и создании новых типов словарей, появлении комплекс-
ных словарей и компьютеризации лексикографической деятельности» [2]. 

Связь с предыдущими исследованиями. Динамичность игрового дискурса предполага-
ет использование сокращенных, синтагматически редуцированных наименований, отвечая со-
временной тенденции экономии речевых и письменных усилий. Одним из таких способов по-
явления новых наименований в рамках исследуемого дискурса и является универбация. 

До сих пор не существовало однозначного понимания данного явления в лингвистиче-
ской науке. Универбацию трактуют как в широком значении, так и в узком. Широкое значение 
относит универбацию к процессам синтетизма в словообразовании, что заключается в вопло-
щении в одном слове значения, выражаемого также словосочетанием: белолистный и с белыми 
листьями, дворик и маленький двор, отыграть и закончить играть и т. п. В этом значении 
универбация также определяется как образование слова на базе словосочетания, с которым оно 
имеет тождественное значение. При таком рассмотрении в разряд универбации следует отнести 
аббревиацию, субстантивацию, суффиксацию (в том числе и нулевую). В связи с этим ее трак-
туют как практически любой акт появления нового слова на базе словосочетания как синтакси-
ческой единицы [11, с. 21]. Ряд исследователей данного явления, обобщая определения сущест-
вующих видов преобразования словосочетаний в слова, именуют их общим термином – кон-
денсация [7; 8] или универбализация [10]. 

Узкое значение термина относит универбацию к процессам образования слова на базе 
одного из членов некоего многокомпонентного наименования. Маркируют указанный процесс 
и другие термины. Авторы монографии «Русская разговорная речь», например, относят подоб-
ные образования к явлениям семантического стяжения, или семантической конденсации, пони-
мая под этим процессы, связанные с утратой семантической расчлененности комплексных на-
именований, состоящих из двух или более лексем [6, с. 408]. В. Н. Немченко называет стяжени-
ем образование производных слов в результате эллипсиса производящего словосочетания с од-
новременной суффиксацией [9, с. 241]. Суффиксальная универбация является частью общего 
процесса универбации. Данное явление обязательно характеризуется наличием в языке двух 
формально связанных номинативных единиц с общей семантикой: расчлененной (аналитиче-
ской) и нерасчлененной (синтетической). Результатом универбации является синтетическая 
единица, обозначаемая терминами универб или универбат. 

Мы согласны с В. И. Теркуловым [10], который рассматривает универбацию как особый 
способ внутреннего – речевого – словообразования, характеризующийся внутренней мотивиро-
ванностью, определяющийся тождеством семантики исходной номинативной единицы и ее ре-
чевых / текстовых воплощений, которые отличаются друг от друга формально. 

В «Материалах к словарю универбов современного русского языка» [4; 5] универбальный 
контент репрезентован определенным образом (см. табл.).  

 

Универб 
Словосоче-

тание 
Модель сло-
восочетания 

Модель  
универба 

Лексико-
семантиче-
ская группа 

Ономасиологи-
ческая модель 

анонимка анонимное 
письмо 

Прил1ед + 
Сущ1ед 

оснПрил1ед + 
суфСущ + усеч. 

документ [документ (ба-
зис)] + [квалифи-
катив (признак)] 

вегетариан-
ствовать 

увлекаться 
вегетариан-
ством 

Инф + 
Сущ5ед  

оснСущ5ед + 
суфГл 

действие [действие (базис)] 
+ [инструментив 
(признак)] 

Но для формирования структуры словарной статьи словаря универбов современного рус-
ского языка указанных характеристик очевидно недостаточно. 
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Постановка заданий исследования. Все изложенное выше обусловило необходимость 
определения критериев организации словарной статьи каждой из исследуемых единиц. Цель 
нашего исследования – обосновать принципы построения словарной статьи универбов-
неологизмов, определить ее структуру, обобщить основные – уникальные и универсальные – 
характеристики этих единиц. 

Изложение основного материала. При составлении словарной статьи, кроме приведен-
ных выше особенностей, следует указывать лексическое значение универба, его тип (универб 
либо квазиуниверб), тип процесса его возникновения (универбация, номинализация – для уни-
вербов, деривация – для квазиунивербов, лексикализация – для этимологических универбов), а 
также примеры употребления каждого универба и соответствующего ему словосочетания в том 
или ином стиле письменной речи со ссылкой на источник – в качестве доказательства универ-
бального либо квазиунивербального статуса каждой словарной единицы. 

Итак, структура словарной статьи может быть представлена следующим образом. 
1. Универб: а) способность к изменению, родовая принадлежность, б) частеречная при-

надлежность, в) стилистическая принадлежность. 2. Его дублет-словосочетание. 3. Модель сло-
восочетания. 4. Модель универба. 5. Ономасиологическая модель, где маркёр ономасиологиче-
ского базиса совпадает с наименованием лексико-семантической группы. 6. Лексическое зна-
чение универба, являющееся, по сути, более развернутой трактовкой дублетного словосочета-
ния. 7. Тип универба по происхождению. 8. Квалификация процесса возникновения универба 
(согласно типу, определенному в п. 7). 9. Контексты функционирования универба и семантиче-
ски тождественного ему словосочетания. 

Интересной представляется демонстрация словарных статей универбов, употребляемых в 
речи современной молодежи, конкретнее – в речи геймеров. Как уже было отмечено, игровой 
дискурс является сферой функционирования языка, продуцирующей неологизмы, получаемые 
в результате различных видов компрессии. Это связано с динамичностью любой компьютерной 
игры, а также потребностями геймеров вместить максимум необходимой им информации в 
единицу времени. Результаты универбации в контексте компьютерной игры «Dota2» представ-
лены преимущественно именами существительными, одной общей особенностью которых яв-
ляется их семантическое тождество словосочетаниям соответствующих аналитических англоя-
зычных наименований. С этим связано и определение типа их происхождения: универбация, 
уникальность которой демонстрирует межъязыковая дублетность аналитического исходника и 
синтетической русскоязычной единицы. 

Дро́вка(и), ж. р., сленг. – Drow Ranger (Дроу Рейнджер). Модель словосочетания: Адъ-
ектив + Сущ1ед. Модель универба: оснАдйект + суфСущ + эпентеза. Ономасиологическая мо-
дель: [лицо (базис)] + [квалификатив (признак)]. Персонаж компьютерной игры Dota2 класса 
«Ловкость», обладающий дальним типом атаки и следующими способностями: 1) Frost Arrows; 
2) Gust; 3) Precision Aura; 4) Marksmanship. По игре нуждается в большом количестве предме-
тов, становится сильнее благодаря ним; свой максимальный потенциал набирает в мид-гейме; 
хорошо подходит для быстрого уничтожения зданий; герой, очень зависимый от команды, но 
дающий ей ауру на дополнительную скорость атаки, эквивалентную проценту показателя лов-
кости героя (способность Precision Aura). Универб. Тип процесса – универбация. Я не хочу дра-
матизировать, но дровка никогда не бралась ради ее урона в солотаргет (https://dota2.ru/forum/ 
threads/mertva-li-drovka.1237664/). Drow Ranger зовут Траксекс – это имя отлично подходит для 
представителя низкорослой, троллеподобной, не располагающей внешним видом расы дроу. 

Легио́нка(и), ж. р., сленг. – Legion Commander (Легион Коммандер, командир легиона). 
Модель словосочетания: Сущ2ед + Сущ1ед. Модель универба: оснСущ2ед + суфСущ. Онома-
сиологическая модель: [лицо (базис)] + [квалификатив (признак)]. Персонаж компьютерной иг-
ры Dota2 класса «Сила», обладающий ближним типом атаки и следующими способностями: 
1) Overwhelming Odds; 2) Press the Attack; 3) Moment of Courage; 4) Duel. По игре является тан-
ком-инициатором, не нуждается в большом количестве предметов, чтобы приносить пользу 
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команде. Благодаря способности Duel может выключать из драки героев вражеской команды и 
в случае победы зарабатывать дополнительный урон. Универб. Тип процесса – универбация. 
Пикрейт героя довольно уверенно рос и превысил отметку в 25 %, сделав Легионку 4-й по по-
пулярности (https://dota2.net/news/5818-legion-commander-geroy-kotorogo-ne-ponimayut). Legion 
Commander и герой не могут использовать способности или предметы (https://dota2-
ru.gamepedia.com/Legion_Commander). 

Баунто́с(а), м.р., сленг. – Bounty Rune (Баунти Рун). Модель словосочетания: Адъектив + 
Сущ1ед. Модель универба: оснАдъект + суфСущ. Ономасиологическая модель: [предмет (базис)] 
+ [атрибутив (признак)]. Руна, появляющаяся в четырёх местах на карте сначала игры, а потом 
каждые 5 минут. При использовании дают подобравшему дополнительное золото. Универб. Тип 
процесса – универбация. Есть два игрока, которые не хотят отдавать друг другу баунтос 
(https://dota2.ru/forum/threads/otzhatie-runki.1108423/). Героям Dota2 добавили фразы при подня-
тии Bounty Rune (https://www.cybersport.ru/news/geroyam-dota-2-dobavili-frazy-pri-podnyatii-bounty-rune). 

Морби́дка(и), ж. р., сленг. – Morbid Mask (Морбид Маск). Модель словосочетания: Адъ-
ектив + Сущ1ед. Модель универба: оснАдъект + суфСущ. Ономасиологическая модель: [пред-
мет (базис)] + [атрибутив (признак)]. Внутриигровой предмет в игре Dota2, продающийся за 
900 единиц игрового золота в разделе «Мистика» в стандартной и боковой лавке. Даёт герою, 
который приобрёл данный предмет, способность Lifesteal, восстанавливающую 15 % здоровья 
от нанесённого персонажем урона. Является одним из компонентов таких предметов, как Mask 
of Madness, Vladmir’s Offering и Satanic. Универб. Тип процесса – универбация. Морбидка 
нужна для убийства Рошана на ранней стадии игры (https://steamcommunity.com/sharedfiles/ 
filedetails/?id=1423935108). Morbid Mask – это предмет, который можно купить в Основной лав-
ке, в разделе Мистика, и в боковых лавках (https://dota2-ru.gamepedia.com/Morbid_Mask). 

Фантом(а), м. р., сленг. – Phantom Lancer (Фантом Лансер). Модель словосочетания: 
Адъектив + Сущ1ед. Модель универба: оснАдъект + суфСущ. Ономасиологическая модель: 
[предмет (базис)] + [атрибутив (признак)]. Персонаж компьютерной игры Dota2 класса «Лов-
кость», обладающий ближним типом атаки и следующими способностями: 1) Spirit Lance; 
2) Doppelganger; 3) Phantom Rush; 4) Juxtapose. По игре чаще всего является типичным керри: 
слаб и зависим от набора золота и опыта вначале игры, но со временем набирает обороты и 
способен убить всю команду противника в одиночку. Особенностью героя является наличие у 
него множества подконтрольных иллюзий, которые сбивают с толку оппонентов, не давая уви-
деть настоящего героя. Универб. Тип процесса – универбация. Самый страшный нерф фан-
тома – снижение урона нюка... (https://dota2.ru/guides/98-phanton-lancer-by-subs-update-230303); Уль-
тимативная пассивная способность, Juxtapose, позволяет Phantom Lancer раздробиться на-
двое, создав свою иллюзию (https://dota2-ru.gamepedia.com/Phantom_Lancer). 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Данный опыт в который раз де-
монстрирует стилевое и этимологическое многообразие и многочисленность универбов русско-
го языка, что предполагает перспективу их исследования и обобщения данных о них в специ-
альных или толковых словарях. 
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ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ СЛОВНИКА УНІВЕРБІВ (на матеріалі геймерської лексики) 

Анотація. Стаття є досвідом укладання однієї з частин словника універбів російської мови. Матеріалом по-
служив універсальний сегмент лексики геймерів – кібер-спортсменів гри «Dota2», який і визначив об’єкт аналізу. 
Предмет дослідження – декларування принципів лексикографування універбів-сленгізмів. Більш активне виник-
нення й функціонування універбів у різних російськомовних сленгових системах зумовило необхідність визначення 
критеріїв організації словникової статті кожної з досліджуваних одиниць. Метою роботи є виокремлення принципів 
побудови словникової статті універбів-неологізмів, визначення її структури, а також узагальнення основних – уніка-
льних і універсальних – характеристик цих одиниць. Було залучено структурний, описовий, зіставний, класифіка-
ційний методи та метод узагальнення. Практичне застосування результатів може втілитися в дослідженнях нео-
логії російської мови. Висновки. Логічним і необхідним етапом, що є наступним після аналітичного вивчення дослі-
джуваних одиниць, є лексикографування, тобто внесення їх до словника відповідного зразка у складі чітко структу-
рованої словникової статті, що демонструє всі унікальні й універсальні риси цих одиниць. Лексикографування уні-
вербів спирається на структуру словникової статті, яка містить такі елементи: 1) універб: а) здатність до словозміни, 
родова віднесеність, б) частиномовна віднесеність, в) стилістична віднесеність; 2) його дублет-словосполучення; 
3) модель словосполучення; 4) модель універба; 5) ономасіологічна модель, де маркер ономасіологічного базису збі-
гається з найменуванням лексико-семантичної групи; 6) лексичне значення універба, що є більш розгорнутим потра-
ктуванням дублетного словосполучення; 7) тип універба за походженням; 8) визначення процесу появи універба; 
9) контексти функціонування універба та семантично тотожного йому словосполучення.  

Ключові слова: універбація, універб, лексикографія, словник універбів, структура словникової статті, гей-
мерський сленг. 
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PRINCIPLES OF COMPLINING OF DICTIONARY OF UNIVERBS  
(on the material of the game glossary) 

Summary. The paper is a practice to compile one of the parts of a dictionary of univerbs of the Russian language. 
Univerbal segment of lexicon of gamers, being cybergame players of Dota2, has determined object of the study.  Subject of 
the study is declaring principles for lexicographic description of slangism univerbs. More and more active occurrence and 
functioning of univerbs in the context of different Russian-speaking slangism systems have stipulated the necessity to deter-
mine criteria to form lexical entry of each of the units under study. Objective of the study is to identify principles to form 
lexical entry of neological univerbs, to define its structure, and to generalize such basic characteristics of the units as unique 
and universal. Structural, descriptive, comparative, classificatory, and resumptive methods have been applied. Practical im-
plication of the results may be used while studying neology of the Russian language. Conclusions. We believe that lexico-
graphic description is the logic and required stage following the analytic studies of the units. They should be included in the 
corresponding dictionary type as a part of clearly structurized lexical entry demonstrating each unique and universal peculiar-
ity of the units. Lexicographic description of univerbs relies upon a strict structure of lexical entry involving following struc-
tural elements: 1) univerb: а) ability to very, generic assignment, b) part-of-speech assignment, c) stylistic assignment; 2) its 
alternative word combination; 3) model of the word combination; 4) model of the univerb; 5) onomasiologic model where 
marker of onomasiologic basis coincides with the naming unit of lexical-semantic group; 6) lexical meaning of a univerb, be-
ing essentially more explanatory interpretation of alternative word combination; 7) univerbal type in terms of its origin; 
8) qualification of a process of the univerb origination (according to a type, determined in p. 7); and 9) context of functioning 
of the univerb as well as identical word combination.  

Keywords: univerbation, univerb, lexicography, dictionary of univerbs, structure of lexical entry, gamers’ slang. 
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ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ СИСТЕМИ  
ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ  

(на матеріалі іспанської та англійської мов) 

Анотація. Об'єктом статті є особливості викладання англійської та іспанської мов. Предмет дослідження – 
вплив особливостей систем зазначених мов на процес їх вивчення. Істотна увага автора приділена проблемі викла-
дання іноземних мов, відмінних від англійської, та попиту на іспанську мову на ринку освітніх послуг. Детально 
описуються дидактичні особливості і труднощі навчання вимові, лексиці і граматиці розглянутих мов, а також осно-
вні чинники впливу ладу мови на діяльність педагога. Мета – розкрити вплив особливостей систем англійської та 
іспанської мов на організацію навчального процесу та власне на процес вивчення вказаних мов у різних його аспек-
тах. Дослідження ґрунтується на порівняльному аналізі фонетики, лексики та граматики англійської та іспанської 
мов, а також аналізі власного досвіду навчання студентів зазначених мов і труднощів, що виникали в цьому процесі. 
У результаті дослідження розкрито вплив лінгвістичних характеристик іноземних мов на дидактичні особливості їх 
вивчення і викладання. Практичне значення полягає у можливості застосування результатів дослідження в навча-
льному процесі, а саме в його організації, виборі методики викладання англійської та іспанської мов. Основні висно-
вки: 1) викладання і вивчення іноземних мов, які є відмінними від англійської, недостатньо висвітлені в методиці, з 
огляду на переважне викладання саме англійської; 2) спостерігається зростаюча кількість людей, що володіють анг-
лійською мовою, унаслідок чого з'являється попит на інші міжнародні мови, зокрема на іспанську; 3) англійська та 
іспанська мови мають загальні риси, але значно більше відмінностей у фонетиці, лексиці і граматиці; 4) дані відмін-
ності впливають не тільки на хід конкретного заняття, але й на організацію курсу навчання в цілому.  

Ключові слова: англійська мова, іспанська мова, методика, фонетика, лексика, граматика, вимова, курс, ви-
вчення, викладач.  

Постановка проблеми. Володіння іноземними мовами є одним із необхідних умінь для 
випускника сучасного вузу. Глобалізація, взаємна інтеграція і зростання міжнародних контактів 
країн обумовлюють необхідність володіння мовами не тільки для професійних лінгвістів, а й 
для професіоналів усіх спеціальностей і профілів підготовки. Методичні пошуки спрямовані на 
розробку методик, що дозволяють не просто сформувати якісні мовні знання, вміння і навички, 
а й зробити це в максимально короткі терміни. Все більшої актуальності набувають лінгводи-
дактичні питання методики викладання іноземних мов. 

Постановка завдань дослідження. Основна мета статті дослідження впливу лінгвістич-
них відмінностей на викладання англійської та іспанської мов – зумовила виконання таких за-
вдань: 1) проаналізувати особливості викладання і вивчення іноземних мов, що є відмінними 
від англійської, адже їх специфічні  особливості є недостатньо висвітленими в методиці викла-
дання. Це пов’язано з тим, що найбільше викладається саме англійська; 2) висвітлити та про-
аналізувати спільні риси англійської та іспанської мов, а також відмінності у фонетиці, лексиці 
і граматиці; визначити вплив відмінностей англійської та іспанської мов на організацію курсу 
навчання в цілому та на хід конкретного заняття.  

Виклад основного матеріалу. Сьогодні освіта передбачає формування у студентів ново-
го світобачення, готовності і здатності жити і працювати у полікультурному світі, орієнтувати-
ся у світовому професійному просторі. Засобом міжкультурного спілкування виступають іно-
земні мови, а комунікативна компетенція є ключовою для будь-якого сучасного фахівця. Якість 

                                                 
 Дядя В. М., 2019 
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іншомовної підготовки учнів та студентів стала предметом вивчення таких вітчизняних дослід-
ників, як Л. П. Голованчук, О. І. Пометун, С. Ю. Ніколаєва, О. Б. Бігич, Н. К. Скляренко та ін. 
У своїй статті С. В. Тенітілов зазначає, що зараз дуже важливо не просто мати певні лінгвісти-
чні знання, а й вміти грамотно їх застосовувати в різних ситуаціях міжкультурного спілкування 
для вирішення конкретних комунікативних завдань [10, с. 95–99]. При цьому все частіше по-
трібне знання не однієї, а двох або більше іноземних мов.  

Одним із найважливіших прикладних аспектів лінгвістики є методика викладання інозе-
мних мов, що стала сьогодні полігоном для теоретичних досліджень і практичних додатків. Але 
слід зазначити, що історично склалися дві функціонально різні методики: загальна та приватна. 
Загальна методика, як правило, присвячена вивченню закономірностей і особливостей процесу 
навчання іноземної мови незалежно від того, про яку іноземну мову йдеться. Так, принципи 
відбору навчального матеріалу, співвідношення усного та писемного мовлення на різних етапах 
уроку будуть у рівнозначних умовах навчання однаковими для будь-якої західноєвропейської 
мови. Однак знання загальних закономірностей навчання іноземним мовам є недостатнім, коли 
викладач стикається зі специфічними особливостями конкретної іноземної мови. В наші дні 
найбільш розробленою є методика викладання англійської мови, внаслідок чого викладач-
практик змушений або обмежуватися найбільш загальними аспектами, або проектувати методи 
викладання англійської на інші мови, що знижує ефективність навчального процесу. 

Вважається, що тільки англійська є міжнародною мовою, але такими мовами є також німе-
цька, російська, китайська, арабська, французька, іспанська та португальська. Це ті мови, які слу-
гують не тільки в ролі засобу комунікації відповідної нації, а є державними в декількох країнах, 
викладаються в усьому світі в ролі іноземних і використовуються в якості постійного засобу ко-
мунікації представників різних народів, особливо якщо вони не володіють мовами один одного.  

У наші дні іспанська мова поряд з англійською активно використовується в міжнародно-
му спілкуванні і є міжнародною мовою. Українські громадяни добре знайомі з Іспанією, її 
культурою і традиціями, багато в чому завдяки всесвітньовідомим діячам іспанської культури, 
таким як Мігель де Сервантес, Лопе де Вега, Федеріко Гарсіа Лорка, Мігель де Унамуно, Вела-
скес, Гойя, Сальвадор Далі, Пікассо. Іспанська мова з кожним днем стає все більш популярною 
в Україні, це мова туризму і подорожей. Іспанська і латиноамериканська культури дійсно ма-
ють певний шарм і колорит в очах наших співвітчизників. Інша справа, що в нашій країні її ви-
кладання не дуже поширене. Саме тому знання іспанської мови сьогодні якщо не екзотика, то 
принаймні рідкість. Але студенти все частіше висловлюють бажання вивчати іспанську як дру-
гу іноземну. Іспанську мову дуже часто хочуть вивчати «для себе», оскільки багатьом вона ви-
дається однією з найкрасивіших. Найбільш часто вживані образи для обкладинок підручників, 
аудіо- та відеокурсів, реклами мовних шкіл – це корида, готична іспанська архітектура, образи 
фламенко. Багато популярних музичних композицій, заспівані іспанською мовою, дуже попу-
лярні в нашій країні. Цим, безумовно, можна і потрібно користуватися при відборі додаткового 
матеріалу для занять [5, с. 119–125]*. У цілому можна сказати, що попит на іспанську мову на 
ринку освітніх послуг зараз зростає і методичні питання викладання іспанської мови є актуаль-
ними в першу чергу з практичної точки зору**.  

У цій статті розглянемо методичні особливості викладання та вивчення англійської та іс-
панської мов, зумовлені їх лінгвістичними особливостями. Ці мови відносяться до однієї мов-
ної сім'ї (індоєвропейської), але належать до різних груп (германської і романської відповідно), 
отже, мають як ряд спільних рис, так і відмінні характеристики. Крім того, серед європейських 

                                                 
*Детальніше про питання ролі музики в педагогічному процесі висвітлено в роботах Н. А. Рибакової [6]. 
**Детальніше про поведінку споживачів, а також про ринок інтелектуального капіталу див. у статтях 

Е. В. Рибокене [7, с. 74–75]. 
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ці мови найбільш поширені в світі і носять статус міжнародних. Оскільки викладання будь-якої 
мови − це навчання таким його аспектам, як фонетика, лексика і граматика, ми розглянемо пе-
дагогічний процес саме в цій системі координат. 

За статистикою, найбільш зрозумілою і простою для багатьох людей є англійська мова. 
В ній відсутній рід, узгодження слів, геть відсутні відмінки, та й граматика є елементарною. 
Так само великий плюс даної мови полягає в тому, що вона має широке поширення, оскільки на 
ній спілкуються практично в кожній країні світу. Слова дуже легко вимовляються, короткі і чі-
ткі, а дієслова змінюються тільки для третьої особи в теперішньому граматичному часі. Насту-
пну позицію за рівнем складності займає іспанська мова, тому що лексика даної мови має ла-
тинське коріння, не має відмінків і легко вимовляється. Вона має схожість з англійською через 
звичайну граматику і орфографію. Їх прийнято вважати «легкими» для вивчення. Але з педаго-
гічної точки зору легких мов не буває. Вивчення будь-якої мови, в тому числі і рідної, це серйо-
зна праця, що вимагає не тільки інтелектуальних, але і вольових зусиль, якщо, звичайно, гово-
римо про глибоке освоєння мови. Проте з точки зору мовного ладу англійська та іспанська мо-
ви об'єктивно простіші багатьох інших європейських мов, особливо якщо говорити про освоєн-
ня їх на початковому рівні. Те, наскільки ефективно освоюються базові знання, істотно впливає 
на процес подальшого вивчення будь-якої мови. Закладені основи впливають на інтерес до на-
вчання (див. про це: [3, с. 20–24]).  

Розкриємо вплив ладу мови на методичні особливості її викладання. При навчанні вимо-
ви іспанської мови важливо враховувати той факт, що існує різниця з англійською мовою в ар-
тикуляції звуків. В англійській мові 6 букв позначають голосні звуки та  20 букв позначають 
приголосні звуки. Буква y позначає як приголосний, так і голосний звук. В іспанській мові,  
відповідно − 5 та 22 букви. Крім того, існують двозначні літери – ch, ll, rr. Більшість приголос-
них  звуків вимовляються ідентично, але деякі звуки є типовими тільки для англійської мови і 
виключно для іспанської мови. Наведемо деякі приклади:  

«g» читається як [dʒ] в англійській, якщо після неї стоять «і», «е», а в іспанській – як [h]. 
Але якщо після даної фонеми стоять «a», «o», «u», вона в обох мовах вимовляється як однако-
вий звук [g]; 

«c» і в англійській, і в іспанській мовах: перед «і», «е» позначає звук [s] (тільки в іспансь-
кій даний звук відповідає міжзубному [θ]), а перед «a», «o», «u»  – звук [k]; 

«h» в іспанській мові взагалі не вимовляється; 
«ñ» не існує в англійській мові, а в іспанській вона позначає м'який звук [n']; 
«j» в іспанській мові завжди вимовляється як гортанний звук [h]; 
Щодо правил читання, слід зазаначити, що при навчанні будь-якої іноземної мови навич-

ка читання є базовою, а її формування першочерговою. Під кутом навчання читанню різниця 
між викладанням розглянутих мов величезна. Іспанська характеризується фонетичним принци-
пом написання слів. Це означає, що, за винятком деяких букв і буквосполучень, слово завжди 
читається, як пишеться. Розглядаючи фонетичні особливості мовних систем, необхідно також  
враховувати словесний наголос та інтонацію. На відміну від досить складної системи наголосів 
в англійській мові, правила наголосу в іспанській дуже прості. Як правило, наголос припадає на 
передостанній склад: vivo, bolso, osos; але якщо слово закінчується на приголосну (крім приго-
лосних  -n, -s), то наголос переноситься на останній: español, pared, profesor. Але якщо наголос 
ставиться в слові не по правилу, то воно повинно бути зображено графічно: árbol, mármol, 
marrón. Наявність графічного наголосу впливає на значення того чи іншого слова. Наприклад: 
tu – твій, tú – ти; sólo – тільки, soló – єдиний; té – чай, te – тебе, тобі. 

Зрозуміло, є свої труднощі і особливості під час формування інтонаційних навичок іспан-
ської мови, але в цілому можна сказати, що вже після декількох перших занять студент знає, як 
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прочитати майже будь-яке слово. При навчанні з нуля це дає колосальну перевагу на старті і 
позитивно позначається на мотивації до подальшого вивчення мови.  

При вивченні англійської ситуація прямо протилежна. Розбіжності в вимові однієї і тієї ж 
букви в різних буквосполученнях, а також випадки різного графічного зображення одного і то-
го ж звуку створюють великі труднощі при навчанні читанню  в англійській мові: 

1. Графічні труднощі.  З 26 пар англійських букв  лише чотири можна вважати схожими 
на відповідні літери українського алфавіту за значенням і формою; це k, m, t. Букви a, b, c, e, h, 
o, p, y, x мають місце і в тій і в  іншій мові, але читаються по-різному, отже, є складними.  Реш-
та букв абсолютно нові для учнів.  

2. Орфографічні труднощі пов'язані з орфографічною системою англійської мови, де ви-
користовуються 26 букв, 146 буквосполучень, які передають 46 фонем. Учні відчувають труд-
нощі при читанні голосних, поєднань голосних і деяких приголосних, що читаються по-
різному. Наприклад: breakfast – meat; why – who; this – think, her – farmer, corn – doctor; like –
live; window – cow. Крім того, є слова, які пишуться по-різному, а читаються однаково: sun – 
son, two – too, write – right, sea – see та ін.  

Для цієї мови характерним є традиційне написання, надзвичайно розмиті правила читан-
ня, які містять дуже багато винятків і з великими труднощами піддаються систематизації. Од-
нак навіть у систематизованому вигляді вони не можуть бути викладені в рамках пари занять. 
На це є низка причин. Одна з них полягає в тому, що через велику кількість винятків у читанні 
практичне значення набуває транскрипція, вказана у всіх англо-українських словниках. Без неї 
не можна бути впевненим, як вимовляється незнайоме слово. В іспанських словниках, розрахо-
ваних на широке коло користувачів, транскрипція не вказується, оскільки правильне читання 
слів можливо без неї. По-друге, при відпрацюванні читання викладачеві англійської через на-
явність постійних винятків часто доводиться відходити від канви пояснення, що ускладнює 
процес запам'ятовування і розуміння. Занадто часте вказування на виключення може і зовсім 
заплутати студентів. По-третє, базові правила читання голосних в англійській мові засновані на 
класифікації складів, яку теж необхідно освоювати, якщо поняття «відкритий склад», «закри-
тий склад» учням не знайомі. Тож читанням потрібно займатися систематично, органічно вплі-
таючи цей вид діяльності в заняття, приділяючи йому чимало часу.  

Далі розглянемо граматичні особливості. Граматику іспанської мови прийнято вважати 
більш складною у порівнянні з англійською через більш складні парадигми різних частин мови, 
особливо дієслова. Але майже всі явища, які роблять іспанську граматику складнішою від анг-
лійської, є в українській мові. Наприклад, шість дієслівних форм при їх відмінюванні в кожно-
му часі не представляють складності для україномовного студента, оскільки при тренуванні 
розмовного навику формується відповідність між іспанськими і українськими формами:  

Yo canto – співаю 
Tú cantas – співаєш 
El canta – співає … 
При вивченні англійської мови відмінювання дієслів ніколи не тренуємо, оскільки майже 

всі форми в кожному часі є однаковими.  
Що стосується іменників у англійській та іспанській мовах, важливим є те, що показником 

множини в обох мовах є закінчення -s. Перед іменниками в обох мовах вживається артикль (на 
відміну від української мови). Наведемо ще один приклад. В іспанській мові всі іменники-
неістоти діляться на слова чоловічого і жіночого роду. Для англійця це представляє труднощі, 
оскільки в його мові всі іменники (назви істот і назви неістот, крім тих, які означають людей) на-
лежать до одного роду – середнього. Для україномовної людини, навпаки, такий поділ цілком 
звичний. Більш того, якщо врахувати, що і в українській, і в іспанській мові більшість слів жіно-
чого роду закінчується на -a, ця мовна особливість не є складністю в освоєнні мови. Вільний по-
рядок слів в іспанській мові теж доволі легкий для україномовних студентів. В іспанській мові 
слова відносно вільно розташовуються в реченні. Однак існує деякий нормативний, звичайний 
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порядок розстановки членів речення, який може видозмінюватися в промові в залежності від ці-
лей висловлювання, стилістичного забарвлення і т. п.  

El mejor estudiante del grupo leyó su composición al profesor ayer. 
Однак у мові подібний порядок слів зберігається не так вже й часто. Обставини часу і мі-

сця можуть розміщуватися на початку речення; обставини способу дії тяжіють до вживання 
безпосередньо перед присудком або після нього; підмет може стояти після присудка і т. п. 

En los primeros días del mes de enero... después de largo tiempo de lenta navegación llegó a la 
vista del puerto de la Habana el bergantín "Tolosa" [1, с. 209]. 

В англійській мові інверсія є допустимою, проте вона вже є яскраво вираженим стилісти-
чним прийомом, вживання якого теж можливо не як завгодно, а за певними правилами. Взагалі, 
незважаючи на відносну простоту англійської граматики, для неї характерні явища, не властиві 
українській. Причому людина, що вивчає мову, починає стикатися з ними вже на ранньому ета-
пі при побудові нескладних речень. Це і допоміжні дієслова, і фіксований порядок слів, і кілька 
теперішніх часів, і багато іншого. Саме тому англійська граматика, яка вважається однією з 
найлегших у світі, для україномовних не набагато легше іспанської. 

Щодо лексики, незважаючи на приналежність до різних мовних груп, англійська та іс-
панська мови близькі за лексичним складом. Перша характеризується дуже великим відсотком 
латинських коренів, а друга власне розвинулася з латини. Основні відмінності в лексиці – це 
самі принципи словотворення. Одним із способів словотворення, якими характеризується су-
часна англійська мова, є словоскладання. Слова, утворені таким чином, зазвичай легко запам'я-
товуються і не представляють труднощів при семантизації, оскільки в більшості випадків зна-
чення слова вгадується за значенням його компонентів. Наведемо приклади: іменники: break-
stone, ship-building, bee-keeping, workforce; прикметники: self-sufficient, highly-developed, state-
owned. Для англійської мови утворення дієслів шляхом словоскладання не є характерним і 
складні слова зустрічаються рідко: to whitewash, to babysit. 

В іспанській мові словоскладання також є другим за популярністю після деривації спосо-
бом утворення. Це складні іменники синтаксичного способу словотворення: зрощення речень: 
damebalance, sabelotodo, bienteveо; зрощення словосполучень: ecoeficiencia, mediopaño, 
avenegra; та складні іменники морфолого-синтаксичного способу утворення: portafolios, 
maleducado, compraventa, bienhechor. Такий спосіб словотворення робить доволі широким па-
сивний словниковий запас учнів, що включає слова, які людина сама не може вжити в мові, але 
при цьому розуміє їх значення, коли стикається з ними. 

Інший характерний англійській мові словотвірний спосіб, що стає все більш поширеним, це 
граматичний спосіб словотворення, тобто конверсія. Це спосіб утворення нових слів, при якому 
зовнішня форма не змінюється, але слово переходить в інший граматичний розряд, отримуючи 
нові функції і нове значення, яке теж буде часто легко вгадати. Наприклад: іменник → дієслово: 
import – to import, progress – to progress; прикметник → дієслово: wet – to wet, dry – to dry; діє-
слово → іменник: to graduate – graduate, to remake – remake. В іспанській мові дана модель не є 
найпопулярнішою, проте зустрічається найчастіше як трансформація дієслова в іменник: 
compra (купує) – la compra (покупка), costar (коштувати) – el costar (націнка). 

Ще для іспанської мови характерне утворення слів за рахунок афіксів, система яких до-
сить розвинена. Однак практика показує, що іспанський словотвір для україномовних студентів 
у принципі не набагато складніший англійського, оскільки принципи, за якими функціонують і 
класифікуються іспанські афікси багато в чому схожі з українськими.  

Слід зазначити, що в іспанській та англійській мовах є досить багато близьких за формою 
й ідентичних за значенням слів типу: bottle – botella, lasso – lazo, desperado – desesperado, 
anchovy – anchoa, cannon – cañón, potato – patatas та ін. Це також значною мірою полегшує ово-
лодіння другою іноземною мовою. 
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Далі розглянемо вплив структури мов, що викладаються, на діяльність викладача. Вихо-
дячи з аналізу методичних особливостей, наведених у статті, можна зробити висновок, що іс-
нують три фактори впливу структури і будови мови на процес її викладання. 

Змістовний фактор полягає в тому, що фонетика, лексика і граматика визначають власне 
лінгвістичний матеріал, який підлягає освоєнню учнями. Відбір змісту навчання все більше за-
лежить від викладача. На початковому рівні викладач приділяє увагу вивченню елементарної 
повсякденної лексики і найпростішої граматики, які визначають зміст навчання будь-якій мові 
незалежно від обраної методики. Дійсно, не можна говорити будь-якою мовою, не володіючи 
словниковим запасом хоча б з декількох сотень слів, що позначають предмети, які постійно те-
бе оточують, дії, які ти і твої оточуючі постійно роблять. Не можна також говорити іноземною 
мовою без доведених до автоматизму найпростіших граматичних структур, які в різних мовах 
дещо різняться. Саме вони, як правило, і визначають різноманітність змісту в навчанні різних 
мов на початковому етапі. 

Організаційний фактор полягає в плануванні викладачем занять з іноземної мови. Побу-
дова курсу вивчення тієї чи іншої іноземної мови багато в чому залежить від його складності в 
цілому і від складності окремих його аспектів. У першу чергу це стосується розподілу часу на 
той чи інший вид діяльності. Наприклад, при дистанційній формі (навчання по skype), яка все 
частіше практикується в наші дні, існують технічні труднощі в навчанні вимові, оскільки відсу-
тній прямий контакт з викладачем. У цьому сенсі видається, що навчати дистанційно легше іс-
панській, ніж англійській мові, адже на вимову у викладанні цієї мови витрачається менше ча-
су. Детальніше деякі аспекти дистанційного навчання розглянуті в роботах C. В. Праводєлова 
[4, с. 70–79] і С. В. Тенітілова [9, с. 40–46]. 

Методологія навчання – це вибір викладачем методів, навчально-методичних комплек-
сів, конкретних вправ і завдань, а також видів діяльності, спрямованих на відпрацювання най-
більш складних для студентів моментів і сторін мови, що вивчається. З одного боку, методи на-
вчання мовам є універсальними, однак той чи інший метод може бути більш-менш ефективним 
у залежності від конкретної мови, яка вивчається. Наприклад, сьогодні багато говориться про 
комунікативне навчання мовам без теоретичного аналізу граматики на основі засвоєння гото-
вих структур за рахунок розмаїття мовної практики. Цілком очевидно, що за таким методом ле-
гше навчати мові з легкою граматикою. Якщо, наприклад, у мові складна вимова, потрібно бі-
льше мовної практики, оскільки вимову не відпрацюєш читанням і перекладанням текстів. 

Висновки. З наведеного аналізу видно, що процес навчання іноземної мови − це в першу 
чергу процес навчання конкретної мови, а не просто нерідної мови. Такі аспекти мови, як фоне-
тика, лексика і граматика, істотно впливають як безпосередньо на хід, так і на організацію да-
ного процесу, спрощуючи або, навпаки, ускладнюючи формування у студентів тих чи інших 
мовних умінь і навичок. 

Оскільки проблемам викладання інших мов приділяється мало уваги, викладач-практик 
змушений або обмежуватися найбільш загальними аспектами, або проектувати методи викла-
дання англійської на інші мови, що знижує ефективність навчального процесу. Розглядаючи 
методику викладання будь-якої мови, ми говоримо не про абстрактні речі, а про реальну прак-
тику кожного окремого викладача. На практиці рідко буває так, щоб люди вивчали іноземні 
мови, не засвоюючи англійську. Навіть якщо в ролі першої іноземної студент обирає іншу мо-
ву, другою іноземною для нього буде англійська, оскільки практичне володіння будь-якою іно-
земною мовою означає вступ людини до міжкультурної комунікації, а цей процес рідко відбу-
вається без англійської. 

З точки зору мовного ладу англійська та іспанська мови є значно простішими від бага-
тьох інших європейських мов, особливо якщо говорити про їхнє засвоєння на початковому рів-
ні. Те, наскільки ефективно структуруються базові знання, істотно впливає на процес подаль-
шого вивчення будь-якої мови. 



ISSN 2617-0957; ISSN 2663–0745. Проблеми загального і слов’янського мовознавства.  
Problems of General and Slavic Linguistics. Проблемы общего и славянского языкознания. 2019. № 3 

 22 

Розглянувши особливості англійської і іспанської мов, робимо висновок про те, що з точ-
ки зору навчання читанню різниця між викладанням розглянутих мов є величезною. 
В іспанській мові здебільшого слово читається так, як пишеться, оскільки ця мова характеризу-
ється фонетичним принципом написання слів. Щодо англійської ситуація прямо протилежна. 
Це означає, що підхід до вивчення англійської мови не може буди ідентичним, читанням потрі-
бно займатися систематично, органічно включаючи цей вид діяльності в навчальний процес, 
приділяючи йому чимало часу. Варто зауважити наявність великої кількості винятків у правилах 
читання, які з великими труднощами піддаються систематизації. Тут особливої уваги потребує 
транскрипція, вказана у всіх англо-українських словниках. В іспанських словниках, розрахованих 
на широке коло користувачів, транскрипція не вказується, оскільки правильне читання слів мож-
ливо без неї. Ми стверджуємо, що для формування навичок читання англійською, на відміну від 
іспанської мови, від викладача вимагається систематична планомірна робота. 

Варто також зазначити, що, незважаючи на належність до різних мовних груп, англійська 
та іспанська мови близькі за лексичним складом. Перша характеризується дуже великим відсо-
тком латинських коренів, а друга власне розвинулася з латини. Основні відмінності в лексиці – 
це самі принципи словотворення. 

При вивченні граматики звертаємо увагу на те, що іспанську мову зазвичай вважають 
більш складною у порівнянні з англійською через складні парадигми різних частин мови, особ-
ливо через велику кількість дієслівних форм і специфіку їх вживання. Але майже всі явища, які 
роблять іспанську граматику складнішою від англійської, є в українській мові. Всі ці явища та 
специфічні особливості кожної мови мають свій вплив на процес їх вивчення, організацію і ме-
тодику викладання даних мов. Ці особливості не можна ігнорувати та викладати різні іноземні 
мови «однаково».   

Структури мов, що викладаються, не можуть ігноруватися педагогом. Отже специфічні 
відмінності кожної мови впливають не тільки на хід конкретного заняття, але і на організацію 
курсу навчання в цілому.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ  
НА ПРОЦЕСС  ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (на материале испанского и английского языков) 

Аннотация. Объектом исследования в данной статье являются особенности преподавания английского и 
испанского языков. Предмет исследования – влияние особенностей этих систем на процесс изучения данных язы-
ков. Существенное внимание автора уделено проблеме преподавания иностранных языков, отличных от английско-
го, и спроса на испанский язык на рынке образовательных услуг. Подробно описываются дидактические особенно-
сти и трудности обучения произношению, лексике и грамматике рассмотренных языков, а также основные факторы 
влияния строя языка на деятельность педагога. Цель – раскрыть особенности систем изучения английского и испан-
ского языков, влияние данных особенностей на организацию учебного процесса и собственно на процесс изучения 
указанных языков в различных его аспектах. Исследование базируется на сравнительно-сопоставительном анализе 
фонетики, лексики и грамматики английского и испанского языков в приложении к изучению их, а также анализе 
собственного опыта обучения студентов данным языкам и трудностей, которые возникали в этом процессе. 
В результате раскрыто влияние лингвистических характеристик иностранных языков на дидактические особенно-
сти их изучения и преподавания. Практическое значение заключается в возможности применения результатов ис-
следования в учебном процессе, а именно в его организации, выборе методики преподавания английского и испан-
ского языков. Основные выводы: 1) вопрос преподавания и изучения иностранных языков, отличных от английско-
го, недостаточно освещен в методике, поскольку в наше время больше всего преподаётся именно английский; 
2) учитывая то, что количество людей, владеющих английским, растет, появляется спрос на другие международные 
языки, в частности испанский; 3) английский и испанский языки имеют общие черты, но значительно больше разли-
чий в фонетике, лексике и грамматике; 4) данные различия влияют не только на ход конкретного занятия, но и на ор-
ганизацию курса обучения в целом. 

Ключевые слова: английский язык, испанский язык, методика, фонетика, лексика, грамматика, произноше-
ние, курс, изучение, преподаватель. 
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LINGUISTIC FEATURES OF THE LANGUAGE SYSTEM AS THE INFLUENCING FACTOR  
ON THE STUDY PROCESS (using the material in English and Spanish) 

Summary. The object of the research in this article is the features of teaching English and Spanish. The subject of 
the research is the influence of these features on the process of learning these languages. The considerable attention is paid 
to the problem of teaching foreign languages that are different from English and the demand for Spanish in the educational 
services market. The didactic features and difficulties of teaching pronunciation, vocabulary and grammar of the languages as 
well as the main impact factors of the system of language on the teacher’s activities are described in detail. The purpose of 
the study is to reveal the features of the systems of learning English and Spanish, the effect of these features on the organiza-
tion of the educational process and on the actual process of learning these languages in its various aspects. The research 
method in this article is a contrastive-comparative analysis of the phonetics, vocabulary and grammar of English and Spanish 
languages as well as the analysis of their own experience in teaching these languages and the difficulties arisen in this proc-
ess. The result of the study. This study has revealed the influence of the linguistic characteristics of foreign languages on the 
didactic features of their study and teaching. The practical importance is seen directly in applying the results in the educa-
tional process, namely in its organization, the choice of methods of teaching English and Spanish. The main author’s con-
clusions are as follows: 1) the issue of teaching and learning foreign languages other than English is not sufficiently covered 
in the methodology as English is taught mostly; 2) considering that the number of people who speak English is growing, 
there is a demand for other international languages, in particular, Spanish; 3) English and Spanish have common features, but 
significantly more differences in phonetics, vocabulary and grammar; 4) such differences affect not only the course of a par-
ticular lesson, but the organization of the course of study as a whole. 

Keywords: English, Spanish, methodology, phonetics, vocabulary, grammar, pronunciation, course, study, teacher. 
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АУДІОВІЗУАЛЬНІ ЗАСОБИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ  
РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

Анотація. Метою дослідження є висвітлення значення аудіовізуальних засобів у процесі навчання російсь-
кої мови як іноземної. Завданням роботи є дослідження існуючих видів аудіовізуальних засобів навчання; аналіз мо-
жливостей застосування аудіовізуальних засобів як сучасного виду навчання. Об’єктом дослідження виступають 
аудіовізуальні засоби, за допомогою яких у процесі навчання російської мови як іноземної здійснюється відповідне 
опанування матеріалу. Застосовано описовий метод та метод аналізу розвідувальної інформації. У результаті до-
слідження було висвітлено основні методичні аспекти роботи з аудіовізуальними засобами навчання на уроках ро-
сійської мови як іноземної. Висновки: 1. Ключові етапи роботи обрано за схемою «завдання – перегляд фільму – за-
вдання». 2. Завдання перед переглядом фільму передбачає аналіз інформації про фільм. 3. Завдання після перегляду 
фільму передбачають виконання вправ на розуміння змісту, а також на закріплення та введення в мовлення нової ле-
ксики. 4. Трансляція художніх фільмів має як емоційний ефект, так і служить імпульсом активізації додаткового 
стимулу в наступній навчально-практичній і творчій діяльності. Проведений аналіз дав нам змогу визначити, що пе-
регляд фільму повинен включати відповідну мету: буденні ситуації, зрозумілі діалоги, у яких багаторазово повто-
рюються слова і фрази, що зустрічаються в кінострічці, допомагають кращому запам’ятовуванню нової лексики і, як 
результат, – розвитку мовленнєвої діяльності студентів. Можливість порівняти прочитане й побачене викликає над-
мірний інтерес студентів і активізує їх до пізнавальної діяльності. Художній фільм не є універсальним засобом, од-

                                                 
 Заєць Г. В., 2019 
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нак має певні прерогативи: надає роботі виховного значення, що допомагає у процесі інтенсивності оволодіння мо-
вою; форсує психологічний потенціал студента (розвиток уваги, пам’яті, мислення); сприяє взаємозв’язку різних ви-
дів мовленнєвої діяльності; враховує особливості використання мови в різних стилістичних аспектах тощо.  

Ключові слова: аудіовізуальні засоби навчання, відео, метод, російська мова як іноземна, художній фільм. 

Постановка проблеми. Дослідження інноваційних засобів навчання належать до най-
більш актуальних напрямів у сучасній методиці викладання російської мови як іноземної. Ґрун-
товне місце посідають інформаційні технології, що поширюють перспективи застосування різ-
них електронних ресурсів і сприяють розв’язанню низки складних дидактичних питань, 
пов’язаних з отриманням професійної освіти та всебічним розвитком особистості.  

Зміст мовної освіти іноземних студентів, які навчаються в українських закладах вищої 
освіти, об’єднує лінгвістичну, мовленнєву та соціокультурну складові, що відзначаються спе-
цифічними особливостями у сфері навчання мови різних категорій іноземних громадян. 

Зміст розкривається згідно з комунікативними вимогами іноземців, тому може модифіку-
ватися залежно від етапу, рівня та профілю навчання. Мовленнєвий елемент обумовлює ство-
рення комунікативної компетентності, що визначає злагоджений розвиток умінь у ключових рі-
зновидах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, говорінні, письмі, читанні). Соціокультурний 
елемент сприяє формуванню соціокультурної компетентності, що виникає під час знайомства 
іноземних студентів із особливостями української культури та мовною поведінкою носіїв мови 
в різноманітних комунікативних ситуаціях. Використання аудіовізуальних засобів на заняттях 
із російської мови як іноземної (РМІ) сприяє вирішенню вищеозначених завдань. 

Зв’язок із попередніми дослідженнями. Питанню вивчення електронних дидактичних 
засобів у системі навчання іноземних громадян присвячено чимало наукових робіт, що свідчить 
про виражений інтерес вітчизняних і зарубіжних дослідників до цієї проблеми. Методику вико-
ристання художніх фільмів у процесі викладання мови представлено у дослідженнях 
А. Біловодської, А. Богомолова, Т. Весової, О. Іванової, Т. Страмнової, О. Чистякової, 
Г. Шантурової, виокремлено підґрунтя застосування відеофільмів на заняттях РМІ у праці 
Л. Біденко, описанню прийомів роботи з аудіотекстами присвячено дослідження 
А. Тряпельнікова, використання мультимедійних презентацій у системі вищої освіти висвітле-
но у роботах В. Статівки, Л. Синельникової та інших. Аналіз педагогічного потенціалу інфор-
матизації навчального процесу розкрито у працях В. Бикова, А. Верланя, Б. Гершунського, 
А. Гуржія, Ю. Дорошенка, А. Єршова, М. Жалдака, Ю. Жука, Р. Кларка, О. Кузнецова, 
В. Мадзігона, Ю. Машбиця, І. Прокопенка, В. Руденка, О. Співаковського, П. Старра та інших. 
Проблемі застосування технічних засобів навчання присвячені праці С. Архангельського, 
В. Беспалька, Л. Прессмана, Г. Суворої, Л. Чашко, М. Шахмаєва та ін. Проте ще недостатньо 
повно описані аудіовізуальні засоби у процесі навчання російської мови як іноземної.  

Постановка завдань дослідження. Метою статті є висвітлення методики застосування 
аудіовізуальних засобів у процесі навчання російської мови як іноземної. 

Завдання статті: дослідити існуючі види аудіовізуальних засобів навчання; проаналізувати мо-
жливості застосування аудіовізуальних засобів як сучасного виду навчання. 

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що формування комунікативної компете-
нції студента, оволодіння мовою в культурному контексті є головною метою вивчення інозем-
ної мови. Застосування аудіовізуальних засобів навчання (АВЗН) на уроках російської мови як 
іноземної дозволяє викладачеві організувати найбільш сприятливі умови для створення високо-
го рівня комунікативної компетенції студентів.  

Аудіовізуальні засоби навчання – це своєрідна група засобів підготовки, що отримала ма-
ксимальне поширення в навчальному процесі, включаючи екранні та звукові засоби, призначені 
для демонстрування зорової та слухової інформації (класифікація за Л. Зельмановою включає 
екранні, звукові та екранно-звукові засоби).  
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Аудіовізуальні засоби навчання можуть бути: 
– навчальними, спеціально призначеними для занять мовою, що містять методично обро-

блений навчальний матеріал (наочні посібники); 
– навчальними, створеними для занять з інших дисциплін, але залучаються в якості на-

вчальних матеріалів з мови (засоби наочності); 
– природними засобами масової комунікації, що включаються в навчальний процес [2, 

с. 247]. 
Зокрема, використання на уроках РМІ відео сприяє об’єднанню звукових і зорових обра-

зів у характерних обставинах. Викладач має можливість запропонувати студентам мовленнєву 
ситуацію, завдяки чому вони виступають активними суб’єктами комунікації.  

За ствердженням Л. Біденко, «використання на заняттях з РМІ адаптованих відеофільмів 
та відеокліпів, мультимедійних презентацій стає вагомим кроком у підвищенні мотивації під 
час навчання російської мови. Дослідження науковців підтверджують думку про те, що елект-
ронні ресурси мають певні переваги: активізують пізнавальну діяльність студентів, сприяють 
індивідуалізації навчання, розвивають умотивованість мовної діяльності; відтворюють комуні-
кативні ситуації, представлені у вищезазначених ресурсах, стимулюють комунікативні потреби 
студентів як у повсякденному мовленні, так і в навчально-науковій та професійній сфері кому-
нікації» [1, с. 66].  

На думку лінгводидактів, художні фільми є одним із найефективніших засобів формування ко-
мунікативної компетенції на різних етапах навчання. Саме вони дозволяють «уявити мову в дії, при 
перегляді відеофільму сприйняттю студента легкодоступні і учасники, і мова, адже люди постають у 
таких обставинах, у яких проходить комунікація» [4, с. 11].  

В аспекті теорії мовленнєвої діяльності відеосприйняття можна розглядати як специфічну мов-
леннєву діяльність, складовим елементом якої є «ускладнені» рецептивні види мовленнєвої діяльнос-
ті: аудіювання ускладнюється зорово-слуховим, почуттєво-образним сприйняттям – тріадою «зобра-
ження – звук – мовлення», – зазначає О. Ніколенко [3, с. 45].  

Відео дозволяє інтенсифікувати кожну стадію заняття: організаційну частину, мотивацію 
навчальної діяльності, перевірку та корекцію знань студентів, вивчення нового матеріалу, його 
закріплення, домашнє завдання. 

Застосування відеоматеріалів у навчанні РМІ базується на одному з основних методичних 
принципів – здатності студента обробити й відновити слухову та зорову інформацію, викорис-
товуючи слухо-зоровий синтез, що лежить в основі цільових напрямків методики викладання 
іноземної мови.  

Доцільно виділити дидактичні особливості аудіовізуальних засобів навчання: 
– висока інформативність; 
– раціональна передача навчального матеріалу; 
– реалістичність відображення дійсності. 
Вищезазначене сприяє реалізації таких значущих дидактичних принципів, як принцип ці-

леспрямованості; принцип зв'язку з життям; принцип наочності; принцип створення позитивно-
го емоційного фону у процесі навчання РМІ.  

Ефективне використання аудіовізуальних засобів навчання, підвищення якості навчання 
досягається за рахунок виразності та інформаційної цілісності зорово-слухових образів, що до-
зволяють змоделювати ситуації спілкування. 

Наприклад, при застосуванні звукових кінофільмів, телепередач, відеозаписів – у ство-
ренні звукозорового образу беруть участь зображення, написане слово, музика, шуми, а часто і 
колір. Синтез такого виразного ряду є надзвичайно дієвим засобом із РМІ. При цьому на занят-
тях успішно реалізується дидактичний принцип наочності, можливість індивідуалізації навчан-
ня і масового охоплення студентів, посилюється мотиваційний аспект занять із РМІ. 
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У сучасній методиці прийнято розмежовувати аудіовізуальні засоби навчання та технічні 
засоби навчання. До ТЗН відносяться кінопроектори, інтерактивні дошки, відеомагнітофони, 
радіовузли, теле- і відеостудії. Особливу групу складають лінгафонні пристрої (мовні лабора-
торії), а також комп'ютери. 

Ефективності означеного засобу навчання сприяють також технічні можливості відео, що 
дає змогу, за потреби, зупинити та повторити дію. Проте не варто забувати, що студенти звикли 
до пасивного перегляду відео. Тому при всіх можливостях відео центральною фігурою на за-
нятті, звичайно, залишається викладач, який повинен організувати активне сприйняття відео та 
наступну комунікативну діяльність студентів.  

Із метою навчання студентів різним видам мовленнєвої діяльності кожному слухачеві не-
обхідно надати практику в тому виді мовленнєвої діяльності, який він у даний момент опановує. 
Також варто зауважити, що навчити мовленнєвій діяльності можна лише в живому спілкуванні, а 
для цього потрібен партнер. Комп'ютерна програма, комп'ютерні диски можуть забезпечити лише 
спілкування з машиною, а не з живою людиною. Виключення складають комп'ютерні телекому-
нікації, коли студент уступає в живий діалог із реальним партнером – носієм мови [5, с. 20]. 

Незважаючи на стрімкий розвиток і впровадження комп'ютерних технологій навчання, 
традиційні технічні засоби навчання не тільки залишаються основними, але й знаходять нове 
застосування та розвиваються відповідно до новітніх методик навчання іноземної мови. Розро-
бка та вдосконалення зазначеного засобу призводить до розвитку старих і створенню нових за 
формою й змістом дидактичних матеріалів, таких як відеофрагменти та відеофільми.  

При виборі фільму доцільно враховувати ряд моментів: відповідність програмній темати-
ці курсу та рівню мовної підготовки студентів. Важливим моментом є тривалість фільму. На 
нашу думку, найоптимальнішим варіантом є короткометражний фільм. Наприклад, «Влюби-
лась», Ю. Печенізького, «Оффлайн», А. Сухоніна, «Телефонный звонок» О. Пчолкіна, «Удач-
ное знакомство» Є. Нікітіна для рівня підготовки В1–В2. 

Робота з художнім фільмом може включати декілька основних етапів. Ми для своєї робо-
ти обрали схему «завдання – перегляд фільму – завдання». Перехідний етап найчастіше визна-
чає переказ студентами побачених фрагментів ланцюжком, що допомагає зорієнтуватися тим, 
хто з певних причин не помітив подробиць і не зрозумів сюжет. Наявність таких «мініперека-
зів» сприяє швидкому та чіткому переходу до завдань після перегляду фільму, не витрачаючи 
час на додаткові пояснення сюжету.  

Розглянемо ключові етапи детальніше.  
І. Завдання перед переглядом фільму. 
Цей блок передбачає аналіз інформації про фільм, коли необхідно:  
– назвати асоціації зі словом чи словосполученням, що є назвою фільму; 
– описати ситуацію, що є типовою для цих понять-асоціацій. Наприклад, якщо це пред-

мет, то як його використовують; якщо емоція, то коли вона зазвичай виникає, тощо; 
– зробити припущення, про що йдеться у фільмі, обґрунтувати відповідь:  
– написати короткий «сценарій» фільму з цією назвою (5–10 речень). Це завдання можна 

виконувати у групах (3–4 студента); 
– проаналізувати обкладинку фільму. Зазвичай на обкладинці розташоване фото головно-

го героя (головних героїв), назва фільму. Варто запропонувати студентам описати людей (зов-
нішність: риси обличчя, особливості будови тіла, одяг; вік; професія тощо). 

Завдання цього блоку є підготовчими перед переглядом фільму, тому вважаємо за необ-
хідне долучити нову лексику, що є базовою для розуміння фільму. Можна запропонувати до 
нових слів дібрати синоніми чи антоніми, скласти речення. Якщо у фільмі згадуються історичні 
події чи особи, їх варто «вплести» в канву завдань даного блоку.  
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Отже, переходити до трансляції фільму можна лише після того, як студенти опанували 
базову лексику, відпрацювали граматичні конструкції, обговорили питання, що розкривають 
сприйняття та розуміння ними текстового матеріалу. 

ІІ. Завдання після перегляду фільму.  
Компонування даного блоку вправ залежить від конкретних задач та цілей уроку. Пропо-

нуємо наступні варіанти завдань: 
1. Назвіть імена героїв фільму, опишіть їх. 
2. Кому із персонажів фільму належить даний опис? (Навести опис зовнішності дійових 

осіб фільму.) 
3. Хто з персонажів фільму вчинив таку дію … ? (Перелік дій у формі словосполучень із 

дієсловом.) 
4. Хто із персонажів фільму вимовив … ? (Наводиться перелік фраз, що є ключовими 

для розуміння сюжету фільму, мотивів дій суб’єктів.) Опишіть ситуацію, коли та кому персо-
наж промовив це. 

5. Дайте відповідь на питання щодо змісту фільму. 
6. Продовжіть речення (наводяться речення, що віддзеркалюють зміст фільму, але ці 

фрази не дописані до кінця). 
7. Оберіть із запропонованого переліку твердження, що відповідають або не відповіда-

ють змісту фільму. 
8. Напишіть листа сценаристу або режисеру фільму зі своїми враженнями від перегляду, 

поставте йому питання стосовно змісту фільму. 
9. Напишіть листа від імені одного персонажа фільму іншому, опишіть у ньому почуття 

автора, поставте питання тощо. 
10. Напишіть щоденник від імені одного з персонажів фільму. До того ж щоденник може охо-

плювати як період, що був показаний у фільмі, так і декілька днів чи місяців до або після цього. Для 
всіх письмових завдань обов’язковою умовою є використання лексики із фільму. 

11. Змініть кінець фільму. Наведіть якомога більше варіантів. Поясніть, за яких умов во-
ни були б можливими.  

12. Назвіть показані у фільмі реалії (географічні об’єкти, історичні пам’ятки тощо). 
13. Розкажіть зміст фільму від імені другорядних суб’єктів. Поясніть мотиви їх вчинків. 
14. Додайте себе у ряд героїв фільму та змініть зміст, враховуючи наявність нового пер-

сонажа. 
15. Підготуйте інтерв’ю з персонажами фільму.  
16. Заповніть пропуски в тексті. 
17. Розкажіть по ланцюжку зміст фільму (один студент формулює по декілька речень). 
18. Розкажіть у правильній послідовності ключові етапи фільму. 
19. Розкажіть, хто з персонажів Вам сподобався найбільше. Аргументуйте відповідь. 
20. Ігрове завдання «Хто ти з фільму?». Один студент виходить із аудиторії. Інші домов-

ляються про те, яким персонажем він буде. Коли студент повертається, йому по черзі ставлять 
питання стосовно його дій.  

Таким чином, після перегляду фільму виконуються вправи на розуміння змісту, а також 
на закріплення та введення в мовлення нової лексики. Вищезазначене дає нам можливість пе-
редбачити, що головною метою даних вправ є розвиток навичок говоріння та письма. Першо-
чергово студентам пропонується відповісти на запитання, котрі припускають не тільки інтер-
претування розуміння студентами змісту фрагмента, але й висловлення власної думки стосовно 
деяких фрагментів фільму, оцінити вчинки суб’єктів, спрогнозувати їх поведінку, поставити 
себе на місце персонажів тощо.  
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Висновки. Проведений аналіз дав нам змогу визначити, що перегляд фільму повинен 
включати відповідну мету, буденні ситуації, зрозумілі діалоги, у яких багаторазово  повторю-
ються слова і фрази, що зустрічаються в кінострічці, допомагають кращому запам’ятовуванню 
нової лексики і, як результат, – розвитку мовленнєвої діяльності  студентів. Можливість порів-
няти прочитане й побачене викликає надмірний інтерес студентів і активізує їх до пізнавальної 
діяльності. Звісно, художній фільм не є універсальним засобом, однак має певні прерогативи: 
надає роботі виховного значення, що допомагає у процесі інтенсивності оволодіння мовою; фо-
рсує психологічний потенціал студента (розвиток уваги, пам’яті, мислення); сприяє взаємо-
зв’язку різних видів мовленнєвої діяльності; враховує особливості використання мови в різних 
стилістичних аспектах тощо. Застосування художніх фільмів має як емоційний ефект, так і 
служить імпульсом активізації додаткового стимулу в наступній навчально-практичній та твор-
чій діяльності. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у більш розгорнутому аналізі аудіовізуа-
льних засобів навчання у процесі навчання російської мови як іноземної. 
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АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Аннотация. Целью исследования является рассмотрение значения аудиовизуальных средств в процессе обу-
чения русского языка как иностранного (РКИ). Задачей работы является исследование существующих видов аудио-
визуальных средств обучения; анализ ресурсов применения аудиовизуальных средств как современного вида обуче-
ния. Объектом исследования выступают аудиовизуальные средства, с помощью которых в процессе обучения РКИ 
осуществляется надлежащее изучение материала. Применены описательный метод и метод анализа разведыва-
тельной информации. В результате исследования были рассмотрены основные методические аспекты работы с ау-
диовизуальными средствами обучения на уроках русского языка как иностранного. Выводы: 1. Ключевые этапы ра-
боты выбраны по схеме «задания – просмотр фильма – задания». 2. Задания перед просмотром фильма предполагают 
анализ информации о фильме. 3. Задания после просмотра фильма предусматривают выполнение упражнений на по-
нимание содержания, а также на закрепление и введение в речь новой лексики. 4. Трансляция художественных 
фильмов имеет как эмоциональный эффект, так и служит импульсом активизации дополнительного стимула в сле-
дующей учебно-практической и творческой деятельности. Проведенный анализ позволил нам определить, что про-
смотр фильма должен включать соответствующую цель: будничные ситуации, понятные диалоги, в которых много-
кратно повторяются слова и фразы, встречающиеся в киноленте, помогают лучшему запоминанию новой лексики и, 
как результат, способствуют развитию речевой деятельности студентов. Возможность сравнить прочитанное и уви-
денное вызывает чрезвычайный интерес студентов и активизирует познавательную деятельность. Художественный 
фильм не является универсальным приемом, но имеет определенные прерогативы: придает работе воспитательное 
значение, помогает в процессе интенсивности овладения языком; форсирует психологический потенциал студента 
(развитие внимания, памяти, мышления); способствует взаимосвязи различных видов речевой деятельности; учиты-
вает особенности использования языка в различных стилистических аспектах и т. д.  

Ключевые слова: аудиовизуальные средства обучения, видео, метод, русский язык как иностранный, худо-
жественный фильм.  
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AUDIOVISUAL MEANS IN THE PROCESS OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE  
AS FOREIGN LANGUAGE 

Summary. The purpose of the research is elucidation of audiovisual media in the process of teaching Russian lan-
guage as a foreign language. The task of the work is to study the existing types of audiovisual means of training; analysis of 
the possibilities of using audiovisual means as a modern type of training. The object of the research is audiovisual media, 
through which while learning of the Russian language as a foreign language appropriate mastering of the material is carried 
out. Descriptive method and method of analysis of intelligence information are used. As a result of the research, the main 
methodological aspects of work with audiovisual means of education on Russian as foreign language lessons were high-
lighted. Conclusions: 1. The key stages of the work are chosen according to the scheme «task – viewing a film – task». 
2. The task before watching a movie involves analyzing information about the movie. 3. The tasks after watching a movie in-
clude exercises on understanding of the content, as well as the consolidation and introduction of the new vocabulary in the 
broadcast. 4. The broadcast of feature films has both an emotional effect, and serves as an impetus for activating an addi-
tional stimulus in the next educational, practical, and creative activity. The analysis made it possible for us to determine that 
the film's review must include the appropriate purpose, everyday situations, clear dialogues, in which repetitive words and 
phrases that occur on the film repeatedly help to better remember the new vocabulary and as a result – the development of 
speech activity students The ability to compare read and seen causes excessive interest of students and activates them into 
cognitive activity. The feature film is not a universal admission, but it has certain prerogatives: it provides work of educa-
tional value, which helps in the process of intensive language proficiency; suppresses the psychological potential of the stu-
dent (development of attention, memory, thinking); promotes the interconnection of various types of speech activity; takes 
into account peculiarities of language usage in various stylistic aspects, etc.  

Keywords: audiovisual teaching aids, video, method, Russian as a foreign language, feature film. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ МАНІПУЛЯТИВНИХ ПРИЙОМІВ У ПОЛІТИЧНИХ  
ПРОМОВАХ (на матеріалі стенограм Верховної Ради України) 

Анотація. Метою дослідження є розкриття мовних особливостей політичних маніпуляцій часів Революції 
Гідності. Для реалізації поставленої мети потрібно виконати низку завдань: визначити основні різновиди політичних 
маніпуляцій, які використовуються у сучасній політичній мові, проаналізувати стенограми засідань Верховної Ради 
України за період від листопада 2013 року по лютий 2014 року, визначити основні маніпулятивні прийоми, шо вико-
ристовувалися мовцями, описати їх. Об’єктом представленої роботи є маніпулятивні прийоми в політичній мові. 
Матеріалом дослідження є стенограми засідань Верховної Ради України, записані з 21 листопада 2013 року по 28 
лютого 2014 року. Застосовано описовий метод і метод аналізу розвідувальної інформації. У результаті досліджен-
ня було визначено основні маніпулятивні прийоми, які використовувалися українськими політиками під час Рево-
люції Гідності. Висновки. Детальний аналіз стенограм Верховної Ради України в період з листопада 2013 року по 
лютий 2014 року дає змогу говорити про активне використання мовних маніпуляцій і стрімку зміну прийомів, які за-
стосовували представники влади по мірі розвитку подій на Майдані Незалежності. Якщо на початку Революції Гід-
ності використовувалися здебільшого маніпулятивні тексти з великою кількістю риторичних фігур, емоційно забар-
вленої лексики, гіперболізацією та паралельними конструкціями, то в пізніший період політики вже використовують 
переважно мовні кліше, експресивні прийоми, оціночну лексику. Промови представників влади поступово скорочу-
ються. Якщо в листопаді їх виступи розгорнуті, охоплюють низку питань, має місце дискусія (що зафіксовано в сте-
нограмах), то вже в січні виступи політиків короткі, агресивні. Риторика поступається місцевим конкретним полі-
тичним діям, зокрема прийняттю сумнозвісних законів 16 січня. 

Ключові слова: політична мова, стилістичний прийом, мовна маніпуляція, риторика, політичні виступи. 

Постановка проблеми. З точки зору теорії комунікації політика являє собою специфічну 
сферу людської діяльності, яка по своїй суті є сукупністю мовних дій. Тема є актуальною, оскі-
льки проблема функціонування політичної мови в політичній комунікації сьогодні набуває ви-
няткових масштабів. Вона надзвичайно важлива для розуміння подій Майдану, а також ниніш-
нього конфлікту на Сході країни, до якого призвела насамперед саме політична мовна маніпу-
ляція. Отже, сьогодні важливо дослідити її засоби, аби мати в подальшому ефективні прийоми 
для її подолання. 

Зв'язок із попередніми дослідженнями. Предметні дослідження маніпулятивності полі-
тичної мови в процесах політичної комунікації обіймають собою широкий спектр наукових 
розробок: історію риторики та декламації, соціально-психологічні проблеми спілкування, кри-
тику тоталітарного досвіду насадження соціальної міфології, вивчення сучасного перебігу по-
літичного процесу, в якому маніпулятивність мовою часто спирається на новітні інформаційні 
технології. О. Ожигова розглядає серед мовних прийомів, які використовуються сучасними по-
літиками, афористичність, порушення логічних конструкцій [2]. Особливості політичних ману-
піляцій в мові радянського періоду І. Ренчка висвітлила у своїй праці «Лексикон тоталітариз-
му» [5]. Конкретні лексичні засоби, які можна застосовувати у промовах для досягнення того 
чи того мовного ефекту, розглядає в своїй книзі також І. Стернін [7]. Проблеми маніпулювання 
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суспільною думкою розглядає в своїй статті Л. Чік. Ця дослідниця аналізує ті маніпулятивні 
прийоми, які застосовують українські та російські ЗМІ [8]. 

Всі ці роботи дають системне уявлення про різні методи впливу, які застосовуються в по-
літиці, маніпулятивні прийоми, однак вони не аналізують напряму таких цінних для дослідника 
джерел, як стенограми Верховної Ради України, які засвідчують політичні позиції тих чи тих 
парламентаріїв. У цьому плані робота, присвячена вивченню політичних маніпуляцій і прово-
кацій часів Революції Гідності, є унікальною, дуже важливою для розуміння тих процесів, які 
відбулися в нашій країні в 2013–2014 роках.  

Постановка завдань дослідження. Метою статі є розкриття мовних особливостей полі-
тичних маніпуляцій часів Революції Гідності. Для реалізації поставленої мети потрібно викона-
ти низку завдань: визначити основні різновиди політичних маніпуляцій, які використовуються 
у сучасній політичній мові, проаналізувати стенограми засідань Верховної Ради України за пе-
ріод із листопада 2013 року по лютий 2014 року, визначити основні маніпулятивні прийоми, шо 
залучаються мовцями, описати їх. Об’єктом представленої роботи є маніпулятивні прийоми в 
політичній мові. Предметом дослідження є стенограми засідань Верховної Ради України, запи-
сані з 21 листопада 2013 року по 28 лютого 2014 року. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна політична мова часто спирається на ефекти, емо-
ції, розіграну щирість, співчуття, зніяковілість та інші мовні елементи, які допомагають орато-
рам маніпулювати свідомістю слухача. Це дає змогу окремим політичним діячам та цілим пар-
тіям нав’язувати громадянам власну позицію, мотивувати шкідливі для країни рішення, просу-
вати законопроекти, вигідні лише для окремих владних структур чи бізнес-об’єднань. Мовні 
маніпуляції стали однією з причин трагічних подій на Майдані в 2014 році, а також подальшого 
збройного конфлікту на Сході України, який триває досі. Саме тому сьогодні так важливо до-
сліджувати механізми впливу на людину через тексти політиків.  

Перед тим, як перейти до роботи з мовним матеріалом, розглянемо основні маніпулятивні 
прийоми, що використовуються в мові політиків. Л. Чік приводить такі ознаки мови сучасних 
політиків [8, с. 122]: 

1. Повторення. Дослідниця зазначає, що такий прийом впливає на несвідомі механізми 
реципієнта. Надає твердженням додаткової ваги, може перетворити певні твердження на 
нав’язливі ідеї. 

2. Оздобленість народною фразеологією. Політик звертається до фразеологічних зворотів 
часто з метою зневажити політичного опонента. 

3. Гра зі словами, розширення сполучуваності слів як порушення звичних логічних зв'яз-
ків у реченні, неочікуваність фіналу. Про такий прийом дослідниця пише наступне: «Він реалі-
зується за допомогою застосування “лозунгових слів”, що являють собою ідеологічно, соціаль-
но чи політично значимі тексти, оформлені як короткі оціночні вирази, метою яких є зміна по-
ведінки чи цінностей адресата» [8, с. 122]. 

4. Використання евфемізмів. Описуючи такі маніпулятивні прийоми, Л. Чік посилається 
на Ю. Баскову і зауважує, що їх вкрай важко вичленувати з промови політика, тому вони є най-
більш небезпечними та ефективними. Евфемізми спотворюють сенс повідомлення та дають 
можливість викривляти різні факти мовцем. Прикладом такого прийому є вживання слова «на-
ціоналізм» у значенні «фашизм». 

5. Вживання метафор, розмивання меж смислового значення слів. Метафора зачіпає ме-
ханізми підсвідомого, що діє в екстралінґвістичному просторі та викликає афекти, які підмі-
нюють собою нормальну комунікативну практику.  

6. Вживання неологізмів із образливим для супротивника відтінком. Залякування, в свою 
чергу, впливає на виникнення ірраціональних фобій, а фобії й страхи являють собою найліпшу 
умову, в якій можлива маніпуляція свідомістю.  
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Л. Чік зазначає, що «Серед інших лексичних засобів, що активно застосовуються задля 
маніпулятивного впливу, вживаються багатозначні слова, омоніми, оказіоналізми. Оказіоналіз-
ми за рахунок своєї нестандартності створюють експресивність матеріалу, розстановку акцен-
тів» [8, с. 123]. 

Такі різні прийоми стають небаченим по мощі засобом керування колективною свідоміс-
тю. Маніпуляції психікою людини в повсякденному житті з метою викликати бажану реакцію 
саме схованим впливом стали практично нормою, внаслідок чого виникає криза довіри до вла-
ди, загострюються соціальні протиріччя тощо. Широкомасштабне застосування маніпулятивно-
го впливу в комунікаційних процесах дезорієнтує соціально активну частину населення, викли-
кає психоемоційну й соціальну напруженість, що унеможливлює адекватне сприйняття деяким 
громадянам України соціально-економічної й суспільно-політичної ситуації, діяльності суб'єк-
тів політики, у тому числі й вищих органів державної влади. Це підсилює дестабілізацію внут-
рішньополітичної ситуації й створює труднощі у реформуванні українського суспільства. 

Всі представлені маніпулятивні моделі в той чи той спосіб використовувалися в часи не-
залежної України. Аби проаналізувати їх детальніше, розглянемо порівняльну таблицю (див. 
табл. 1), за основу якої взято стенограми роботи Верховної Ради України, записані протягом 
Революції Гідності (від початку мирних протестів до розстрілів на Майдані Незалежності). 
З повним текстом стенограм можна ознайомитися на сайті Верховної Ради України [6].  

Таблиця 1 

Використання маніпулятивних прийомів у промовах політиків під час Революції Гідності  
(укладено на матеріалі стенограм Верховної Ради України  

в період з листопада 2013 по лютий 2014 року [6]) 
 

Період Революції 
Гідності 

Домінуючі маніпуля-
тивні прийоми 

Приклади 

Перебільшення Перебільшення негативного впливу на Україну: підпи-
сання договору з ЄС «…це скорочення по живому ти-
сяч робочих місць, скорочення затримки заробітних 
плат, соціальних допомог, водночас – це неможли-
вість проводити модернізацію виробництва» (М. Аза-
ров). 
 

Мирна фаза проти-
стояння (від 21 лис-
топада до 16 січня) 

Експресивні прийоми Риторичні питання: «Що компенсує нам величезні 
втрати від закриття ринків Митного Союзу?», «Во-
ни що проти нас санкції вводили?» (М. Азаров). 

Використання паралельних конструкцій: Наратор на-
водить розрізнені цифри щодо умов співпраці з ЄС та 
Росією, порушує логіку викладу, видає умови спів-
праці з Митним Союзом за більш привабливі, вико-
ристовує розрізнені несистематизовані статистичні 
дані для підкріплення власної позиції. 
Прийом градації: наратор поступово вводить факти, 
які мають підтвердити недоцільність роботи з ЄС. 

Гаряча фаза проти-
стояння (17 січня – 
26 січня) 

У цей період засідань 
Верховної Ради не 
проводилося. 
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«Перемир’я» (27 сі-
чня – 17 лютого) 

Використання експре-
сивної лексики, оці-
ночних прийомів 
 

«…ситуація драматична», «Конституційний Суд 
зробив недобре» (Л. Кравчук). 

«І сьогодні ви не можете з тим не погоджуватися, 
що в країні зароджується екстремізм і є прояви те-
роризму» (Н. Шуфрич). 

Прийом градації 
 

«В країні двовладдя. В країні йде фактично повстан-
ня. Дуже швидко переросли наші акції з протестів  
в повстання. Коли захоплюється влада, а це – факт, 
коли валиться влада, і органи влади, визначені Кон-
ституцією, звільняються стихійно від виконання сво-
їх обов'язків, ясна справа, що це є повалення влади» 
(Л. Кравчук). 

«Якщо ви хочете, справді, миру, якщо ви хочете при-
пинити війну, давайте разом домовлятися, увесь 
український народ» (О. Ляшко). 

Смислові повтори 
 

«Тому голосування, на мою думку, має бути консолі-
дованим. Коли вирішуються великі серйозні політичні 
кризові питання, голосування може бути тільки кон-
солідоване – прийняти цей закон» (Л. Кравчук). 

«Щоп'ятниці криваві провокації нав'язують іншу то-
чку зору для народу України, бо саме ті, хто не заці-
кавлений у спокої, у мирі і у злагоді у нас в Україні як-
раз і цими п'ятничними кровавими провокаціями сі-
ють тривогу, спонукають до екстремізму, намага-
ються підштовхнути до радикальних дій тих, хто 
сьогодні іде, начебто, під гаслами боротися за май-
бутнє України» (П. Симоненко). 

«Оце ми хотіли врегулювати, і вони, перелякавшись, 
а також спецслужби, перелякавшись, це і зробили, 
зчинили цей галас, звинувачуючи нас у тому, що ми 
хотіли навести порядок з точки зору національної 
безпеки і захисту майбутніх...» (П. Симоненко). 

«У цьому залі рішення для того, щоб заспокоїти сус-
пільство, для того, щоб об'єднати країну, в цьому за-
лі рішення мають прийматися усім залом»  
(О. Ляшко). 

Використання фразео-
логізмів 

«…ставити опозицію на коліна» (Л. Кравчук). 
«На відміну від абсолютної більшості присутніх у 
сесійній залі, я був активним учасником того, як змі-
нювалася Конституція у 2004 році, і хотів би нага-
дати тим, хто про це забув, що активними против-
никами, лізли із шкури геть, на плафони дехто вила-
зив, у сесійній залі були ті, хто сьогодні у перших ла-
вах того, щоб повернутися до Конституції 2004 ро-
ку» (А. Мартинюк). 

Гіперболи, перекручу-
вання фактів  

«Гору в Україні взяв екстремізм і радикалізм» 
(П. Симоненко). 
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Ретельне вивчення поданої таблиці, а також повних текстів стенограм Верховної Ради 
України за цей період дає підстави зробити наступні висновки. 

Представники різних політичних сил вживають у цей період різноманітні маніпулятивні 
прийоми. Однак найширше вдавалися до таких мовних елементів депутати від КПУ, «регіона-
ли». Риторика представників цих політичних сил змінюється. Якщо до загострення протисто-
яння вони говорили про «криваві провокації», то після нього перейшли частково на позиції мі-
тингувальників. Ця зміна векторів говорить про орієнтацію на народні настрої, бажання втри-
мати електорат. 

Риторика представників різних сил повторюється. Наприклад, С. Єфремов частково від-
творює рефрени, які є у виступі Л. Кравчука. Це стосується й інших парламентарів. Подібна 
особливість мовлення парламентарів вказує на тяглість політичної традиції і тої риторики, яку 
використовують її представники. Вона дає змогу говорити про те, що представники Партії регі-
онів продовжують традиції Л. Кравчука та представників іншої старої політичної еліти.  

Стенограми засідань Верховної Ради України відтворюють двомовність політичного ко-
ла. Деякі депутати дозволяють собі висловлюватися російською під час офіційних виступів. 
Дехто з депутатів, наприклад С. Єфремов, можуть подавати частину промови українською, а 
частину – російською мовами. 

Набільш агресивні маніпулятивні засоби використовує в своїх промовах Петро Симонен-
ко, лідер нині забороненої партії КПУ. Саме цей оратор застосовує ті означники, які в подаль-
шому будуть використані російською пропагандою: «фашисти», «криваві провокації». Інші 
представники цієї ж партії (наприклад, А. Мартинюк) також вдаються до використання експре-
сії («лізли зі шкури геть»). 

Варто зазначити, що стенограми від 20 лютого 2014 року і далі вже не фіксують викорис-
тання мовних маніпуляцій, які б зображували протестуючих на Майдані Незалежності в якості 
фашистів, провокаторів – така риторика з цього часу вже притаманна російським ЗМІ і пов’язана 
з наступними політичними подіями – окупацією Криму, початком збройного протистояння на 
Сході. Особливості риторики депутатів у цей період потребують додаткового розгляду. 

Висновки. Детальний аналіз стенограм Верховної Ради України в період з листопада 
2013 року по лютий 2014 року дає змогу говорити про активне використання умовних маніпу-
ляцій і стрімку зміну прийомів, які застосовували представники влади по мірі розвитку подій на 
Майдані Незалежності. Якщо на початку Революції Гідності використовувалися здебільшого 
маніпулятивні тексти з великою кількістю риторичних фігур, емоційно забарвленої лексики, гі-
перболізацією та паралельними конструкціями, то в пізніший період політики вже використо-
вують переважно мовні кліше, експресивні прийоми, оціночну лексику. Промови представників 
влади поступово скорочуються. Якщо в листопаді їх виступи розгорнуті, охоплюють низку пи-
тань, має місце дискусія (що зафіксовано в стенограмах), то вже в січні виступи політиків коро-
ткі, агресивні. Замість конкретних фактів: обсягів виробництва, можливих фінансових втрат, 
скорочення робочих місць депутати говорять про провокації. Парламентарі бездоказово звинува-
чують мітингувальників у тій ситуації, що склалася, при цьому не наводять конкретної інформа-
ції про осіб, зацікавлених у конфлікті. Прикладом цього є фрагмент із промови П. Симоненка 
«Щоп'ятниці криваві провокації нав'язують іншу точку зору для народу України, бо саме ті, 
хто не зацікавлений у спокої, у мирі і у злагоді у нас в Україні якраз і цими п'ятничними крова-
вими провокаціями сіють тривогу, спонукають до екстремізму, намагаються підштовхнути 
до радикальних дій тих, хто сьогодні іде, начебто, під гаслами боротися за майбутнє Украї-
ни». Риторика поступається місцевим конкретним політичним діям, зокрема прийняттю сумно-
звісних законів 16 січня. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо в компаративному дослідженні маніпуля-
тивних прийомів проросійських політиків та представників радянської влади, аналіз мовних 
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маніпуляцій в публічних заявах та партійних програмах українських політиків у період з 2014 
року й до наших днів. Особливу увагу в майбутніх студіях над стенограмами Верховної Ради 
України буде звернуто на промови народних депутатів, зафіксовані в період повалення режиму 
Януковича, які є логічним продовженням риторики Революції Гідності і демонструють най-
більш суттєву зміну політичних орієнтирів. 

Бібліографічні посилання 

1. Маслова В. А. Политический дискурс: языковая игра или игра у слова? Политическая лингвистика. 
Вып. 1(24). Екатеринбург, 2008. С. 43–48. 

2. Ожигова О. В. Українська мова: зворотний зв'язок: посібник. Київ: Грамота, 2007. 183 c. 
3. Панарин И. Н. Слухи как технология информационной войны. URL: http://www.polittech.org/ 

index.php?option=com_content&task=view&id=636&Itemid=38 (Дата звернення: 25.01.2019). 
4. Парсонс В. Публічна політика: вступ в теорію й практику аналізу політики. Київ: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2006. 549 с. 
5. Ренчка Інна. Лексикон тоталітаризму. Київ: ТОВ «Видавництво “КЛІО”», 2018. 232 с. 
6. Стенограми пленарного засідання Верховної Ради України. URL: https://iportal.rada.gov.ua/ 

meeting/stenogr/show/5164.html (Дата звернення: 05.01.2019). 
7. Стернин И. А. Практическая риторика. Москва: Центр «Академия», 2003. 270 с. 
8. Чік Л. Засоби мовного маніпулювання у сучасних ЗМІ. Літературний процес: методологія, імена, 

тенденції. 2015. № 5. С. 121–123. 

Reference 

1. Maslova, V. A. (2008), “Political discourse: language game or word game?” Political linguistics 
[“Politicheskij diskurs: jazykovaja igra ili igra u slova?” Politicheskaja lingvistika]. V. 1(24) pp. 43–48. 

2. Ozhigova, O. (2007), Ukrainian language: feedback: manual [Ukraїns'ka mova: zvorotnij zv'jazok: 
posіbnik]. 183 p.  

3. Panarin, I. N. “Rumors as an information warfare technology” [“Sluhi kak tehnologija informacionnoj vojny”], 
available at: http://www.polittech.org/index.php?option=com_content&task=view&id=636&Itemid=38 (Ac-
cess time: 25.01.2019) 

4. Parsons, V. (2006), Public Policy: Joining the theory and practice of analyzing politics [Publіchna polіtika: 
vstup v teorіju j praktiku analіzu polіtiki], 549 p. 

5. Renchka, І. (2018), The lexicon of totalitarianism [Leksikon totalіtarizmu], 232 p. 
6. “Transcript of the plenary session of the Verkhovna Rada” [“Stenograma plenarnogo zasіdannja Verhovnoї 

Radi Ukraїni vіd 22.11.2013”], available at: https://iportal.rada.gov.ua/meeting/ stenogr/show/5164.html 
(Access time: 05.01.2019). 

7. Sterny`n, Y`. (2003), The practical rhetoric [Prakty`cheskaya ry`tory`ka], 270 p. 
8. Chik, L. (2016), “Resources of linguistic manipulation in modern media”, Literary process: methodology, 

names, trends [“Zasoby` movnogo manipulyuvannya u suchasny`x ZMI”, Literaturny`j proces: 
metodologiya, imena, tendenciyi], pp. 121–123. 

ИВАНЕНКО Ирина Николаевна 
кандидат филологических наук, Институт филологии Киевского национального университета  

имени Тараса Шевченко, бульвар Тараса Шевченко, 14, г. Киев, Украина; тел.: 098316981;  
е-mail: ivanenkoi@ukr.net; ORCID ID: 0000-0002-1496-050X 

 
ШАВАРДОВА Елена Юрьевна 

кандидат политических наук, г. Киев, 04060; тел.: 0982386767;  
е-mail: babenuk@ukr.net; ORCID ID: 0000-0002-8575-6258 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МАНИПУЛЯТОРНЫХ ПРИЕМОВ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ  
(на материале стенограмм Верховной Рады Украины) 

Аннотация. Целью исследования является раскрытие языковых особенностей политических манипуляций пе-
риода Революции Достоинства. Для реализации поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: определить ос-
новные разновидности политических манипуляций, которые используются в современной политической речи, проана-
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лизировать стенограммы заседаний Верховной Рады Украины за период с ноября 2013 по февраль 2014 года, опреде-
лить основные манипуляторные приемы, которые использовались говорящими, описать их. Объектом являются мани-
пуляторные приемы в политической речи. Материалом исследования послужили стенограммы заседаний Верховной 
Рады Украины, записанные с 21 ноября 2013 по 28 февраля 2014 года. В работе используются описательный метод и 
метод анализа разведывательной информации. В результате исследования были определены основные манипулятор-
ные приемы, которые использовались украинскими политиками во время Революции Достоинства. Выводы. Детальный 
анализ стенограмм Верховной Рады Украины в период с ноября 2013 года по февраль 2014 позволяет говорить об акти-
вном использовании манипуляций и стремительной смене приемов, которые применяли представители власти по мере 
развития событий на Майдане Независимости. Если в начале Революции Достоинства использовались в основном ма-
нипулятивные тексты с большим количеством риторических фигур, эмоционально окрашенной лексики, гиперболиза-
цией и параллельными конструкциями, то в более поздний период политики уже используют преимущественно рече-
вые клише, экспрессивные приемы, оценочную лексику. Речи представителей власти постепенно сокращаются. Если в 
ноябре их выступления развернуты, охватывают ряд вопросов, имеет место дискуссия (что зафиксировано в стеногра-
мме), то уже в январе выступления политиков короткие, агрессивные. Риторика уступает место конкретным политичес-
ким действиям, в частности принятию печально известных законов 16 января. 

Ключевые слова: политическая речь, стилистический прием, языковая манипуляция, риторика, политичес-
кие выступления. 
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TRANSFORMATION OF MANIPULATIVE APPROACHES IN POLITICAL PROMOPS  
(on the storage material of the Verkhovna Rada of Ukraine) 

Summary. Objective of the paper is to disclose the linguistic features of political manipulation of the times of the 
Revolution of Dignity. In order to achieve this goal, a number of tasks need to be done: to identify the main types of political 
manipulations, which used in the modern political language; to analyze the transcripts of meetings of the Verkhovna Rada of 
Ukraine (from November 2013 to February 2014); to identify the main manipulative techniques, which used by speakers. 
Object of the submitted work is manipulative techniques in the political language. Material is the transcript of meetings of 
the Verkhovna Rada of Ukraine, recorded between November 21, 2013 and February 28, 2014. A descriptive method and 
method of analysis of intelligence information applied. The study identified the main manipulative techniques used by 
Ukrainian politicians during the Revolution of Attraction. Conclusions. The detailed analysis of the verbatim transcripts of 
the Verkhovna Rada of Ukraine from November 2013 to February 2014 makes it possible to talk about the active use of 
conditional manipulations and the rapid change in the methods used by the authorities as events unfold on Independence 
Square. Whereas at the beginning of the Revolution of Virtuous, for the most part, manipulative texts with a large number of 
rhetorical figures, emotionally colored vocabulary, hyperbolization and parallel structures used, then in the later period, 
politicians are already using language cliche, expressive techniques, and evaluative vocabulary. The speeches of the 
authorities are gradually shrinking. If in November their speeches are deployed, they cover a number of issues, there is a 
discussion (as recorded in the transcripts), then in January, the statements of politicians are short, aggressive. Rhetoric gives 
way to local concrete political actions, in particular, the adoption of the notorious laws of 16 January. 

Keywords: political language, stylistic method, linguistic manipulation, rhetoric, political speeches. 
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КАТЕГОРІЯ ФУТУРАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ МОДУСНИХ КАТЕГОРІЙ  

Анотація. Метою дослідження є вивчення специфіки категорії футуральності в системі модусних категорій 
на матеріалі французької мови. Об’єкт дослідження – категорія футуральності в сучасній французькій мові, предме-
том є дослідження зазначеної категорії в сучасній французькій мові в системі модусних категорій евіденційності, 
модальності та персуазивності. В результаті дослідження виявлено відмінності між модальністю та модусом, 
з’ясовано, яке місце посідає категорія футуральності всередині модусних категорій, проаналізовано специфіку кате-
горії футуральності як модусної категорії. Висновок: особливістю футуральності як модусної категорії є те, що вона 
є однією з модусних категорій, що позначає дію/подію, реальну в майбутньому, «на думку мовця». В такому розу-
мінні категорія футуральності є ближчою за змістом до категорій модальності (реальність повідомлюваної інформації з 
боку мовця) та предикативності (упевненість щодо повідомлюваної інформації з боку мовця), але відрізняється від них 
семантикою заданої темпоральності, яка передає відношення слідування відносно моменту мовлення. Категорія футу-
ральності пов’язана з іншими модусними категоріями: категорією ствердження з семантикою нейтральної проспек-
ції, категорією персуазивності з семою впевненості відносно майбутнього та категорією модальності з семою реаль-
ності відносно майбутнього. Основними видами модальних значень, що входять до модусної категорії футуральнос-
ті, є: 1) оцінка мовцем змісту висловлювання з погляду реальності / нереальності в майбутньому; 2) оцінка ситуації 
висловлювання з погляду можливості / необхідності / бажаності в майбутньому; 3) оцінка мовцем ступеня впевнено-
сті (персуазивності) змісту повідомлення в плані майбутнього; 4) комунікативна функція висловлювання, що визна-
чається цільовою настановою мовця в плані майбутнього (бажання, намір, перевага); 5) ствердження / заперечення 
об’єктивних зв’язків між об’єктами, явищами, подіями майбутнього. 

Ключові слова: кон’юнктив, кондиціонал, модус, модальність, персуазивність, евіденційність, ствердження, 
футуральність. 

Актуальність дослідження полягає у висвітленні модусу як дискурсивної категорії. 
В статті застосовується теорія «можливих світів», що активно використовується у модальній 
логіці й дискурсології. У прагмалінгвістиці та дискурсології в умовах реального використання 
мови наявні підходи, що досліджують мову з погляду суб’єкта. Основи феноменології як мето-
дологічної основи дискурсивного аналізу релятивізують текст із погляду індивідуальної свідо-
мості, інтерактивності та інтерсуб’єктивності. Відповідно, особливої актуальності набуває ак-
центуація  на ситуативності модусних смислів, функціонуванні амбівалентності, що відповідає 
принципу реального використання мови суб’єктом. У такому розумінні дискурс сприймається 
як мотивована ситуацією мовленнєва діяльність, а текст – це результат мовленнєвої діяльності, 
складник дискурсу, в якому есплікується модус, а отже, особливого інтересу набувають питан-
ня щодо розмежування модусу та модальності всередині окремих поняттєвих категорій. 

Постановка проблеми. Антропоцентрична спрямованість лінгвістики зумовила перспек-
тиви дослідження стосовно модусу як когнітивної ознаки, як досвіду людини, її знань, мірку-
вань і уявлень про зовнішній світ. Виникнення цього напрямку сучасної лінгвістики пов’язане з 
комунікативно-функціональним підходом, одним із проявів якого слугує концепція ін-
тенcіонального використання граматичних форм. Розрізнення інтенсіоналу та екстенсіоналу в 
логіці (Р. Карнап, Б. Рассел) і лінгвістиці (Ю. С. Степанов, Н. Д. Арутюнова, А. В. Бондарко та 
ін.) поглиблює вивчення інтенсіональної семантики (поняттєвої, сигніфікативної, смислової) на 
відміну від екстенсіональної (преференційної, предметної, денотативної). Згідно з 
А. В. Бондарко, під інтенсіональністю слід розуміти зв'язок семантичних функцій граматичних 
форм із намірами мовця, комунікативними цілями мовленнєво-мисленнєвої діяльності, здат-
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ність змісту, що передається даною формою, бути одним з актуальних елементів мовленнєвого 
змісту 3. Акцент на вивченні інтенcіоналу, що передбачає поняттєву, сигніфікативну, смисло-
ву співвіднесеність, мотивував увагу до інтенсіональних контекстів, дейктичних (локаційних) 
маркерів, перформативів, модусних дієслів та певних синтаксичних структур, що увиразнюють 
суб’єктивну інтерпретанту. Інтенcіональність щільно пов’язана з завданнями прагматичного 
напряму в лінгвістиці – вивченням потенціалу впливу. Модус – це один із логічних блоків мис-
леннєвого аналога повідомлення, суб’єктивна змінна, що виражає різні відтінки почуттів і волі 
7, с. 125; 12, с. 67. 

Зв’язок із попередніми дослідженнями. Теза про суб’єктивність у мові та мовленні була 
розвинута в дослідженнях Ш. Баллі, який виокремлював значення модусу та диктуму і фунда-
ментальної властивості людської психіки, протиставляючи «Я» – як суб’єктивний, індивідуаль-
ний, частковий результат мисленнєвої діяльності суб’єкта-мовця, плану «не Я» – онтологічно-
му, об’єктивному, загальному 1. Слідом за ним Е. Бенвеніст виокремлював «ego» мовця і 
суб’єкта, матеріалізоване та індивідуалізоване у процесі творення висловлення, та увиразнив це 
у «відбитках присутності мовця» 2. В. В. Виноградов визначав модальність як категорію се-
мантичну зі змішаним лексико-граматичним характером 4, а В. З. Панфілов визначав 
суб’єктивну модальність як відображення ступеня пізнаності об’єктивної дійсності мовцем, що 
може бути градуйованою: від достовірних суджень до відносно достовірних, імовірних і про-
блематичних 10. 

У сучасному мовознавстві функціонують різні витлумачення модусу та модальності. Але 
для того, щоб передати зв’язок категорії футуральності й модальності, футуральності та про-
спективності, потрібно не лише з’ясувати модальну сутність категорії футуральності, а й виок-
ремити ті складові, які об’єднують ці категорії, та витлумачити механізм взаємодії між моду-
сом та модальністю. 

Постановка завдань дослідження. Метою дослідження є вивчення специфіки категорії 
футуральності в системі модусних категорій на матеріалі французької мови. Об’єкт дослі-
дження – категорія футуральності в сучасній французькій мові, предметом є дослідження за-
значеної категорії в сучасній французькій мові в системі модусних категорій евіденційності, 
модальності та персуазивності.  

Основні завдання, які необхідно з’ясувати в ході дослідження: 1) виокремити категорію 
футуральності як модусну категорію серед інших модусних категорій; 2) дослідити основні се-
мантичні ознаки, які вирізняють категорію футуральності серед інших модусних категорій – 
персуазивності, модальності та ствердження; 3) з’ясувати основні модальні значення модусної 
категорії футуральності. 

Виклад основного матеріалу. У концепції функціонально-семантичного поля (далі – 
ФСП) Г. Г. Сильницького категорія модусу розглядається як спосіб мотивації мовцем дієслівної 
дії в аспекті прогнозованого впливу висловлення на адресата [11, с. 90], тобто здійснюється 
трактування модусу в комунікативно-прагматичному аспекті як засобу регуляції вербальної 
(невербальної) діяльності. Класифікація модусів у зазначеній концепції відрізняється від класи-
чної концепції дієслівного способу (поділу на дійсний, умовний, наказовий спосіб та 
кон’юнктив) тим, що у єдиній категорії супозитиву поєднуються категорії кон’юнктиву та кон-
диціоналу нереальної умови. Супозитив указує на характеристику мовцем реалізації vs нереалі-
зації дії в аспекті вмотивованості, причому чинники, що здійснюють мотивацію, знижують сту-
пінь достовірності. 

Модус є категорією з високою інформативною щільністю, модальність – категорією диспе-
рсною. Згадаємо слова Ш. Баллі про те, що модальність у широкому розумінні є модусом [1]. 
Чинники позамовної ситуації, що містяться в основі визначення дієслівного способу, є здебіль-
шого вербалізованими у межах одного висловлення, у той час як чинники, що містяться в основі 
ідентифікації модальної одиниці (наприклад, модального прислівника – парентетичного модусу), 
її віднесення до модального ФСП, зіставлення з модальним значенням певного поля, окреслення 
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смислової структури, вербалізуються як мінімум у межах мікротексту. З огляду на зазначене мо-
дальність і модус є категоріями, що не протиставляються, а доповнюють одна одну. 

Модус є когнітивною ознакою, оскільки вербалізує в мовленні результат когнітивного про-
цесу мовця, який оцінює, виявляє певні характеристики дискурсивної ситуації, що постулюється 
ним як актуалізована (категорія локації), розглядається крізь призму знання мовця (категорія епі-
стемічності), її реальності / ірреальності (категорія модальності), ступеня впевненості щодо вста-
новлених ним відношень (категорія персуазивності), як і відомості про неї, що ґрунтуються на 
власних перцептивних характеристиках, чи переосмислена мовцем через свідомість «іншого» – 
категорія евіденційності 8, с. 21. У контексті цієї парадигми категорія футуральності характери-
зується заданим з боку мовця ступенем проспективної реальності / нереальності щодо певного 
змісту повідомлення. В такому розумінні категорія футуральності є ближчою за змістом до кате-
горій модальності (реальність повідомлюваної інформації з боку мовця) та предикативності (упе-
вненість щодо повідомлюваної інформації з боку мовця), але відрізняється від них семантикою 
заданої темпоральності, яка передає відношення слідування відносно моменту мовлення. 

На цій основі видається можливим визначити поняттєво-термінологічне співвідношення 
модусу і модальності, оскільки обидва терміни прийшли в лінгвістику з логіки для інтерпрета-
ції диктуму (пропозиції), проте модус позначає ширше поняття, ніж модальність. За О. Нікою 
для уникнення термінологічної невпорядкованості та синонімічності доцільно визначити модус 
як метакатегорію, а модальність – як одну з модусних категорій, що позначає реальність / ірре-
альність повідомлюваного до дійсності з погляду мовця і перебуває у взаємозв’язках з іншими 
категоріями 8, с. 22. Категорія футуральності є, на нашу думку, однією з модусних категорій, 
що позначає дію / подію реальну в майбутньому, щодо якої мовець виражає впевненість. 

 
Отже, основними диференційними чинниками для модусів у концепті ФСП виступають: 

1) абстрагування від поточної мовленнєвої ситуації vs зв’язок із поточною мовленнєвою ситуацією 
(індикатив vs імператив); 2) наявність vs відсутність ускладнення смислових відношень оцінністю 
та зумовленістю (оптатив vs імператив); 3) наявність vs відсутність протиставлення потенційної та 
реальної події (контрфактичний супозитив vs імператив) 9, с. 23–28. 

На думку В. І. Охріменко, модальність та модус є ізоморфними категоріями; параметри 
позамовної ситуації, що містяться в основі визначення прототипного модусу та відхилення від 
прототипу (наприклад, зв’язок із поточною мовленнєвою ситуацією, вихід за межі поточної мо-
вленнєвої ситуації, зв’язок із суб’єктоцентричною системою координат «я – тут – тепер» або 
відхилення від зазначеної системи координат, визначений або невизначений епістемічний стан 
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мовця, зв’язок з аксіологічним модусом і т. д.), можуть бути застосованими і для дослідження 
модальності 9, с. 23–28. Різнорідність характеристик, об’єднаних терміном «модус», зумов-
лює її визначення як метакатегорії, яка є структурованою модусними категоріями, що експлі-
куються чи є представленими імпліцитно.  

Для ілюстрації наведених теоретичних положень розглянемо вживання форм КФ в аналі-
тичній статті. 

Уживання форм категорії футуральності в публіцистичному стилі зумовлене бажанням 
мовця якомога швидше переконати читача у скорому настанні, сповненні того, про що йдеться, 
переконати в  правильності певних ідей, долучаючи причинно-наслідковий зв’язок.  

Dans l’ère qui s’ouvre, le Japon devra certainement compter avec le formidable 
expansionnisme chinois, le désengagement américain, et, qui sait, les missiles nord-coréens – autant 
de menaces qui favorisent les projets nationalistes de l’actuel gouvernement (3).   

У наведеному прикладі автор реалізує власне бачення ситуації за рахунок вживання мо-
дального слова devoir в Futur simple, що забезпечує реалізацію модального відтінка невпевне-
ності та вірогідності дії в майбутньому. Таке нашарування одразу двох модальних засобів за-
безпечує передачу семантики експліцитної суб’єктивності автора, яка межує з оцінкою ситуації 
в майбутньому. Подібний семантичний ефект можемо спостерігати і в наступному прикладі із 
вживанням дієслова falloir: 

Aujourd’hui, quelque 8 milliards d’euros par an y sont affectés au niveau mondial. Les experts 
estiment qu’il en faudrait entre 200 et 300 milliards chaque année (1).  

Дієслово falloir, передаючи аспектуальну ситуацію потреби-повинності, вживане в 
Conditionnel, набуває значення прогностичного майбутнього та є тотожнім семантиці falloir+ 
Futur simple. 

Якщо категорія персуазивності характеризує результат когнітивного процесу мовця, 
спрямованого на вираження модусних смислів, що передають ступені достовірності, впевнено-
сті чи невпевненості мовця щодо повідомлюваного в мовленнєвому акті, то категорія модаль-
ності є дещо ширшою за змістом і, окрім домінуючої ознаки базисної характеристики реаль-
ність / нереальність повідомлюваного, містить ширший спектр мовних та мовленнєвих значень, 
а також є об’єктом авторської аксіології. М. В. Зайнулін додає до таких значень модальність 
наміру (інтенсіональна модальність) та бажальну (оптативну) модальність 5. 

Категорію модальності витлумачують прихильники іншого погляду, зокрема 
В. Охріменко зазначає, що модальність є чотирирівневим утворенням, що структурується у та-
кий спосіб: модальне поле – система модальних значень, що відносяться до модального поля, – 
сукупність модальних одиниць, що є засобами вираження модальних значень, – сукупність  
функціонально-семантичних варіантів, що є мовленнєвою реалізацією модальної одиниці 9, 
с. 351. На думку дослідниці, модальність необхідно розглядати у єдності онтології і гносеоло-
гії. За В. М. Манакіним, модальність – це багатоаспектна категорія, яка має повністю охоплю-
вати багатовимірну дійсність та відображати єдність свідомості-реальності, і тоді модальні за-
соби можна розглядати як той місток, що зближує мову та мовлення 6, с. 75. 

У ході дослідження аналітичної публіцистики спостерігається реалізація футуральної се-
мантики зі значенням майбутнього-прогнозу за рахунок вживння футурального презенсу, на-
приклад:  

La planète s’achemine vers la sixième extinction de masse. Et celle-ci risque de se produire 
non plus à l’échelle des temps géologiques, mais en quelques décennies seulement. Avec un unique 
responsable: l’homme (1). 

У наведеному реченні футуральна семантика актуалізується за допомогою двох факторів – 
семантики дієслів та футурального презенсу у значенні майбутнього позачасового. Дієслово 
s’acheminer зі значенням «просуватися вперед» семантично може бути кваліфіковано в ролі 
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дієслова руху, яке спрямовує дію в майбутнє, а дієслово risquer de передає поняття вступу в нову 
ситуацію або ситуацію на межі здійснення і вербалізує аспектуальну ситуацію інхоативності. Кон-
текстуальна інтеграція цих факторів забезпечує футуральну семантику прогнозу. 

Майбутнє-прогноз є доволі розповсюдженим явищем при здійсненні економічних аналі-
тичних оглядів, наприклад: 

L'institut de Francfort n'attend plus que 1,1 % de croissance en 2019 pour l'ensemble de la 
zone et 1,6 % en 2020, contre 1,7 % pour les deux années lors de ses précédentes prévisions 
communiquées en décembre. Pour 2021, elle table toujours sur 1,5 %. 

Le président de l'institution, Mario Draghi, admet ainsi implicitement que la BCE n'atteindra 
pas avant 2022 son objectif d'une hausse des prix légèrement inférieure à 2 %, et n'a donc pas encore 
remporté son pari (2).  

Дієслово attendre, вживане всередині рестриктивного звороту ne…plus que, набуває значен-
ня точкової дії у визначеному майбутньому з відтінком негативної оцінки. Семантика дієслова 
tabler sur «замишляти» вже передбачає розрахунок на певний результат, будучи актуалізатором 
аспектуальної ситуації «задум, планування». Дієслово руху atteindre, вживане в заперечній формі 
Futur simple, передає думку аналітика щодо відсутності бажаного результату в майбутньому. 

Синтез онтологічного і гносеологічного аспектів зумовлює потребу у створенні загальної 
класифікації позамовних ситуацій, не зводячи їх лише до комунікативних. Ситуації мають бути 
співвіднесеними з дійсністю, іншими словами, кореферентними дійсності. У найбільш загаль-
ному вигляді їх можна співвіднести з модусами осмислення дійсності: перцептивним, емотив-
ним, епістемічним, волітивним, аксіологічним. Такий підхід є зближенням модусу та модально-
сті 9, с. 7. 

Висновки. Основними видами модальних значень, що входять до модусної категорії фу-
туральності, є: 1) оцінка мовцем змісту висловлювання з погляду реальності / нереальності в 
майбутньому; 2) оцінка ситуації висловлювання з погляду можливості / необхідності / бажанос-
ті в майбутньому; 3) оцінка мовцем ступеня впевненості (персуазивності) змісту повідомлення 
в плані майбутнього; 4) комунікативна функція висловлювання, що визначається цільовою на-
становою мовця в плані майбутнього (бажання, намір, перевага); 5) ствердження / заперечення 
об’єктивних зв’язків між об’єктами, явищами, подіями майбутнього.  

Виходячи з цих міркувань, видається можливим додати до основних модальних значень 
категорії футуральності значення ймовірності та можливості.  

Категорія футуральності перетинається з категоріями персуазивності, ствердження та мо-
дальності, оскільки семантичні компоненти цих категорій подекуди слугують для експлікації 
різних відтінків значень. 

Перспективою подальшого дослідження ми вважаємо з’ясування питання семантичної 
віднесеності між категорією футуральності та інших модусних категорій – евіденційності, епі-
стемічності та локаційності. 
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КАТЕГОРИЯ ФУТУРАЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ МОДУСНЫХ КАТЕГОРИЙ  

Аннотация. Целью исследования является изучение специфики категории футуральности в системе модус-
ных категорий на материале французского языка. Объект исследования – категория футуральности в современном 
французском языке, предметом является исследование категории футуральности в современном французском языке 
в системе модусных категорий эвиденциальности, модальности и персуазивности. В результате исследования вы-
явлены те отличия, которые существуют между модальностью и модусом, выяснено, какое место занимает категория 
футуральности среди модусных категорий, проанализирована специфика категории футуральности как модусной ка-
тегории. Вывод: особенностью футуральности как модусной категории является то, что она обозначает действие / 
событие, реальное в будущем, «по мнению говорящего». В таком понимании категория футуральности ближе по 
смыслу к категории модальности (реальность сообщаемой информации со стороны говорящего) и предикативности 
(уверенность  по поводу сообщаемой информации со стороны говорящего), но отличается от них семантикой задан-
ной темпоральности, которая выражает отношение следования относительно момента говорения. Категория футу-
ральности связана с другими модусными категориями:  категорией утверждения с семантикой нейтральной проспек-
ции, категорией персуазивности с семой уверенности относительно будущего и категорией модальности с семой ре-
альности относительно будущего. Основными видами модальных значений, из которых состоит модусная категория 
футуральности, являются: 1) оценка говорящим содержания высказывания с точки зрения реальности / нереальности 
в будущем; 2) оценка ситуации высказывания с точки зрения возможности / необходимости / желательности в буду-
щем; 3) оценка говорящим степени уверенности (персуазивности) содержания сообщения в плане будущего; 4) ком-
муникативная функция высказывания, которая определяется целевой установкой говорящего в плане будущего (же-
лание, намерение, предпочтение); 5) утверждение / отрицание объективных связей между объектами, явлениями, со-
бытиями будущего.  

Ключевые слова: конъюнктив, кондиционал, модус, модальность, персуазивность, эвиденциальность, утве-
рждение, футуральность. 
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CATEGORY OF FUTURALITY WITHIN THE SYSTEM OF MODUS CATEGORIES  

Summary. The aim of the investigation under consideration is to study the nature of the category of futurality within 
the system of modus categories in the French language. The object of the work is the category of futurality in contemporary 
French, the subject is the study of the category of futurality in contemporary French within the system of modus categories of 
evidentiality, modality and persuasiveness. In the course of the study, the distinctions between modality and modus have 
been outlined, the place of the category of futurality within the modus categories has been identified, the peculiarity of the 
category of futurality as a modus category has been analysed. Conclusions: the peculiarity of futurality as a modus category 
is that it belongs to the modus categories denoting action/event, real in the future “in the speaker’s view”. In this sense the 
category of futurality is closer to the categories of modality (real information stated by the speaker) and predicativity (confi-
dence in the information stated by the speaker) in meaning, whereas differing from them by the semantics of the stated tem-
porality denoting the relation of consequence in reference to the moment of speaking. The category of futurality is connected 
with other modus categories: category of assertion with semantics of neutral prospection, category of persuasiveness with the 
seme of assurance in reference to the future and category of modality with the seme of reality in reference to the future. The ma-
jor types of modal meanings forming the modus category of futurality are: 1) speaker’s estimation of the subject matter of the 
utterance from the perspective of reality/irreality in the future; 2) estimation of the environment of the utterance from the per-
spective of probability/necessity/desirability in the future; 3) speaker’s estimation of the level of assurance (persuasiveness) 
of the subject matter of the utterance from the perspective of the future; 4) communicative function of the utterance defined 
by the purpose of the speaker from the perspective of the future (wish, intention, preference); 5) confirmation/negation of ob-
jective relations between objects, phenomena, events of the future.   

Keywords: subjunctive, conditional, modus, modality, persuasiveness, evidentiality, statements, futurality. 
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стика, структура, синтаксис писем. Материал исследования – опубликованные письма доктора физико-
математических наук, профессора Р. Г. Баранцева к коллегам и друзьям, а также их ответные письма. Использованы 
описательный метод, методики контекстуального и коммуникативно-прагматического анализа. Практическое 
применение возможно в процессе преподавания синтаксиса и стилистики русского языка. Выводы. Речевая реализа-
ция ряда текстовых категорий в электронных письмах имеет свои особенности. Граничные демаркаторы эпистоляр-
ного текста: обращение, подпись, этикетные формулы приветствия и прощания – при частом обмене сообщениями 
подвергаются (полностью или частично) редукции, ослабляя тем самым формальную завершённость текста. Диало-
гизация в электронной переписке формируется не только языковыми средствами, типичными для письменных по-
сланий (обращение, подпись, местоимения и глагольные формы 2-го лица), но и другими способами, такими как 
прямое цитирование вместо передачи чужого высказывания в виде прямой или косвенной речи, языковая игра как 
стилистический приём, формирующий определённую тональность общения. Широкое использование неполных и 
односоставных предложений, местоимений, не связанных с антецедентом, увеличивает значение общности аппер-
цепционной базы участников общения для понимания текста и продолжения эпистолярного диалога. Указание 
предмета речи посредством местоимений при отсутствии интродуктивной его номинации в письме, отсылка к пре-
дыдущим текстам переписки с помощью местоимений и частиц, стилистическое единство в пределах цепочки пи-
сем, которыми обмениваются два корреспондента, – это средства, которые усиливают связность текста, распростра-
няя её за пределы отдельного письма, и преобразуют обмен текстами монологического характера в непрерывный 
эпистолярный дискурс. 

Ключевые слова: электронное письмо, эпистолярный текст, категории текста, диалогизация, связность, 
завершённость текста. 

Постановка проблемы. Письма в течение многих столетий были основным средством 
дистантного межличностного общения при отсутствии непосредственного контакта между 
коммуникантами. Публикация писем выдающихся людей, а также рядовых представителей со-
циума, отразивших в своей переписке типичные для определённого периода воззрения и обще-
ственные настроения, стала обычной практикой издательств, в результате чего самому широ-
кому кругу читателей была предоставлена возможность ознакомиться с эпистолярным насле-
дием государственных деятелей, писателей, учёных, художников, композиторов. У филологов 
появилась возможность изучить это наследие не только в плане удовлетворения вполне естест-
венного интереса к уникальному человеку, но и с установкой на исследование письма как осо-
бого рода документа, так или иначе противопоставленного устной (непосредственной) комму-
никации. 

На рубеже ХХ и ХХІ веков письмо как средство общения приобретает новые формы сво-
его субстанционального воплощения, связанные, в частности, с использованием электронной 
почты. Обосновывая тезис о том, что письмо в его традиционном виде уходит, И. Г. Гулякова в 
статье с симптоматичным названием «Конец жанра» высказывает в то же время предположе-
ние, что этот факт не означает полное вытеснение письма, а, «возможно, лишь видоизменение, 
мутацию, приспособление к новым техническим условиям» [4, с. 5]. Новые каналы передачи 
информации рождают новые жанровые формы, в которые облекается эта информация, и сего-
дня уже появляются исследования писем, функционирующих в рамках виртуального дискурса, 
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исследования, свидетельствующие о том, что эпистолярный жанр во всём своём многообразии 
заново рождается на наших глазах, а «электронные письма, вероятно, будут служить такими же 
документами эпохи, как и эпистолярий прошлого» [17, с. 231]. Фокус исследовательских инте-
ресов также начинает смещаться в направлении новых форм коммуникации, приходящих на 
смену обычной переписке, таких, например, как блог, обязанный своим происхождением, по 
мнению С. В. Зайцевой, именно эпистолярию [6, с. 5]. 

Эпистолярные тексты, функционирующие в интернет-коммуникации, неоднородны: это 
самые разные послания на страницах блогов, чатов, форумов, мессенджеров, но прямой преем-
ницей классической переписки является электронная почта, не налагающая каких-либо ограни-
чений на объём сообщения, воспроизводящая в стереотипном виде традиционную для письма 
эпистолярную рамку, обеспечивающая конфиденциальность и возможность обращаться к кон-
кретному адресату. Тем не менее условия функционирования текста неизбежно влияют на его 
структуру и стилистику, и на это указывает в статье, посвящённой современному эпистолярному 
дискурсу, А. В. Курьянович: «Современные электронные ЭТ (эпистолярные тексты. – Е. К.) – мо-
дифицированный вариант текстов эпистолярного жанра, особенности которого обусловлены спе-
цификой современной коммуникации. Метаморфозы жанра обнаруживают себя на разных уров-
нях современного ЭТ, в том числе, − структурно-композиционном» [10, с. 209]. Письмо подвер-
гается трансформациям, затрагивающим не только его структуру, но и лексические, стилистиче-
ские, синтаксические средства построения текста, и эти модификации требуют изучения.  

Связь с предыдущими исследованиями. Письма рассматриваются лингвистами в раз-
ных аспектах: жанрово-стилистическом (С. В. Антоненко, Н. И. Белунова, Е. М. Виноградова, 
Н. А. Ковалёва, А. В. Курьянович, А. М. Малахова, Е. В. Суровцева), функционально-
коммуникативном (А. А. Акишина, Т. В. Артемьева, А. В. Белова, Э. С. Ветрова, 
Л. А. Глинкина, Т. Н. Кабанова, О. Н. Пазынич, Т. В. Радзиевская, М. М. Телеки, 
В. Д. Шинкарук), собственно лингвистическом, который касается непосредственно языка писем 
как их лингвистической субстанции и предполагает, в частности, исследование писем как сре-
ды функционирования тех или иных речевых фигур (С. А. Ганжа, С. В. Гусева, С. И. Комарова, 
М. А. Смирнова, В. А. Фалина, О. П. Фесенко, Д. А. Шульга). Анализ писем осуществляется 
также с точки зрения исторической стилистики (А. С. Дёмин, Н. В. Глухих, О. В. Зуева, 
К. В. Ленець, С. Ф. Руднева), лингвокультурологии (Д. С. Берестовская, А. Н. Володин, 
Н. Г. Майборода), лингвоперсонологии (Е. В. Барсукова, И. Г. Гулякова, Д. В. Киселева, 
В. Я. Парсамова, Е. Е. Рыбникова, Н. В. Сапожникова, М. А. Сулейманова). Актуальным на-
правлением исследований в области эпистолярики является изучение писем в аспекте лингвис-
тической теории текста (О. Ю. Кустова, Л. В. Нижникова, Н. В. Павлик, И. А. Паперно, 
О. Ю. Подъяпольская, Е. Холодняк). В рамках этого направления изучаются способы реализа-
ции в письмах отдельных текстовых категорий, в частности: Н. А. Ковалёва показала, как ра-
мочная структура письма формирует завершённость текста [8, с. 42], Л. В. Нижникова и 
Л. В. Доленко описали языковую реализацию в письмах категорий антропоцентричности и 
членимости текста [14, с. 298–302], О. Ю. Кустова проанализировала хронотоп текста письма 
[11, с. 109–129]. М. Г. Корнеева исследовала особенности реализации некоторых текстовых ка-
тегорий на материале англоязычных электронных деловых писем [9]. 

Текстовая категория, по определению Т. В. Матвеевой, – это «один из взаимосвязанных 
существенных признаков текста, представляющий собой отражение определённой части обще-
текстового смысла различными языковыми, речевыми и собственно текстовыми (композитив-
ными) средствами» [13, с. 533]. Наряду с универсальными категориями, характеризующими 
разные типы текстов, учёные выделяют и такие категории, которые присущи именно эписто-
лярным текстам. В исследовании эпистолярного наследия Ф. Кафки, осуществлённом 
О. Ю. Подъяпольской, рассмотрены особенности выражения категории адресованности в тек-
стах эпистолярного жанра, разработана типология адресованности, выделены интерсубъектная 
адресованность, отражающая воплощение в тексте диалога адресанта с адресатом, и интертек-
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стуальная адресованность, отражающая связи эпистолярного текста с другими текстами [15, 
с. 12]. По мнению Н. И. Белуновой, доминантной категорией текста дружеского письма являет-
ся диалогизация, которая определяется как «маркированность диалогичности в письменной ре-
чи, отражающая её двуначалие (адресант – адресат), представленное системой синтаксических 
адресантных средств («Я-сфера») и системой синтаксических адресатных средств («ТЫ-
сфера»), репрезентирующих факт личностно ориентированного характера общения» [2, с. 14]. 
Высокой степенью диалогизации обладают ответные письма, в которых автор, отвечая на во-
просы адресата или выражая своё отношение к словам адресата, воспроизводит его высказыва-
ние в виде прямой или косвенной речи [2, с. 109]. Полагаем, что категория диалогизации харак-
теризует не только дружеские письма, но и другие типы писем, при этом в известной мере 
варьируется система языковых средств выражения диалогичности. Следует учитывать также и 
то, что переписка имеет признаки как монологического, так и диалогического высказывания, а 
эпистолярный текст представляет собой «своеобразный дистантный “моно-диалог”, совме-
щающий в себе черты письменной и устной речи» [16, с. 138]. 

Целью данной статьи является изучение специфики реализации текстовых категорий за-
вершённости, связности, диалогизации в электронном письме. Материалом исследования стали 
опубликованные письма доктора физико-математических наук, профессора Санкт-
Петербургского госуниверситета Рэма Георгиевича Баранцева к коллегам и друзьям (около 100 
адресатов), а также их ответные письма [1]. 

Изложение основного материала. Вопрос о том, обязательно ли текст обладает завершён-
ностью, решается лингвистами неоднозначно. А. А. Леонтьев пишет, что «текст есть функцио-
нально завершённое речевое целое» [12, с. 28], связывая завершённость с достижением той или 
иной цели речевой деятельности. И. Р. Гальперин включает завершённость в определение текста 
как один из основных его дифференциальных признаков: «Текст – это произведение речетворче-
ского процесса, обладающее завершённостью, объективированное в виде письменного докумен-
та, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа, произведение, состоящее 
из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединённых разными 
типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определён-
ную целенаправленность и прагматическую установку» [3, с. 18]. Учёный настаивает на том, что 
текст должен быть упорядочен и структурно организован, а значит, «в своём “правильно оформ-
ленном виде” текст имеет начало и конец. Текст без начала и конца может существовать лишь 
как отклонение от типологически установленного образца текста» [3, с. 131]. Другие лингвисты 
полагают, что текст вообще не может быть завершён, его всегда можно продолжить, он потенци-
ально неисчерпаем. Т. Ещенко обращает внимание на то, что есть такие тексты, которые остают-
ся незавершёнными или заканчиваются эллиптическими предложениями, привлекая адресата к 
процессу текстообразования, поэтому она считает, что категория целостности более корректно 
дифференцирует понятие «текст» [5, с. 11]. Тем не менее полагаем, что актуальная завершён-
ность текста предопределена исчерпанностью темы общения и реализацией коммуникативной 
интенции автора, что находит формальное выражение в системе маркеров начала и конца текста, 
которые О. Каменская называет граничными демаркаторами [7, с. 84].  

В традиционных письмах граничными демаркаторами являются формулы приветствия и 
прощания, обращение к адресату, указание времени и места написания текста перед или после 
него. При электронной переписке нет необходимости обозначать время коммуникации, по-
скольку автоматически сохраняются и передаются дата и время отправки письма. По нашим 
наблюдениям, в электронных письмах авторы не указывают ни времени, ни места их написа-
ния, причём если элиминация временны́х параметров объясняется указанными выше причина-
ми, то для систематического опущения локализации адресанта объяснение найти труднее, учи-
тывая мобильность современных коммуникантов и возможность доступа к Интернету в самых 
разных точках пространства, что никак не будет отображаться в аккаунте, в отличие от обыч-
ных писем, где на конверте фиксируется адрес отправителя, вследствие чего указание места 
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ещё и в самом письме представляется избыточным. Можно предположить, что указание време-
ни и места написания текста в традиционном письме воспринимается корреспондентами как 
единый конструктивный параметр эпистолярного текста, отсюда редукция одного из компо-
нентов (времени) влечёт за собой автоматически редукцию второго компонента (места). 

Такие традиционные элементы эпистолярной рамки, как обращение и подпись, в элек-
тронных письмах обычно сохраняются, несмотря на то что на экране в аккаунте электронной 
почты отображаются адреса отправителя и получателя, идентифицирующие участников ком-
муникации. Стилистика обращений при этом может быть разной, в зависимости от тональности 
письма, цели общения и характера взаимоотношений между корреспондентами. 
В анализируемых письмах зафиксированы нейтральные этикетные обращения по имени и отче-
ству или по имени, речевые клише типа Дорогая Ольга Васильевна! (с. 12), Дорогой Андрей! 
(с. 32), Уважаемые друзья! (с. 24), Дорогие друзья! (с. 387), Уважаемые Родственники, Друзья 
и Коллеги! (с. 49); официальные стереотипные вокативы Уважаемые коллеги! (с. 26), Коллеги! 
(с. 354), Уважаемый Сергей Александрович! (с. 141), Глубокоуважаемый коллега (с. 342), 
Уважаемый господин Баранцев (с. 521), Глубокоуважаемый Рэм Георгиевич! (с. 388), Уважае-
мые создатели фильма «Дау»! (с. 392); интимно-дружеские и семейно-родственные обращения: 
Милый Рэм Георгиевич (с. 17), Дорогой Рэм и все родные и близкие! (с. 247), Дорогой дед Рэм! 
(с. 373), Дорогие мудрые друзья! (с. 242), Дорогой друг! (с. 248). Корреспонденты используют и 
персонифицированные вокативы, субъективно или объективно мотивированные и так или ина-
че характеризующие адресата, например: Дорогой Свободный Стас! (с. 303), Дорогой Гарем-
мыка! (с. 333), Дорогой артист! (с. 341), Дорогой дискутант! (с. 80), Дорогие дальневосточни-
ки! (с. 380), С Новым годом, друзья физико-туристических наук! (с. 385). Такого рода обраще-
ния характеризуют не только адресата письма, но и адресанта – как элитарную языковую лич-
ность, человека, тяготеющего к языковому творчеству, в поисках выразительных средств при-
бегающего к языковой игре, намёку, например, в таком вокативе: Дорогой Ильич (не Владимир 
и не Леонид)! (с 377).  

Реже, чем обращением, начало текста маркируется в электронных письмах формулой 
приветствия: Добрый день, Сергей! (с. 74), Здравствуйте, Михаил Виталиевич! (с. 125) или 
опосредованным вокативом: Коллегам и друзьям (с. 24). В некоторых случаях эпистолярный 
текст имеет заголовок (что в целом для писем нехарактерно), также выполняющий роль гра-
ничного демаркатора: Как бы ответ; Как бы новогоднее 2009 (с. 26). 

Завершение текста в электронных письмах отмечено подписью, роль которой выполняет 
самономинация адресанта. Автор послания может обозначить себя именем, фамилией, но, по на-
шим наблюдениям, участники онлайн-общения чаще, чем в традиционных письмах, используют в 
качестве подписи инициалы и различные сокращения: А. А., Андр. Ал. (с. 24) – Андрей Алексеев, 
О. В. (с. 19) – Ольга Васильевна, Р. Г. (с. 169) – Рэм Георгиевич, Р. Г. Б. (с. 20) – Рэм Георгиевич 
Баранцев, СВ. МУС (с. 300) – Станислав Владимирович Мусанов, СтаМус (с. 350) – Станислав 
Мусанов, БРэм (с. 304) – Баранцев Рэм и т. п. Такие сокращения можно объяснить стремлением 
адресанта к экономии усилий, которое поддерживается тем обстоятельством, что при получе-
нии письма электронный адрес отправителя обычно сопровождается его самоименованием, 
введённым в аккаунте при регистрации, и повторение имени и фамилии оказывается избыточ-
ным. Иногда, однако, аббревиация строится подобно анаграмме, логогрифу или подпись пред-
ставляет собой шутливую расшифровку имени-аббревиатуры (Ваш Рацио-Эмоцио-Мифицио 
(с. 248) – первые буквы слов складываются в имя Рэм), в чём проявляется творческое отноше-
ние автора писем к языку. Подпись адресанта может сопровождаться этикетной формулой – 
традиционным элементом концовки письма: Всегда Ваша Галя Ризниченко (с. 403), С очень тё-
плыми чувствами и желанием поддержать Вас, Г. Г. Малинецкий (с. 259), С сердечным приве-
том и пожеланием здоровья. С. М. Марчукова (с. 293), С глубоким уважением, Н. И. Мерлина 
(с. 294). Авторы дружеских писем нередко отступают от стандарта, так или иначе модифицируя 
или расширяя речевые клише. В состав заключительных этикетных формул при этом могут 
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включаться компоненты, сигнализирующие общность узкоколлективного языкового кода, при-
надлежность к кругу единомышленников, например: Твой синергетически и дружески – 
Андр. Ал. (с. 51), Всего бодрого! Ваш Р. Г. Б. (с. 259), С Уважением и Верой, Ваш СВ.МУС 
(с. 351). 

Обращение к адресату и подпись адресанта не только маркируют начало и конец эписто-
лярного текста, но и реализуют категорию диалогизации, обозначая субъектов письменного об-
щения. Имеет значение здесь не столько сам факт обозначения адресанта и адресата, сколько 
корреляция самономинации и последующего обращения адресата в ответном письме, которая не-
редко имеет место. Так, Р. Г. Баранцев в письмах к С. В. Мусанову подписывается Ваш БРэм – и 
Мусанов обращается к нему: Дорогой БРЭМ! (с. 300). Когда же Мусанов подписывает письмо: 
Это Ваш свободный СТАС, в ответном письме предсказуемо возникает обращение: Дорогой 
Свободный Стас! (с. 303); реакция на подпись Это Ваш весёлый Стас – обращение Дорогой 
Весельчак! (с. 340). Эффект подобного «номинативного цитирования» манифестирует связь 
между инициативным и ответным письмами, усиливая диалогичность эпистолярного текста. 
Цепочка писем объединяется в диалог не только лексическими маркерами, но и своей стили-
стикой, тональностью общения, установившейся между корреспондентами. Ирония и самоиро-
ния, шутка, каламбур, языковая игра находят зеркальное отражение в самономинациях, кото-
рыми подписывают свои письма Р. Г. Баранцев и С. В. Мусанов: Ваш старый БРэм (с. 331), 
Ваш шершавый и писучий БРэм (с. 341), Ваш ещё не очень старый БРэм (с. 345), Ваш старень-
кий БРэм (с. 355), Ваш уже почти здоровый БРэм (с. 355) – Это Ваш скорбящий СТАС (с. 302), 
Ваш уставший СТАС (с. 305), Ваш СТАС – шерп книгоноша (с. 308), Ваш идиот СТАС (с. 312), 
Ваш вполне живой СТАС (с. 312), ВАШ еретический СВ.Мус (с. 336), Ваш скользкий мех-
мат(ершинник), графо, клепто, сексоман (с. 342), Ваш АУ (с. 342), По-прежнему, Ваш хулиган 
АУ (с. 344), Ваш уже не хулиган АУ, Стас! (с. 345), Ваш смиренный АУ (с. 345), Ваш садист 
(с. 347), Ваш СтаМус (с. 350), Ваш слегка реанимированный Стас (с. 355). 

Обращение, подпись и этикетные формулы в качестве граничных демаркаторов, форми-
рующих завершённость текста, как правило, сохраняются в письмах довольно большого объё-
ма, по сути полноценных текстах, структурированных на абзацы, отделённых от предшест-
вующего в эпистолярном диалоге письма временным интервалом хотя бы в несколько дней. 
В тех же случаях, когда переписка представляет собой быстрый обмен короткими сообщениями 
через небольшие промежутки времени (учитывая то, что онлайн-общение даёт возможность 
практически мгновенной доставки письма), такие сообщения могут полностью или частично 
утрачивать структурные элементы, сигнализирующие начало и конец текста. Если обмен сооб-
щениями происходит практически в реальном времени, с минимальным промежутком, разде-
ляющим написание текста и прочтение его адресатом, такая переписка приобретает признаки 
непосредственного общения, которое делает избыточным указание ряда параметров коммуни-
кативной ситуации, обязательное в дистантном письменном общении. Приведём пример це-
почки таких посланий из переписки Р. Г. Баранцева с Е. В. Алексеевой:  

(1) Добрый день, Р. Г. Сообщаю последние наши новости: 1) 15 января 2009 года состоя-
лось заседание специальной комиссии ВАК, на котором рассматривалась апелляция Шапошни-
ковой с требованием отмены решения Президиума ВАК о присуждении В. А. Росову учёной 
степени доктора исторических наук. Апелляция отклонена, решение Президиума ВАК о при-
суждении Росову учёной степени доктора исторических наук остаётся в силе и дальнейшему 
обжалованию не подлежит. МЦРовцы грозятся подать в суд. 2) у Линника появилась своя 
почта: YuLinnik@yandex.ru Он собирается приехать в СПб 11 февраля. 3) 24 января, в 23-20, 
на канале «100» будет повтор программы о Гранине с вашим участием. Один из ваших кадров 
даже использовали для рекламы передачи. 4) 27 января все Нины – именинницы! Всего светло-
го! Лена. 22.01.09 

(2) Спасибо за хорошие новости, Лена! В Пущино я возил «Размышления о стиле», а на 
будущее готовлю текст, который тоже прилагаю. Для критики.  
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(3) 1) Стиль. Интересно было бы посмотреть: Будущее России. Вызовы и проекты: Ис-
тория. Демография. Наука. Оборона. М.: ЛКИ, 2008. Если не очень сложно, то пришлите! 
2) От земного... Интересно, но для одноразового прочтения – сложновато. «Критика»: слово 
«индивидуация» не есть ли «индивидуализация»? И в последнем абзаце на первой странице: 
(Двойная двойка...) третья строка сверху: «Точно также» д. б. «Точно так же». Л.  

(4) Всё-таки индивидуация. Я сам удивился. «Русло» прилагаю. Р. Г. 
(5) «Русло» – хорошо, но просьба была о «Будущем России»: Если не очень сложно, то 

пришлите! 24.01.09 
(6) «Будущее России» – это сборник трудов конференции. В нём 264 с. На компьютере 

у меня его нет. Р. Г. 25.01.09 [1, с. 63]. 
Как видим, первое письмо – инициативное, в нём автор начинает сразу несколько тем. От 

предыдущего опубликованного письма оно отделено трёхнедельным интервалом. Это письмо 
включает формулу приветствия и обращение к адресату в начале текста (Добрый день, Р. Г.), 
формулу прощания и подпись – в конце (Всего светлого! Лена). В последующих же письмах, 
разделённых небольшими отрезками времени (судя по приведённым в книге датам, все шесть 
писем были отправлены и получены в течение четырёх дней), нет этикетных формул приветст-
вия и прощания, в каждом письме отсутствует либо обращение, либо подпись адресанта, либо 
оба структурных элемента эпистолярного текста. Каждый из корреспондентов лишь единожды 
во всей цепочке писем употребляет обращение к адресату, подпись же, хоть и в сокращённом 
виде, в большинстве посланий содержится. Частичное или полное отсутствие формальных при-
знаков завершённости текста обусловливает его открытость, незамкнутость, что сближает 
письмо с репликой устного диалога.  

При обмене сообщениями через минимальные временные промежутки, тем более если, 
как это бывает в онлайн-коммуникации, в случае необходимости на экране легко раскрывается 
текст предшествующего письма (или нескольких писем), обычно нет необходимости, отвечая 
на вопросы или комментируя какие-то высказывания, содержащиеся в полученном ранее пись-
ме, воспроизводить его текст. Такого рода проявления диалогизации нехарактерны для элек-
тронных писем, в то же время интертекстуальные связи реализуются в них иными способами, и 
некоторые из этих способов будут охарактеризованы ниже. 

При необходимости отсылки к предшествующему письму вместо речевого оборота типа 
о котором Вы писали.., о чём Вы спрашиваете... в ответном письме (3) употреблены кавычки – 
пунктуационный знак цитирования: «Критика»: слово «индивидуация» не есть ли «индивидуа-
лизация»? Передача слов адресата в форме косвенной речи отсутствует. Кавычки маркируют 
реакцию на последнее предложение письма (2): Для критики. Лексическое цитирование не со-
провождается в тексте письма каким-либо пояснением, указанием источника цитирования или 
автора, обозначить которого можно было бы местоимением 2-го лица.  

В приведённом ранее эпистолярном диалоге много односоставных предложений: номи-
нативных (Стиль (3), Всё-таки индивидуация (4)), определённо-личных (Сообщаю последние 
наши новости (1), «Русло» прилагаю (4)), неопределённо-личных (Один из ваших кадров даже 
использовали для рекламы передачи (1)), безличных (Интересно, но для одноразового прочте-
ния – сложновато (3), На компьютере у меня его нет (6)); есть также неполные предложения: 
От земного... (3), Если не очень сложно... (5), для понимания которых необходимо обращение к 
контексту или общим для участников переписки апперцепционным знаниям. Такие проявления 
эллиптичности в широком значении этого термина характерны, скорее, для устного диалога: в 
переписке же заполнение незамещённых позиций, необходимое для понимания высказывания, 
требует выйти за пределы текста письма, привлекая информацию, которая содержится в предше-
ствующих посланиях. Функцию связи письменных текстов между собой подобно тому, как эта 
связь реализуется в репликах устного диалога, выполняют частицы. Так, в высказывании Всё-
таки индивидуация (4) частица всё-таки усиливает утвердительную модальность ответной реп-
лики как реакция на высказанное ранее сомнение в правильности такого словоупотребления. 
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В электронных письмах может отсутствовать интродуктивная номинация предмета речи. 
Ниже приведен ещё один фрагмент из той же переписки. В письме (8) местоимение его имеет 
денотативную отнесённость к объекту, названному в предыдущем письме, – Линник. Однако в 
ответном письме (8) местоимённой номинации не предшествует какая-либо иная, т. е. связь ме-
стоимения с антецедентом в пределах текста отсутствует. 

(7) Спасибо за картинки, посмотрела, некоторые просто замечательны. Р. Г., с вами 
«расплевалась» Авилова, а со мной – Линник. Посылаю вам свою переписку с ним (но без права 
публикации!). И прицепила ещё одну картинку в дополнение к вашим «зверюшкам». Л. 05.11.09 

(8) Надеюсь, это ненадолго. Его как заносит, так и выносит. Уже бывало. И со мной, и с 
Вами. Не будем слишком строгими. Спасибо за кошака. Р. Г. (здесь и далее выделено мной. – Е. К.) 

(9) Р. Г., деловой вопрос: есть ли у вас альманах Линника «Эвтерпа»? Очень нужно ка-
ким-то образом его посмотреть. Л. 08.11.09 

(10) Не помню. Посмотрю, когда буду на той квартире. Если надо срочно – поторопите. 
Р. Г. 09.11.09. Не поленился, сходил, порылся. Увы, не нашёл (с. 66–67). 

В том же тексте (8) местоимение это указывает на ситуацию, также описанную в  
предыдущем послании (7): Р. Г., с вами «расплевалась» Авилова, а со мной – Линник. В послед-
нем письме (10) номинация предмета речи вообще отсутствует, а незаполненные синтаксические 
позиции при глаголах в предложениях Посмотрю, когда буду на той квартире; Увы, не нашёл 
получают смысловую интерпретацию только при условии обращения к предшествующему пись-
му, в котором предмет речи назван: альманах Линника «Эвтерпа». Местоимение той (на той 
квартире) в тексте (10) содержит указание на признак, не названный в эпистолярном диалоге и, 
по-видимому, известный адресату в широком контексте пресуппозиционных знаний. 

Выводы. Речевая реализация ряда текстовых категорий в электронных письмах имеет 
свои особенности. Граничные демаркаторы эпистолярного текста: обращение, подпись, этикет-
ные формулы приветствия и прощания, указание места и времени написания письма – при час-
том обмене сообщениями подвергаются (полностью или частично) редукции, ослабляя тем са-
мым формальную завершённость текста. Диалогизация в электронной переписке формируется 
не только языковыми средствами, типичными для письменных посланий (обращение, самоно-
минация автора, местоимения и глагольные формы 2-го лица), но и другими способами, такими 
как прямое цитирование вместо передачи чужого высказывания в виде прямой или косвенной 
речи, языковая игра как стилистический приём, формирующий определённую тональность об-
щения. Широкое использование неполных и односоставных предложений, местоимений, не 
связанных с антецедентом, усиливает значение общности апперцепционной базы участников 
общения для понимания текста и продолжения эпистолярного диалога. Указание предмета речи 
посредством местоимений при отсутствии интродуктивной его номинации в письме, отсылка к 
предыдущим текстам переписки с помощью местоимений и частиц, стилистическое единство в 
пределах цепочки писем, которыми обмениваются два корреспондента, – это средства, которые 
усиливают связность текста, распространяя её за пределы отдельного письма, и преобразуют 
обмен текстами монологического характера в непрерывный эпистолярный дискурс. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ ЛИСТ В АСПЕКТІ ТЕКСТОВИХ КАТЕГОРІЙ 

Анотація. Мета дослідження – вивчення специфіки реалізації текстових категорій завершеності, зв’язності, 
діалогізації в електронному листі. Об’єкт дослідження – тексти електронних листів, предмет – стилістика, струк-
тура, синтаксис листів. Матеріал дослідження – опубліковані листи доктора фізико-математичних наук, професора 
Р. Г. Баранцева до колег і друзів, а також їхні листи-відповіді. Використано описовий метод, методики контекстуа-
льного та комунікативно-прагматичного аналізу. Практичне застосування можливе в процесі викладання синтак-
сису та стилістики російської мови. Висновки: мовленнєва реалізація низки текстових категорій в електронних лис-
тах має певні особливості. Граничні демаркатори епістолярного тексту: звертання, підпис, етикетні формули приві-
тання й прощання – за умов частого обміну повідомленнями редукуються (повністю або частково) і цим послаблю-
ють формальну завершеність тексту. Діалогізація в електронному листуванні формується не лише мовними засоба-
ми, типовими для письмових послань (звертання, підпис, займенники й дієслівні форми 2-ї особи), а й іншими спо-
собами, такими як пряме цитування замість передачі чужого висловлення у вигляді прямої або непрямої мови, мовна 
гра як стилістичний прийом, що формує певну тональність спілкування. Широке використання неповних і односкла-
дних речень, займенників, не співвіднесених з антецедентом, збільшує значення спільної апперцепційної бази учас-
ників спілкування для розуміння тексту й продовження епістолярного діалогу. Указання предмету мовлення займен-
никами за відсутністю інтродуктивної його номінації в листі, відсилання до попередніх текстів листування за допо-
могою займенників і часток, стилістична єдність у межах ланцюжка листів, якими обмінюються два кореспонденти, 
є засобами, що посилюють зв’язність тексту, поширюючи її за межі окремого листа, і перетворюють обмін текстами 
монологічного характеру на неперервний епістолярний дискурс.  

Ключові слова: електронний лист, епістолярний текст, категорії тексту, діалогізація, зв’язність, заверше-
ність тексту. 
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ELECTRONIC LETTER IN THE ASPECT OF TEXT CATEGORIES 

Summary. The purpose of the paper is to study the peculiarities of implementation of such textual categories as 
completeness, connectivity, dialogization in electronic letter. Object of study is electronic correspondence and the subject is 
the style, structure, syntax of letters. Material of the research includes published letters of the Doctor of Physical and 
Mathematical Sciences, Professor R. G. Barantsev to colleagues and friends, as well as their response letters. Descriptive 
method, methods of contextual and communicative-pragmatical analysis are used in the research. Practical application of the 
research is possible while teaching the syntax and stylistics of Russian language. Conclusion: speech implementation of a 
number of textual categories in electronic letters has its own characteristics. Such boundary demarcators of the epistolary text 
as address, signature, etiquette formulas of greeting and farewell are reducing (in whole or in part) if the exchange of 
messages is frequent, thereby the formal completeness of the text is weakening. The dialogization in electronic 
correspondence is formed not only by the linguistic means typical for written messages (address, signature, pronouns and 
verb forms of the 2nd person), but also in other ways, such as direct quotation instead of transmitting someone else's speech 
as direct or indirect speech, language game as a stylistic device that forms a certain tone of communication. The widespread 
use of incomplete and one-compound sentences, pronouns that are not related to the antecedent, increases the importance of 
common apperception base of the participants in communication for understanding the text and continuing the epistolary 
dialogue. Specifying the subject of speech by pronouns with the absence of its introductory nomination in a letter, sending to 
previous texts of the correspondence by pronouns and particles, stylistic unity within the chain of letters exchanged between 
two correspondents are the means that enhance the coherence of the text, extend it beyond a separate letter and transform the 
exchange of monologue  texts into a continuous epistolary discourse.  

Keywords: electronic letter, epistolary text, text categories, dialogization, coherence, completeness of the text. 
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СЕМАНТИЧНА СИНОНІМІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ  
АРХІТЕКТУРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ  

Анотація. Мета статті – проаналізувати семантичні особливості деяких синонімічних термінономінацій в 
українській архітектурній термінології. Об’єкт дослідження – українська термінологічна лексика архітектури. 
Предмет дослідження – семантичні відмінності термінологічних лексем архітектурної царини. Матеріал дослі-
дження – словникові статті тлумачних та термінологічних словників, словників синонімів. Застосовано описовий, зі-
ставний та структурний методи. Практичне використання – унормування сучасної  української терміносистеми 
архітектури. У результаті дослідження: 1) виявлено певні семантичні відмінності розглянутих архітектурних лек-
сем, які функціонують в означеній системі термінів; 2) на кожному історичному етапі розвитку термінологічної сис-
теми архітектури необхідно виокремлювати новітні характерні зміни у семантиці термінів, у структурі термінономі-
націй, що її організовують; 3) термінологічні словники з архітектури, видані у різні історичні часи, на відміну від за-
гальновживаних, по-різному відбивають інноваційні зміни архітектурного фонду; 4) словники синонімів не завжди 
надають необхідні коментарі із зазначенням семантичних особливостей конкретної термінологічної одиниці; 5) роз-
ширення понятійного поля термінів архітектури триває повсякчас, що свідчить про сталі активні процеси у його ме-
жах; 6) архітектурні термінологічні номінації потребують кодифікації у словниках, довідниках, державних стандар-
тизованих документах. 

Ключові слова: термінологія архітектури, семантичні особливості синонімічних термінологічних лексем. 

                                                 
 Кучеренко О. Ф., 2019 



ISSN 2617-0957; ISSN 2663–0745. Проблеми загального і слов’янського мовознавства.  
Problems of General and Slavic Linguistics. Проблемы общего и славянского языкознания. 2019. № 3 

 55 

Постановка проблеми. Розвиток архітектури, як і будь-якої іншої сфери людської діяль-
ності, пов’язаний із поступовим формуванням та становленням, сталим розвитком і повсякчас-
ним оновленням й унормуванням понятійного апарату українського термінологічного фонду, 
що обслуговує зазначену галузь.  

Термінологічна ж мова архітектури, безперечно, зазнає неабиякого впливу постійних іннова-
ційних процесів на різних рівнях української літературної мови, зокрема на рівні семантики.  

Зв’язок із попередніми дослідженнями. Закономірності розвитку сучасної термінної 
мови, зокрема проблема термінологічної синонімії в теоретичному та практичному аспектах, 
повсякчас потребують неабиякого лінгвістичного опрацювання. В українському термінознавст-
ві розв’язанню таких нагальних питань присвячено дослідження Т. І. Панько, І. М. Кочан, 
Г. П. Мацюк та багатьох інших лінгвістів-термінологів. 

Мета дослідження – проаналізувати семантичні особливості деяких синонімічних термі-
нономінацій в українській архітектурній термінології, оскільки чіткі відношення між синонімі-
чними термінами визначають та унормовують досліджувану терміносистему. 

Виклад основного матеріалу. Результати науково-технічних інновацій – винаходи, техно-
логії, відкриття – одразу ж позначаються на розвиткові літературної (особливо термінологічної) 
мови. Вони збагачують термінологічний фонд (у тому числі й архітектурний) новими терміно-
елементами, оскільки виникає потреба у сучасних номінаціях, у визначеннях обсягу понять кож-
ної такої термінологічної одиниці, у нових логіко-семантичних зв’язках термінної організації, 
значить, інноваційні процеси в науці й техніці та відповідно у науковій українській мові неподі-
льні. 

Щодо української архітектурної, тобто конкретної спеціальної термінології, то варто на 
кожному історичному етапі її розвитку виокремлювати новітні характерні зміни у семантиці 
термінів, у структурі термінономінацій, що її організовують.  

Зазначені активні змінні процеси в архітектурній термінології зумовлені багатьма лінгві-
стичними та позалінгвістичними чинниками: здатністю терміносистеми постійно відображати 
інноваційні процеси такої людської діяльності; відбивати певні цивілізаційні етапи розвитку 
безпосередньо архітектурної (формування та розвиток галузевої терміносистеми) термінології; 
активне функціювання нових мовних термінологічних одиниць як у межах архітектурного тер-
мінологічного фонду, так і в межах українського наукового термінологічного спілкування; 
означення характерних логічних системних зв’язків у межах терміносистеми архітектури за до-
помогою лінгвістичних засобів вираження та специфічних синтаксичних форм висловлювань. 

Безперечно, інноваційні термінологічні лексеми у певний історичний період розвитку та 
збагачення фахової мови сприймаються саме як новітні, проте з часом вони вже не постають як 
такі, оскільки семантичні зрушення кожної терміноодиниці вже зафіксовані та використані. 

В якості прикладу викладеного теоретичного матеріалу розглянемо подання спочатку у 
загальних українських словниках стрижневого терміна досліджуваного термінологічного фон-
ду – архітектура, оскільки  загальновідомо, що термінна мова «поповнюється» із загально-
вживаного лексикону. 

У словникові Б. Грінченка згадане слово не презентовано, надано тільки номінацію архі-
тектурний. Натомість це видання містить лексему будівництво із синонімічними до неї, серед 
яких є архітектура: «Будівництво – строительство, архитектура» [9, т. 1, с. 106].  

«Російсько-український академічний словник» за ред. А Кримського подає номінацію  
архітектура та тлумачення до неї з двома значеннями: «1) архітектура, будівництво; 2) буді-
вельний стиль» [6, с. 10], де у першому значенні лексеми архітектура та будівництво синоні-
мічні, також ця лексема постає багатозначною, тобто наявно зафіксований розвиток семантич-
ного навантаження на конкретну лексичну одиницю. 

«Словник української мови» надає тлумачення до лексеми архітектура, у якому є позна-
чення, що це саме мистецтво будівельної справи: «Архітектура -и, ж. Мистецтво проекту-
вання, спорудження та художнього оздоблення будов, будівельне мистецтво // Характер, 
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стиль будови» [8, т. 1, с. 65]. Згадане академічне видання має також багатозначну лексему буді-
вництво. І тільки в її останньому значенні номінації архітектура та будівництво постають си-
нонімічними із наголошуванням вже на науковому характері та характеристиці художньої сут-
ності такої діяльності: «Будівництво – 1. тільки одн., те саме, що будування. Житлове будівни-
цтво – спорудження житлових будинків. Зелене будівництво – створення парків, скверів, озе-
ленення вулиць; 2. місце, де здійснюється будування, а також споруджувана будівля, установа 
або організація, яка будує, споруджує що-небудь; 3. чого або з означенням, тільки одн. перен. 
створення певних суспільних відносин, суспільного ладу, нових форм управління державою; 
4. тільки одн. наука про спорудження будов і їх художнє оформлення, архітектура» [8, т. 1, 
с. 248]. Отже, семантика досліджуваної лексичної одиниці розширюється, додаються семантич-
ні відтінки – причетність до  мистецтва та науки. Наявна синонімія: будівництво, будування.  

У «Словнику синонімів» зафіксовані такі синонімічні номінації до архітектура: будівни-
цтво та будування також із позначенням мистецького спрямування архітектурної справи (пор.: 
«Архітектура. Мистецтво проектування, спорудження та художнього оздоблення будов, хара-
ктер, стиль будови, зодчество (книжк.), будівництво рідше, будування рідше; Ввечері ми були в 
горійському театрі. Це нова, досить велика, прекрасна своєю архітектурою споруда (І. Во-
лошин); Визначна пам’ятка зодчества давньої Русі – Софійський собор – збудований у 1037 
році (з журналу); Пам’ятка древнього будівництва; Кладовище в Мадриді. Збоку гранітна ка-
плиця стародавнього будування (Леся Українка))» [7, т. 1, с. 248]. Ряд синонімів у згаданому 
словниковому виданні постає таким: архітектура, будівництво, будування, зодчество (із по-
значенням стилістичного вживання – книжкове). 

Проте «Словарь української мови» Б. Грінченка (пор.: «Будування – 1) построеніе, созіда-
ніе, сооруженіе; 2) постройка, строеніе» [9, т. 1, с. 116]) не подає лексеми архітектура та буду-
вання як синонімічні. Одинадцятитомне ж видання «Словник української мови» (пор.: «Буду-
вання – 1. тільки одн. дія за значенням будувати; 2. готова будівля, споруда; 3. тільки одн. хара-
ктерні особливості, стиль будови, архітектура») у третьому значенні словникової статті цієї но-
мінації підкреслює  стилістичні особливості стилю будови та архітектуру [8, т. 1, с. 249], не за-
значаючи мистецького та наукового напрямку цієї царини людської діяльності. 

Очевидним постає надання у загальних українських словникових виданнях різних істо-
ричних періодів означених номінацій як синонімічних. Спеціалізовані галузеві словники, зага-
льні термінологічні словникові видання, як правило, не презентують номінації  архітектура та 
будівництво (будування як термінолексему в цих спеціалізованих словниках не виявлено) як 
синонімічні та такі, які містять багатозначні терміноодиниці в межах архітектурної терміносис-
теми. Зазначене не слугує на користь упорядкуванню української термінології архітектури, 
оскільки термінологічне вживання лексем не припускає синонімії та багатозначності.  

У «Термінологічному словнику-довіднику з будівництва та архітектури» за редакцією 
Р. А. Шмига у тлумаченні терміноодиниці архітектура також підкреслено мистецьке спряму-
вання цієї людської діяльності та зазначено, що архітектура може означати також і будівлі та їх 
комплекси: «архітектура – мистецтво створення (проектування й побудови) будинків, споруд та 
їхніх комплексів; самі споруди» [10, с. 24], тобто спостережено цілком небажане для тер-
мінологічного ужитку синонімічне використання таких номінацій, як архітектура та споруда. 
Очевидно, що архітектурна термінологічна система (за приклад беремо до уваги аналізовану 
терміноодиницю архітектура) постійно оновлюється, розвивається, однак потребує унорму-
вання у спеціалізованих галузевих виданнях. 

Термінологічна номінація будівництво презентована у згаданому вище словникові-
довідникові так: «будівництво – 1. галузь матеріального виробництва, яка створює нові, рекон-
струює діючі основні фонди виробничого й невиробничого призначення (будівлі, споруди та їх 
комплекси); 2. об’єкт, який будують, разом з територією для виконання робіт; 3. процес спору-
дження будівлі; 4. сфера діяльності будівельної організації, розрізняють будівництво промис-
лове, енергетичне, транспортне, сільське, житлово-цивільне» [10, с. 41]. Очевидним постає, з 
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одного боку, наявність багатозначності наведеного терміна (галузь виробництва, конкретний 
об’єкт, процес та сфера діяльності позначені однією термінолексемою), що знову слугує на ко-
ристь історичному збагаченню та розширенню семантики цієї лексеми. А з іншого боку, у тлу-
маченні наявна логіко-семантична розгалуженість такої термінологічної одиниці (будівництво 
промислове, енергетичне, транспортне, сільське, житлово-цивільне), що підтверджує відпові-
дну структурованість осучасненої досліджуваної терміносистеми та її конкретного елемента. 

Іще одне словникове термінологічне видання «Архітектура. Короткий словник-довідник» 
за загальною редакцією А. П. Мардера презентує термін архітектура також як багатозначний 
із надзвичайно великим коментарем – зазначенням. У наведеному тлумаченні до першого зна-
чення (пор. : «архітектура – 1. специфічна форма суспільного буття, процес пізнання та пере-
творення суспільством середовища життєдіяльності людини відповідно до її матеріальних і ду-
ховних потреб» [1, с. 27]) термін архітектура – характеризує один із найдавніших соціальних 
процесів; це така пізнавальна діяльність, що змінює середовище життєдіяльності людини, вра-
ховуючи матеріальні й духовні її нагальні потреби; це – форма суспільного буття, пов’язана з 
наукою, мистецтвом, виробництвом, проте не тотожня їм; це – особлива форма естетичної діяль-
ності людини; художня архітектура – це вид мистецтва. Окрім наведеного значення словник на-
дає ще три: «2. сукупність характерних ознак будинків (споруд) певного історичного періоду (на-
приклад, А. античності), регіону (А. Латинської Америки) або стилю (А. класицизму); 
3. сукупність структурних та композиційних якостей і особливостей певної предметно-
просторової форми, (наприклад, А. споруди, А. міста); 4. в переносному значенні – будова будь-
якого тіла, предмета, системи (наприклад, А. кристалів, А. обчислювальних машин, А. симфонії, 
А. фасаду тощо» [1, с. 28].  

В «Українському тлумачному словникові будівельних термінів», який виданий майже на 
десять років пізніше від вищезгаданого спеціального словникового видання, у тлумаченні тер-
мінологічної номінації архітектура також наголошено саме на мистецькому спрямуванні цього 
виду людської діяльності (пор. «архітектура (лат. зодчество) – мистецтво створення, проекту-
вання й побудови різноманітних будинків і споруд, а також цілих будівельних комплексів, що 
формують просторове середовище для життя і діяльності людей) [11, с. 31]. Окрім того, подано 
розгалужене тематичне гніздо з базовим архітектура (архітектура «пост», архітектура еко-
логічна, архітектура ландшафтна, архітектура сонячна) та архітектурний (архітектурна 
акустика, архітектурна біоніка, архітектурна теракота, архітектурна форма, архітектурне 
моделювання, архітектурні обломи). Цей тлумачний термінологічний словник не презентує те-
рмінологічну синонімічність лексем архітектура та зодчество, що спостережено у загальних 
тлумачних словниках. Термін зодчество означає виключно галузь архітектурної діяльності як та-
кої (пор. «зодчество – галузь архітектурної діяльності, яка включає функціональну, інженерно-
технічну й естетичну організацію будинків та споруд) [11, с. 181]. Міститься у виданні також но-
вий термін архітектоніка, який не подають попередні термінологічні видання. Він дотичний до 
будівельного та архітектурного мистецтва: «архітектоніка – художнє вираження закономірнос-
тей побудови споруди, що відповідає його конструктивній системі) [11, с. 31]. 

Глибокі інноваційні зрушення у семантиці досліджуваного терміна архітектура різних 
історичних періодів, зафіксовані у двох згадуваних термінологічних словниках, беззаперечні. 

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що термінологічні словники з архітектури, на від-
міну від загальновживаних, якнайповніше відбивають інноваційні зміни архітектурного фонду. 
Розширення понятійного поля термінів архітектури триває повсякчас, що свідчить про сталі ін-
новаційні процеси у його межах. Практичне користування українською сучасною фаховою мо-
вою архітектури постійно свідчить про недостатнє упорядкування сучасної української архітек-
турної термінологічної системи.  

Результати цієї розвідки: 1) виявлено певні семантичні відмінності досліджуваних архіте-
ктурних лексем, які функціонують в означеній системі термінів; 2) на кожному історичному 
етапі розвитку термінологічної системи архітектури необхідно виокремлювати новітні характе-
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рні зміни у семантиці термінів, у структурі термінономінацій, що її організовують; 3) терміно-
логічні словники з архітектури, видані у різні історичні часи, на відміну від загальновживаних, 
по-різному відбивають інноваційні зміни архітектурного фонду; 4) словники синонімів не зав-
жди надають необхідні коментарі із зазначенням семантичних особливостей конкретної термі-
нологічної одиниці; 5) розширення понятійного поля термінів архітектури триває повсякчас, 
що свідчить про сталі активні процеси у його межах; 6) архітектурні термінологічні номінації 
потребують кодифікації у словниках, довідниках, державних стандартизованих документах. 

Перспективи подальших досліджень. У наступних дослідженнях плануємо продовжу-
вати дослідження чітко окресленої сучасної української термінологічної системи архітектури з 
метою  її структурного та семантичного упорядкування. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ СИНОНИМИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
АРХИТЕКТУРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ  

Аннотация. Цель исследования – проанализировать семантические особенности некоторых синонимических 
терминономинаций в украинской архитектурной терминологии. Объект исследования – украинская терминологиче-
ская лексика архитектуры. Предмет исследования – семантические отличия терминологических лексем архитектур-
ной сферы деятельности. Материал исследования – словарные статьи толковых и терминологических словарей, 
словарей синонимов. Использованы описательный, сопоставительный и структурный методы. Практическое при-
менение – нормирование современной украинской терминосистемы архитектуры. В результате исследования: 
1) выделены определенные семантические отличия исследуемых архитектурных лексем; 2) на каждом историческом 
этапе развития терминологической системы архитектуры необходимо выделять новые характерные изменения в се-
мантике терминов, в структуре терминономинаций, которые её организуют; 3) терминологические словари по архи-
тектуре, изданные в разные исторические периоды, в отличие от общеупотребительных, по-разному отражают инно-
вационные изменения архитектурного фонда; 4) словари синонимов не всегда дают необходимые комментарии с 
обозначением семантических особенностей конкретной терминологической единицы; 5) расширение понятийного 
поля терминов архитектуры происходит постоянно, что свидетельствует об устойчивых активных процессах в его 
пределах; 6) архитектурные терминологические номинации требуют кодификации в словарях, справочниках, госу-
дарственных стандартизированных документах. 

Ключевые слова: терминология архитектуры, семантические особенности синонимических терминологиче-
ских лексем. 
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SEMANTIC SYNONYMY AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT  
OF ARCHITECTURAL TERMINOLOGICAL VOCABULARY 

Summary. Purpose of research is to analyze the semantic features of terminological nominations in Ukrainian archi-
tectural terminology. Object of research is Ukrainian terminological vocabulary of architecture. Subject of research is the 
semantic differences between the terminological lexemes of the architectural field of activity. Material of research is vocabu-
lary articles of explanatory and terminological dictionaries, dictionaries of synonyms. The paper applies descriptive, com-
parative and structural methods. Practical value – codification of modern Ukrainian terminology of architecture. Results of 
research: 1) certain semantic differences of the studied architectural lexemes that function in this system of terms are high-
lighted; 2) at each historical stage of development of the terminological system of architecture it is important to single out 
new characteristic changes in the semantics of terms and in the structure of terminological nominations that organize it; 3) 
terminological dictionaries on architecture, published in different historical periods, differently reflect the innovative changes 
in the architectural fund; 4) dictionaries of synonyms do not always give the necessary explanations with the designation of 
the semantic features in the frame of a specific terminological unit; 5) expansion of the conceptual field of the terms in archi-
tecture occurs constantly, which indicates stable active processes within it; 6) architectural terminological nominations re-
quire codification in dictionaries, reference books, state standardized documents. 

Keywords: architecture terminology, semantic features of synonymous terminological lexemes. 
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ДЕРИВАЦІЙНА ТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЕРГОНІМІЧНОГО РЕПЕРТУАРУ м. ПЕРЕЯСЛАВА-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

Анотація. Метою дослідження є словотвірна та лексико-семантична характеристика ергонімікону 
м. Переяслава-Хмельницького. Матеріалом дослідження слугували сучасні ергоніми міста, що вперше стали 
об’єктом дослідження. Джерельна база – сукупність писемного матеріалу, зокрема телефонні довідники міста. Фак-
тичний матеріал збирався і шляхом особистого спостереження, вивчення рекламної продукції підприємств міста 
протягом 2018 року. Застосовано описовий метод, метод компонентного аналізу, загальнонаукові методи аналізу й 
синтезу, що дали змогу сформувати уявлення про ергонімію як цілісну підсистему, проаналізувати лексико-
семантичну й словотвірну структуру ергонімів. У результаті було встановлено основні способи деривації ергонімі-
кону м. Переяслава-Хмельницького; запропонована класифікація ергонімів; здійснена їхня лексико-семантична ха-
рактеристика. Висновки: 1. Ергонімічний репертуар м. Переяслава-Хмельницького утворений переважно шляхом 
метонімії та метафори як результату лексико-семантичної онімізації. Превалюючий характер такого способу пояс-
нюємо економією мовного матеріалу, а також тим, що метафора й метонімія допомагають номінатору у створенні 
образних, ємнісних назв, які викликають позитивні асоціації, що вочевидь сприяє залученню клієнта. 2. До типів ле-
ксико-семантичної онімізації належать також ергоніми, утворені метафоро-метонімічим перенесенням значення, на-
зви з числовим компонентом та з матеріальною індексацією, а також ті, що створені шляхом трансонімізації. 
3. Здійснено класифікацію ергонімікону міста. 4. Проаналізовано ергоніми, утворені іншими способами (лексико-
синтаксичним, різновидами морфологічного, лінгвокреативного) або їхнім комбінуванням. За допомогою специфіч-
них, лінгвокреативних способів словотворення номінатори моделюють незвичайні, оригінальні назви, що відповіда-
ють загальним тенденціям зміни мови сучасного міста.  

Ключові слова: деривація, способи творення, лексико-семантична характеристика, ергонім, ергонімікон. 

Постановка проблеми. Дослідження найменувань низки підприємств, способи номіну-
вання, сприйняття подібних назв, їхній вплив на потенційного споживача – важливі питання 
сучасногого мовознавства, що й зумовлює актуальність цієї наукової розвідки. О. Сидоренко 
стверджує, що увага дослідників саме до цього класу онімів ґрунтується передусім на тому фа-
кті, що ергоніміка як самостійний напрям ономастики формується на перехресті різних її розді-
лів. «Аспект вивчення принципів, мотивів, способів і засобів творення назв підприємств та ін-
ших ділових об’єднань дозволяє виявити, крім загальних ознак, специфічні риси того чи іншого 
регіону, де вони утворені, що є досить важливим не тільки в мовознавстві» [19, c. 65]. 

Населені пункти (насамперед міста) – це місце перебування, діяльності людини, центр, де 
економічне, політичне й культурне життя народжується та керується, де об’єднуються терито-
рії, народи, види діяльності, тобто роль міст дуже різноманітна [4, с. 499].  

Зміни, спричинені глобалізацією, стосуються не тільки функціювання міст, а також і мови 
міста. Дослідження «слів на вивісках» безпосередньо стосується проблеми вивчення мови міста. 
Мова міста відображає існуючий мовний простір і включає велику кількість найменувань, а саме: 
назви міських об’єктів ‒ будинків, вулиць, районів, площ, підприємств [7, c. 12–13].  

Зв’язок із попередніми дослідженнями. Сьогодні проблематику ергоніміки продуктив-
но досліджуть представники різних ономастичних шкіл, зокрема це українські вчені: О. Белей, 
О. Гурко, Ю. Горожанов, Ю. Дідур, Г. Зимовець, Н. Кутуза, Н. Лєсовець, О. Селіванова; росій-
ські дослідники: В. Супрун, І. Крюкова, Н. Пономарьова, М. Новічихіна, М. Голомідова, 
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Р. Козлов, Т. Шмельова; білоруські ономасти: І. Ратникова, Г. Мезенко, О. Тихоненко. Водно-
час ергоніми належать до найменш вивчених одиниць ономастичного мовного простору. 

Постановка завдань дослідження. Мета статті – здійснення дериваційної та лексико-
семантичної характеристики однієї з найбільш важливих у мові міста лексичних груп – ергоні-
мікону. Мета обумовила такі завдання: 1) виявити у процесі дериваційної характеристики ер-
гонімікону м. Переяслава-Хмельницького основні способи творення ергонімів; 2) класифікува-
ти ергономічний репертуар міста та здійснити його лексико-семантичну характеристику. Мате-
ріалом слугували сучасні ергоніми міста Переяслава-Хмельницького, що вперше стали 
об’єктом дослідження. Джерельна база – сукупність писемного матеріалу, зокрема телефонні 
довідники міста. Фактичний матеріал збирався і шляхом особистого спостереження, вивчення 
рекламної продукції підприємств міста протягом 2018 року.  

Виклад основного матеріалу. Поняття «ергонім», яке досліджуємо, не має на сьогодні 
єдиного трактування в ономастичній науці. Уперше він зустрічається в «Словнику російської 
ономастичної термінології» Н. В. Подольської, де авторка визначає його так: «Ергонім – розряд 
оніма. Власна назва ділового обʼєднання людей, зокрема спілки, організації, установи, 
корпорації, підприємства, закладу, гуртка» [15, с. 151]. Розширюючи це визначення, 
К. О. Трифонова наголошує, що під ергонімом слід розуміти власне ім’я кожного ділового 
об’єкта, незалежно від його правового статусу та наявності або відсутності місця постійної 
дислокації, що штучно створюється суб’єктом із метою прагматичного впливу на адресата [23]. 
У цьому дослідженні дотримуємося усталеного в ергоніміці визначення ергоніма: це штучна 
назва об’єднаних із певною метою людей; відповідно ергоніміка – розділ ономастики, що ви-
вчає власні назви об’єднань людей; ергонімія – сукупність ергонімів; ергонімікон – репертуар 
власних назв на позначення об’єднань людей певного етносу та періоду. Аргументи на користь 
саме цього терміна висуває С. О. Шестакова: «Термін ергонім … серед інших, запропонованих 
на позначення відповідних об’єктів, є найбільш прийнятним». Він побудований за чітко визна-
ченою термінологічною моделлю (терміноелемент + онім), органічно входить до ономастичної 
термінології. «Термін ергонім дозволяє об’єднати в межах класу такі групи слів: назви 
різноманітних підприємств, назви закладів споживчої сфери, назви підприємств сфери послуг, 
назви акціонерних товариств тощо» [24, с. 52]. 

Створення повної, детальної класифікацїї ергонімів за способом творення є складним 
процесом, оскільки ця лексична мікросистема постійно змінюється: з появою нових назв вини-
кають і нові способи номінацій. Причинами зміни й розширення способів творення ергонімів 
можна вважати такі: розширення об’єктів номінації та спектра послуг і ріст конкуренції на рин-
ку. Виконуючи функцію одиничного імені (ідентифікаційно-диференціюючу), ергоніми нале-
жать до власних назв. Від інших видів онімів ергоніми відрізняються вторинністю номінації, 
структурно-семантичною різноманітністю (як назву можна використовувати кожну мовну оди-
ницю, починаючи з окремого графічного знака і закінчуючи реченням), слабкою структурова-
ністю, недовговічністю, мінливістю. 

М. Г. Курбанова пропонує розширену й доповнену класифікацію способів утворення ер-
гонімів і виділяє таку систему способів творення: морфемна деривація, субстантивація, лекси-
ко-синтаксичний спосіб, абревіація, усічення, лексико-семантична онімізація, лексико-
стилістична онімізація й запозичення; вона вказує й на актуалізацію прийому мовної гри для 
моделювання ергонімів [12, с. 34–50].  

У цьому дослідженні під час класифікування ергонімів спираємося на деривати, утворені 
шляхом лексико-семантичної онімізації, оскільки вважаємо цей шлях одним із найбільш пошире-
них способів ергонімоутворення. Семантичний спосіб онімізації – це процес, що відбувається на 
рівні лексичного значення без формальних змін структури апелятива, при якому звукова форма 
твірного слова (мотиватора), залишаючись незмінною, набуває нового значення і стає семантич-
но похідною (мотивованою). Водночас до аналізу долучено ергоніми, утворені іншими способа-
ми (лексико-синтаксичним, різновидами морфологічного, лінгвокреативного) або їхнім комбіну-



ISSN 2617-0957; ISSN 2663–0745. Проблеми загального і слов’янського мовознавства.  
Problems of General and Slavic Linguistics. Проблемы общего и славянского языкознания. 2019. № 3 

 62 

ванням. Услід за М. Г. Курбановою розрізняємо такі типи лексико-семантичної онімізації ергоні-
мії: проста, що утворена за допомогою перенесення значення: метонімічна, метафорична й мета-
форо-метонімічна; ергоніми з числовим компонентом і матеріальною індексацією; трансоніміза-
ція (див.: [12]). Пропонована класифікація слугувала основою дослідження ергонімікону 
м. Переяслава-Хмельницького. У результаті здійсненого аналізу пропонуємо таку класифікацію: 

Проста семантична онімізація позначає об’єкт номінації прямо й може виражатися од-
ним словом та словосполученням, утворюючи: 

а) відапелятивний ергонім, виражений одним словом: магазини «Молоко», «Продукти», 
«Квіти», «М’ясо», «Меблі», «Перукарня», «Кав’ярня», «Сумки», «Парфуми», магазин «Цукер-
ня». У такий спосіб номінотори імпліцитно інформують про спеціалізацію закладу: магазин ін-
струментів; 

б) відапелятивний ергонім, виражений сурядним словосполученням: «Хліб і Молоко». 
Виявлене використання асемантичної графогібридизації [2], що реалізується за допомогою ак-
туалізації англійських графічних засобів як сполучних елементів поряд із власне українськими: 
магазин «Пиво&Вино». Для стильності назви автори використали графічний знак амперсанд – 
лігатуру, утворену з латинського єднального сполучника «et», що має значення українського «і 
(та)». Запозичений елемент виконує роль атрактора й не є смислотворчим; 

в) ергонім, виражений сполученням повних слів або початкових частин слів: кав’ярня 
«justcoffee», фірмовий магазин-кафе «Укрпромпостач», маркет «Технобуд», магазин «Електро-
буд»; 

г) ергонім, виражений словосполученням, у якому бере участь апелятив та прикметник, 
що вказує на виробника: магазин «Українські ковбаси», магазин «Український м’ясний про-
дукт», кав’ярня «Італійська кава», магазин «Італійське морозиво», магазин «Білоруська кос-
метика». 

Хоч проста онімізація і є досить розповсюдженим способом, однак не викликає зацікав-
леності з боку мовознавців, оскільки має чисто інформаційний характер, не виокремлюється ін-
дивідуальністю й прагматичністю, тому найчастіше використовується для найменування дер-
жавних установ, магазинів із товарами першої необхідності.  

Особливої уваги в контексті семантичного аналізу заслуговує метонімія, що є базовим 
компонентом у створенні змісту вторинних найменувань. Зокрема, О. О. Тараненко зазначає, 
що діапазон дії метонімії в процесі номінації ширший за інші мовні процеси [22, с. 28]. Тому 
одним з найпопулярніших прийомів створення ергонімів є метонімічна онімізація. Проаналі-
зований матеріал дає можливість стверджувати, що метонімічна онімізація – досить часте яви-
ще в ергонімії, що має місце в системі номінаторів м. Переяслава-Хмельницького. Ергоніми, 
утворені таким способом, несуть у собі й інформативність, і прагматичність одночасно. У таких 
назвах, заснованих на асоціаціях, реалізована рекламна функція ергонімії, унаслідок чого вони 
мають більший потенціал впливу на адресата. Зазначені ергоніми класифікуємо на такі типи: 

а) ергоніми, створені на основі метонімічного перенесення між об’єктом продажу та на-
звою на основі родо-видових відношень. Такі назви продуктивні з точки зору прагматики: ма-
газин квітів «Орхідея», ювелірний магазин «Сапфір», кав’ярня «Еклер», магазин «Сад Город», 
маркет «Малина», магазин автозапчастин «Мотор», будівельно-господарський центр 
«ARBEITEN» (у назві використовується й прийом графічної гри: заміна букви Т зображенням 
молотка, що нагадує букву Т). Зустрічаємо комерційні назви, у яких актуалізуються демінутиви – 
іменники із суб’єктивно-оцінними значеннями: магазин взуття «Черевичок», магазин «Гарбу-
зик», магазин товарів для рибалки «Карасик». Використання демінутивів у сфері номінації по-
яснюємо загальною тенденцією сучасного мовлення – активізацією емоційно-прагматичного 
потенціалу узуального словотворення, для якого характерна «експліцитна оцінність» [25]. У на-
зві магазину «П’ЯТАЧОК» застосововано прийом заміни символа на графему, що створює асо-
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ціацію зі сферою діяльності об’єкта (у літері О зображена голова свинки). Як результат візуалі-
зації комунікації маємо креолізований дериват (Т. В. Попова [18]) також уважає графодеривати 
креолізованими похідними), що на підсвідомому рівні викликає прихильність до себе адресата. 
Зафіксовано й ергоніми з використанням демінутивів, у яких зв’язок імені з референтом відсут-
ній: ім’я неможливо семантично пояснити: експрес-кафе «Білочка»; 

б) ергоніми, створені на основі метонімії з актуалізацією омонімії (чи його сегмента) й 
іншомовного вкраплення. Цей спосіб творення слів називають по-різному: «графіксація» 
(В. П. Ізотов), «візуальні неологізми», «неологізми-написання» (О. В. Маринова), графічні ока-
зіоналізми (С. В. Іл’ясова). Послуговуємося терміном Т. В. Попової, яка називає такий спосіб 
«графогібридизацією», розуміючи під цим «оформлення новотворень за допомогою графічних 
засобів різних мов» [17, с. 124–125]. Активність у ергонімах такого типу проявляє іншомовне 
слово ok (скорочення від okay), омонімічне до зменшувально-пестливого суфікса -ок-. Магазин 
мобільних телефонів та аксесуарів «ГУДОК» (багатозначне прочитання забезпечується графіч-
ним засобом – частина ОК виділена іншим кольором), маркет «ЛотОК» (багатозначне прочи-
тання забезпечується шрифтовиділенням). Графогібридизація не змінює семантику назви, а ви-
конує функцію атракції; 

в) ергоніми-локативи: кафе «Центр», ресторан-бар «Діброва». Перенесення здійснюється 
на підставі суміжності: певного місця до імені закладу, розташованого в цій локації.  

Назви, мотивовані номінаціями осіб, В. Н. Носенко розділяє на відадресантні й відадресатні 
[14, c. 74]. Відадресантні ергоніми вказують на сферу діяльності підприємства, категорію послуг, 
що надаються. Формою перенесення є в цьому разі синекдоха – суміжність частини й цілого, на-
приклад компанії і її працівників: ремонтна служба «Електрик», магазин «Монтажник». 

Відадресатні ергоніми спрямовані безпосередньо на потенційного клієнта й поділяються 
на такі тематичні групи: 

а) іменування за родом діяльності особи: магазин «Студент», магазин «Садівник», мага-
зин «Олімпієць», канцелярська крамничка «Школярик»; 

б) іменування за соціальним статусом особи: магазин дитячого одягу «Дочки та синочки»; 
в) іменування за особистісними якостями: магазин чоловічого одягу «GALANT», магазин 

дитячого та чоловічого одягу «Джентльмен», продуктовий магазин «GURMAN». 
У процесі номінації ергонімів, базуючись на процесі метонімічного перенесення на осно-

ві відношень обумовленності, можуть приймати участь й абстрактні іменники: банкетний зал 
«Злагода», ресторан-бар «Дружба», night club «Adrenalin», де лексема адреналін виступає як 
абстрактний іменник у значенні: «3. Те, що викликає сильне збудження, хвилювання, страх і 
ін.» [21, т. 1, c. 133], перукарня «Ідеал», перукарня «Амплуа», перукарня «Акцент». 

Про метафору як засіб вторинної номінації пише, зокрема, В. М. Вовк: «Метафора – це 
різновид вторинної лексичної номінації, що передбачає постання значення на підставі зістав-
лення двох предметів за загальною ознакою» [3, c. 50]. Метафорична ергонімія пов’язує яви-
ща, дії, ознаки, спонукає адресата номінації здійснювати певний розумовий процес: зіставляти 
різні явища, дії, ознаки; шукати аналогії, погоджуватися або не погоджуватися з тими порів-
няннями, що пропонує номінатор [14, c. 79]. Під час моделювання ергонімів за допомогою ме-
тафоричного перенесення частіше реалізуються інформативна, емоційно-оцінна й ігрова функ-
ції метафор.  

Зібрані та проаналізовані ергоніми, утворені за допомогою метафоричної онімізації, кла-
сифікуємо так: 

а) назви об’єктів, що утворилися на правах зовнішнього порівняння: магазин «Теремок», 
який побудований у вигляді дерев’яної хатинки з відомої казки;  

б) назви продуктів виробництва підприємства, що утворилися на правах зовнішнього по-
рівняння: gastro bar PATisson, «ПАТИСО́Н, а, ч. 1. (Сuсurbіtа реро). Різновидність гарбуза. 
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У патисонів форма тарілково-сплюснута, плоди невеликі, ребристі, блідо-зеленого забарвлення 
(Укр. страви, 1957, 197)» [20, т. 6, c. 94]. В основі метафоричної онімізації лежить зовнішня 
схожість піци та патисона – у вигляді тарілки; 

в) ергоніми, в основі творення яких метафоричне перенесення за внутрішньою асоціаці-
єю: моделюються назви, що викликають позитивні асоціації, – магазин чай-кава «Аромат», ма-
газин «Рибацький рай», магазин «Любимий», «BLOOM квіти&кава» (англ. bloom – розквіт), ма-
газин «Все для Вас», магазин квітів «Ваш букет», магазин «ДоброБуд», beauy room «CRYSTAL», 
бар-ресторан «Прем’єр». У «Словнику української мови» знаходимо: «Прем’єр. 2. Актор, що 
займає перше місце в трупі, виконує головні ролі» [20, т. 7, c. 536], імпліцитно виражає оцінку 
«кращий». Кав’ярня «Маленька кав’ярня», де значення деривату маленька асоціюється не сті-
льки з оцінкою розміру, як насамперед – з відчуттям затишку, приємної розмови тощо [13, 
c. 20], кафе «Сім’я»: породженням метафори є значення «стосунки в сім’ї», базовані на почут-
тях любові, взаєморозуміння, бажання бути в колі найрідніших людей. Це підтверджується й 
дописом до назви – Там, де тебе завжди чекають. Магазин «Продуктова класика» – така назва 
обрана в зв’язку з наступним ланцюжком асоціацій, що базується на значенні слова «класика», 
порівн.: «КЛА́СИКА, и, ж., збірн. Класичні, зразкові твори літератури й мистецтва» [20, т. 6, 
c. 175]: поняття високої якості товарів залишається завжди поняттям стабільним – «класична 
висока якість». Усі ці назви пов’язані з об’єктами продажу й створені на основі образної мета-
фори; на відміну від метонімії засновані не на заміні слова «за суміжністю», а на схожості ер-
гонімів із діяльністю комерційних підприємств та певними відчуттями від цієї діяльності;  

г) в ономастичному просторі сучасного міста зустрічаємо назви, у яких актуалізуються 
лінгвокультуреми, зрозумілі насамперед українській мовній особистості та одночасно побудо-
вані за внутрішньою асоціацією. За структурою ці ергоніми збігаються зі словом, складним 
словом, словосполученням, у яких етнокультурні маркери експлікуються за допомогою лекси-
ко-семантичних засобів або символічних образів: кафе «Смерекова хата», магазин «Повна 
скриня», магазин «Скриня», кафе «Пундики», кафе-бар «Шинок», магазин квітів «Дивоцвіт», 
готельно-ресторанний комплекс «Любокрай», магазин товарів для рукоділля «Сонях», продук-
товий магазин «Соняшник», магазин «Господарочка», магазин «Господар». У словнику-
довіднику «Знаки української етнокультури» зазначено: «Госпо́дар (зменшено-пестливі – гос-
пода́рик, господа́рчик, господа́ренько). 1) хазяїн у господі, домі, господарстві; також голова ро-
дини, господарства» [8, с. 149–150]. З прагматичного погляду ці назви практично завжди є при-
вабливими, навіть якщо це стосується іноземної аудиторії. У разі, коли іноземці можуть бути не 
знайомі з українською культурою, аутентичність цих закладів буде їм зрозуміла завдяки невер-
бальним засобам комунікації (інтер’єр, логотип, зовнішній вигляд персоналу тощо); 

д) ергоніми, у назві яких актуалізуються незвичні номінації рослин та тварин, не завжди 
пов’язані з асортиментом пропонованого товару або послуги, але це й викликає зацікавленість: 
кафе «Фламинго», магазин сувенірів «Azalia», піцерія «Elephant», банкетний зал «AVOKADO», 
магазин «Камелія». Звичайно, такі назви належать до лексики символічного характеру, але тут 
номінатори найчастіше послуговуються екзотичними назвими, а мотиваційною ознакою для 
них часто стають субʼєктивні, суто індивідуальні асоціації [1, c. 52]. Такі ергоніми «містять по-
зитивні конотації естетичної краси, неординарності, унікальності, <...> створюють позитивний 
асоціативний фон, відповідно приваблюють» [6, c. 23]. Зауважимо, що ці назви не позиціону-
ють концепцію закладу, тобто не виконують інформативної функції; 

е) ергоніми, у назві яких актуалізується новизна пропонованих товарів та послуг: магазин 
«Новий», магазин жіночого одягу «Обнова», магазин «Новий вік»; 

є) ергоніми, у процесі творення яких використовується уособлення як вид метафори: ма-
газин гардин «Тюльпан» (між частинами слова тюль і пан зображена квітка тюльпан, тобто ер-
гонім ускладнений піктограмою). Також у назві реалізується прийом структурно-семантичної 
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трансформації (завдяки графічному членуванню актуалізуються семантичні компоненти ерго-
німа) та прийом полісемантики, що забезпечує багатозначність прочитання назви. У такий спо-
сіб номінатори апелюють насамперед до асортименту магазину (тюль). Лексема пан указує на 
використання різновиду метафори – уособлення під час творення ергоніма, що мовознавці ви-
значають як один із критеріїв розвитку антропоцентризму в єргонімії – «олюднення» неживих 
предметів [12, c. 76]. Саме злиття словесної та візуальної мов максимально сприяє успішній ре-
алізації ергоніма. За допомогою уособлення виникли й ергоніми, що отримали в сполученні із 
загальними іменами характеристики, притаманні людям: магазин будівельних матеріалів «Хо-
роший ліс», магазин автозапчастин «Моя ласточка» (хоч українською повинно бути ластівка – 
вияв інтерференції), магазин стальних дверей «СТРАЖ»; 

ж) іменування за статусом престижності продукту, послуги: салон краси «fasion look», 
магазин одягу, взуття, текстилю «ЛЮКС», продуктовий магазин «Premium», кафе «SushiLux». 
Відомо, що товари та послуги класу люкс – це розкішні товари та послуги відмінної якості. Во-
ни не мають широкої реклами, оскільки розраховані на впливових людей високого соціального 
статусу. Ця категорія товарів і послуг недоступна масовому покупцеві через високі ціни. Това-
ри та послуги преміум-класу належать відомим (з високою брендовою репутацією) виробни-
кам, пропонують високу якість, унікальний дизайн. Товари цієї категорії також коштують до-
сить дорого, хоч фактично покупець платить не за якість, а за бренд. Однак сьогодні сфера 
вживання лексем «преміум», «люкс» для назв різних закладів значно розширилася й не завжди 
відповідає первинному значенню, що простежуємо й у Переяславі-Хмельницькому. У зв’язку з 
цим використання таких слів утрачає свою ефективність як один з основних впливових засобів 
творення ергонімів. 

Ще один тип творення ергонімів – моделювання назв шляхом використання кількісних 
значень. Зауважимо, що для ергонімікону м. Переяслава-Хмельницького цей спосіб є не надто 
популярним. Символ-компонент, пов’заний із кількісною семантикою, може виражати: 

а) успіх здійснення покупки, ефективність обслуговування: магазин «1000 і 1 дрібниця», 
майстерня «Шиномонтаж № 1», аптека «36.6» Таке найменування містить цифровий компо-
нент і є назвою-символом, в основі якого маємо символ успіху здійснення покупки, якості об-
слуговування: у такій великій кількості обов’язково знайдеться все необхідне; № 1 – символ 
першості; ефективність ліків; 

б) сучасність підприємства: кафе «3D CINEMA». Назва символізує сучасність товарів або 
послуг закладів; 

в) розширення переліку послуг: товариство, що надає послуги для рибальства, «Маяк 
Плюс», «Промінь Плюс», «Галатея Плюс», магазин ремонту годинників «Секунда Плюс», мага-
зин «Рюкзачок плюс». Використовуючи лексему плюс, номінатори попереджають про можливе 
розширення послуг;  

г) ергоніми, що вказують на швидкість або необхідність надання послуг: кафе «Експрес», 
студія «ФотоЕкспрес», студія «термінове Фото»; 

д) цифровий компонент оніма не є символом, а вказує на цінову політику або рік відкрит-
тя комерційної організації, підприємства: рекламне підприємство «Манускрипт 2012», товарис-
тво, що виконує операції з нерухомим майном, «Чобіток 2008», магазин «Вісімочка» (у літері 
О зображена цифра 8); 

е) час роботи закладу: продовольчий магазин «Їж-пий 0–24», де актуалізація граматичної 
категорії способу дії обусловлена прагматично: такі назви виражають заклик, націлений на ад-
ресата;  

є) зустрічаємо поодинокі приклади, пов’язані з комбінаторикою вербальних і невербаль-
них засобів оформлення комунікативного повідомлення, що до того ж підсилюється трансфор-
мацією фразеологізму (створюється полісемантичне висловлювання). І. Б. Голуб у цьому разі 



ISSN 2617-0957; ISSN 2663–0745. Проблеми загального і слов’янського мовознавства.  
Problems of General and Slavic Linguistics. Проблемы общего и славянского языкознания. 2019. № 3 

 66 

використовує термін «руйнування образного значення фразеологізму» [5, c. 121]: швейна май-
стерня «7+1 На талії» (між словами На і талії зображено силует жіночої фігури). Семантична 
трансформація фразеологізму проявляється в наповненні його новим змістом. У частині назви 
7+1 імплікується невербальним засобом стійке словосполучення «Сім раз відміряй – один від-
ріж», що має значення – ‘потрібно спочатку подумати, перевірити й вже потім братися за спра-
ву’. Однак актуалізація компонентів талія, швейна майстерня сприяє розумінню назви буква-
льно: сім раз відміряй – один відрізай. Отже, шляхом буквалізації фразеологічної одиниці дося-
гається полісемантичність ергоніма. У цій назві також реалізується прийом гри з внутрішньою 
формою слова (утворення нової лексеми шляхом поділу одного слова на два: На талії). У цьо-
му разі головна ідея мовної гри дає змогу втілити в життя принцип моделювання креолізовано-
го найменування: на мінімумі тексту – максимум експресії. 

Зафіксовані й поодинокі приклади ергонімів із матеріальною індексацією. Термін за-
пропонований О. М. Ємельяновою. Ця група ергонімів утворена шляхом додавання до мотиву-
вальної основи своєрідного морфа-індексу у вигляді цифри або букви [7, c. 74]: мережа магази-
нів одягу та взуття «35+». Морф-індекс виокремлює об’єкт з ряду подібних. 

Метафоро-метонімічна онімізація будується на поєднанні метафори й метонімії. Такі 
ергоніми вирізняються особливою яскравістю й експресивністю, а така номінація сприяє тво-
ренню ефективного ергоніма. Змодельовані в такий спосіб ергоніми класифіковані так: 

а) ергоніми із компонентом, що вказує на певний відрізок часу: мережа магазинів виробів 
із золота «Золотий вік» містить кілька значень. У переносному, метафоричному значенні це 
словосполучення позначає найкращий час із огляду на досягнення, що мають місце в житті лю-
дини. Одночасно можна припустити, що частиною цих досягнень повинна бути можливість 
придбання коштовностей із золота, які є об’єктом продажу ювелірного магазину. У цьому разі 
ергонім утворюється на основі метонімічного перенесення;  

б) ергоніми із запозиченим елементом: зустрічаємо поодинокі метафоро-метонімічні на-
зви з використанням лінгвокреативних елементів, що пояснюється прагненням реалізувати на-
самперед атрактивну функцію, наприклад: російськомовна назва магазину нижньої білизни 
«Мадам Лиffон». З одного боку, найменування утворене за допомогою метонімічного переносу 
синекдохи (частина від цілого). З другого – відомо, що з використанням форманту -off транс-
крибувалися російські прізвища емігрантів-аристократів першої хвилі, які переїхали до Європи 
та Америки. Запозичений формант -off досі підсвідомо асоціюється з певним статусом: у сучас-
ній номінації подібне вживання запозиченого елемента виконує комунікативну стратегію «під-
вищення статусу». Одночасно елемент -off, на нашу думку, нівелює в назві ергоніма поєднання 
різко контрастних за стилем слів (пор. оксюморон Мадам Лифон); 

в) ергоніми-локативи: розважальний комплекс «Стара гребля», магазин «Фабричний», 
міні-маркет «ПереХрестя». Детальніше зупинимося на назві другого ергоніма. Під час семан-
тичного процесу творення назви використовується локативна суміжність (різновид метонімії) 
та прийом капіталізації, суть якого полягає в «неузуальному чергуванні рядкових і прописних 
букв, що призводить до актуалізації у складі аналізованого (вживаного) слова інших лексем» 
[16, c. 192]. Капіталізація – це різновид контамінації із графічно виділеними сегментами (суп-
раграфема): за допомогою графічних засобів обігрується внутрішня форма слова. Унаслідок 
слово з церковно-релігійної сфери хрест стає символом захищеності (різновид метафори за 
внутрішньою асоціацією); 

г) ергоніми, у назві яких просторова метонімічна суміжність поєднана з метафоричним 
компонентом, що вказує на широту, різноманітність асортименту: магазин «Імперія білизни», 
весільний салон «Імперія весільної моди», Кухні Шафи Купе «ІМПЕРІЯ КОМФОРТУ», магазин 
«Світ кормів», магазин «Дитячий одяг від А до Я», магазин сантехніки «Світ води», кафе 
«BURGER CITY», магазин «Світ коктейлів», мобільна країна «ЦИФРОТЕХ», магазин «Чайна 
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країна», магазин одягу «Сезон», магазин «ФОТОПРОСТІР». У дослідженнях мовознавців мож-
на знайти критику такого плану назв через їхню однотипність. Із цією думкою частково пого-
джуємося, але усвідомлюємо й велику продуктивність таких моделей ергонімів: демонстрація 
необмеженого вибору товарів – важливий аргумент для споживача; 

д) ергоніми зі сленговим елементом: магазин дитячого одягу «Модняшка», магазин 
«Кльовий». Щодо останнього прикладу – у полісемантичній назві актуалізовано омонімічні від-
ношення між кореневими морфемами -кльов-: 1) позначення місця, де ‘гарно, прекрасно’ [10] – 
‘місце, де можна придбати снасті для гарної риболовлі’ (ергонім є прикладом креолізованого 
тексту: у літері О зображений поплавок).  

Трансонімізація за своєю граматичною природою – це різновид онімізації. Вона полягає 
в переході оніма з одного підрозряду імені власного в інший. Трансонімізація ділиться на прос-
ту й алюзивну (від лат. allusio – жарт, натяк). Проста трансонімізація заснована на метоніміч-
ному перенесенні, наприклад: магазин взуття «Аліна», банкетний зал «Ані», перукарня «Ане-
лія», магазин жіночого одягу «Ксенія», магазин «Тетяна», ветеринарна аптека «Мухтар». Алю-
зивна трансонімізація спирається і на метонімічне, і на метафоричне перенесення: ергонім ма-
газину одягу світових брендів «Mon Paris» м. Переяслава-Хмельницького гарантує покупцеві 
придбання одягу, що асоціюється з усесвітньовідомою паризькою модою; ергонім ресторану 
«Ichirо» (японське чоловіче ім’я зі значенням ‘перший син’) указує на те, що саме цей ресторан 
є першим у місті рестораном японської кухні; магазин запчастин «ГЕРМЕС»: у давньогрецькій 
міфології Гермес – бог-заступник торгівлі, який допомагає отримати багатство й дохід у цій  
діяльності, хоча, на нашу думку, ім’ядателі не враховували, що цей успіх може супроводжува-
тися обманом і навіть злочином [11]. Прикладом може слугувати й ергонім салону штор «Вер-
саль»: у номінації використано одне зі значень оніма – ‘королівська резиденція XVIII ст.’, що 
сигналізує потенційному покупцю про розкіш товару на рівні королівських запитів; готель 
«Пектораль»: скіфська пектораль – ‘найвідоміша нагрудна прикраса царя, воїна, виготовлена із 
золота найвищої проби’, лежить в основі назви готелю, репрезентуючи найвищу якість закладу. 
Серед ергонімів, утворених шляхом трансонімізації, можна виділити класи відповідно до того 
підрозряду імені власного, який для них є вихідним: антропоніми та топоніми, що, відповідно, 
мають певні підкласи.  

Ергонімічний простір м. Переяслава-Хмельницького класифікуємо так: 
1. Антропоніми-ергоніми: продуктовий магазин «Ірена», ресторан «Леонтій», магазин 

«Богдан», магазин «Людмила», магазин взуття «Вікторія», готель «Артак», магазин взуття 
«Наталі», магазин «Каріна», магазин «ЛюбавА». У цих прикладах не подані ергоніми, 
пов’язані з ім’ям власника. О. М. Юдіна пропонує виокремити окрему групу – «персоніфікова-
ні» ергоніми, в основі яких лежать імена власників комерційного підприємства або їхніх близь-
ких родичів [26, c. 110]. Наприклад: 

а) пестливі або скорочені форми імен: магазин дитячого одягу «Антошка», магазин канц-
товарів «Катруся», кафе-бар-піта «Макс», перукарня «Ліка», магазин одягу, аксесуарів, взуття 
«ВАСИЛЬОК». Зустрічаємо ергоніми, у назві яких реалізується прийом міжслівного накладан-
ня як тип контамінації, що вважається особливим словотвірним прийомом, коли обидва слова 
зберігаються повністю, але «наїжджають один на одного» [9, c. 103]. Одне чи обидва з викори-
стовуваних слів без зміни входять у нове утворення повністю або урізаються: магазин «MAX-
SIMUM» (буква X виділена кольором, експлікуючи межу першого слова); 

б) прізвища: автолавка «У Жолудя», підприємство «Kostal»; 
в) імена або по батькові: магазин «Джинси У Ангеліни», перукарня «У Валентини», перука-

рня «У Інни», магазин автозапчастин «АВТО Яків», магазин автозапчастин «ПАВЛОВИЧ І Ко»; 
г) ініціали: магазин «LD» (Людмила Дюбенко), магазин кухні&меблі «ДЮКС» (Дмитро 

Кравченко, Юрій Слюсар); 
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д) прецедентне ім’я як тип прецедентного феномена: магазин «Тарас» (розміщений на-
впроти музею Т. Г. Шевченка); 

е) ергоніми-ідеоніми, що включають відомі персонажі літературних творів, кінофільмів: 
грузинська кав’ярня «Мимино», магазин побутової техніки «Ассоль», перукарня «Мальвіна», 
магазин «Білосніжка», магазин «Мисливець Рибалка Робінзон», магазин дитячих іграшок «Ос-
трів скарбів». 

2. Топоніми-ергоніми, у рамках яких виділяються такі підкласи:  
а) ойконіми-ергоніми: торговельний центр «Підсінний». В основу назви покладено топо-

нім – с. Підсінне, що було затоплене внаслідок будівництва Канівського водосховища; кафе 
«Кулиничі» (с. Кулиничі Харківської обл.); магазин автозапчастин «Левада» (назва мікрорайону 
м. Переяслава-Хмельницького), гостинний дім «Pokrovskiy» (на вулиці Покровського); 

б) астроніми-ергоніми (власне ім’я небесного тіла): магазин «Меркурій»;  
в) потамоніми-ергоніми: магазин «Дніпро», кафетерій «Дніпро», критий ринок «Альта» 

(назва річки у м. Переяславі-Хмельницькому). Ергоніми, в основі яких цей різновид творення, 
також виконують інформативну функцію, оскільки прямо або побічно вказують на місцезнахо-
дження закладу; 

г) ороніми-ергоніми: магазин «Батура» (назва гори в Переяславському районі); 
д) прагматоніми-ергоніми (назва марки, бренду): фотосалон «Conica», перукарня «Estel», 

мережа магазинів свіжих напоїв «BEERLINE», магазин торгової марки «ПРОДУКТИ ЄРМОЛІ-
НО», магазин від кондитерського дому «ВАЦАК», магазин торгової марки «Наша ряба». 

Висновки. Отже, можна стверджувати, що ергонімічний простір м. Переяслава-
Хмельницького переважно утворений шляхом метонімії та метафори як результату лексико-
семантичної онімізації. У назвах, заснованих на асоціаціях, порівняннях, реалізована інформа-
тивність і прагматичність ергонімів одночасно, унаслідок вони мають більший потенціал впли-
ву на адресата. Превалюючий характер такого способу утворення «слів на вивісках» поясню-
ється економією мовного матеріалу, а також тим, що метафора й метонімія допомагають номі-
натору в створенні образних, містких назв, що викликають позитивні асоціації, а це, очевидно, 
сприяє зацікавленню клієнта. Як типи лексико-семантичної онімізації проаналізовані також ер-
гоніми, утворені метафоро-метонімічним перенесенням значення, назви із числовим компонен-
том та з матеріальною індексацією, а також такі, що створені шляхом трансонімізації. Результа-
том дослідження стала класифікація ергонімікону міста, утвореного різними типами лексико-
семантичної онімізації як одного з найбільш поширених способів ергонімоутворення. Водночас 
ергономічний репертуар міста включає деривати, змодельовані іншими способами (лексико-
синтаксичним, різновидами морфологічного, лінгвокреативного) або їхнім комбінуванням. За 
допомогою актуалізації лінгвокреативних способів словотворення номінатори пропонують не-
звичайні, оригінальні назви, що однозначно відповідає загальним тенденціям зміни мови су-
часного міста. Перспективу подальших досліджень убачаємо в більш глибокому вивченні 
структурної та мотиваційної класифікації ергонімів. 
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ДЕРИВАЦИОННАЯ И ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЭРГОНИМИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА г. ПЕРЕЯСЛАВА-ХМЕЛЬНИЦКОГО 

Аннотация. Целью исследования является словообразовательная и лексико-семантическая характеристика 
эргонимикона г. Переяслава-Хмельницкого. Материалом исследования послужили современные эргонимы горо-
да, которые впервые стали объектом исследования. Базой исследования стали разные письменные материалы, в 
частности телефонные справочники города. Фактический материал собирался и путем личного наблюдения, изу-
чения рекламной продукции предприятий города в течение 2018 года. Применены описательный метод, метод 
компонентного анализа слов, методы анализа и синтеза, которые дали возможность сформировать представление 
об эргонимии как целостной подсистеме, проанализировать лексико-семантическую и словообразовательную 
структуру эргонимов. В результате исследования были установлены основные способы деривации эргонимикона 
г. Переяслава-Хмельницкого; предложена классификация эргонимов; осуществлена их лексико-семантическая ха-
рактеристика. Выводы: 1. Единицы эргонимического репертуара г. Переяслава-Хмельницкого в своем большинст-
ве образованы путем метонимии и метафоры в результате лексико-семантической онимизации. Превалирующий 
характер такого способа объясняется экономией языкового материала, а также тем, что метафора, метонимия по-
могают номинатору в создании образных, ёмкостных названий, которые вызывают позитивные ассоциации, что, 
очевидно, способствует привлечению клиента. 2. Как типы лексико-семантической онимизации были проанализи-
рованы также эргонимы, образованные метафоро-метонимическим перенесением значения, названия с числовым 
компонентом и с материальной индексацией, а также эргонимы, образованные путем трансонимизации. 
3. Предложена классификация таких эргонимов. 4. Проанализированы эргонимы, образованные другими способа-
ми (лексико-синтаксическим, разновидностями морфологического, лингвокреативного) или их комбинированием. 
С помощью специфических, лингвокреативных способов словообразования номинаторы создают необычные, ори-
гинальные названия, которые отвечают общим тенденциям изменения языка современного города.  

Ключевые слова: деривация, способы образования, лексико-семантическая характеристика, эргоним, эр-
гонимикон. 
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DERIVATION AND LEXICAL SEMANTIC CHARACTERISTICS OF ERGONOMIC REPERTOIRE  
OF PEREYASLAV KHMELNITSKY CITY 

Summary. The target of this study is word building and lexical semantic characteristic of Pereiaslav-Khmelnytyskyi 
ergonimicon. The research material is modern ergonims of the town which have been the object of the study for the first 
time. Sources base was collected with different written materials, in particular telephone directories. The fact material was 
collected by personal observation, while learning companies’ advertisement leaflets during 2018. A descriptive method was 
used, the method of component analyses of words, the methods of analyses and synthesis, which enabled to form idea about 
ergonomic as integral subsystem, to analyze lexical and semantic as well as word building structure of ergonims. In the result 
of research main ways of ergonims derivation in town Pereiaslav-Khmelnytyskyi have been established; the eggonims 
classification has been proposed; ergonims lexical and semantic characteristic have been done. Conclusions: 1. Ergonims’ 
repertoire in town Pereiaslav-Khmelnytyskyi in its majority is built with metonymy and metaphor as a result of lexical and 
semantic onimisation. This dominant manner character is explained by language material economy, and by the fact, that 
metaphor and metonymy help nominator in building figurative, capacitative names which create positive associations and it 
could obviously attract the customer. 2. As types of lexical and semantic onimisation egronims which were built by 
metaphoric and metonymic meaning transfer have been analyzed as well. 3. Ergonimicons classification of the town has been 
done. 4. Ergonims built by other methods (lexical and semantic, variations of morphological, linguistically creative) and their 
combination have been analyzed. With the help of specific, linguistically creative word building ways nominators create 
unusual, original names due to the general tendency of the language of a modern town.  

Keywords: derivation, creation ways, lexical and semantic characteristics, ergonim, ergonimicon. 
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ИЕРАРХИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ ЕДИНИЦ  
В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТАХ 

Аннотация. Цель исследования – выявить иерархические отношения между коммуникативными единицами, 
наполняющими русскоязычный текст. Объект изучения – иерархия как последовательное вхождение одних синтак-
сических единиц в другие, более сложные, предмет – русскоязычные тексты с синтаксическими построениями раз-
личного ранга иерархий. Материал исследования – двадцать русскоязычных текстов, содержащих в себе коммуни-
кативные единицы, построенные по разным моделям. Методы – использованы описательный, структурный и коли-
чественный методы. В результате исследования выявлена последовательность вхождения в текст предикативных 
образований различной сложности. Практическое применение – возможно в исследованиях организации текста как 
синтаксической единицы. Реалии языка, как известно, далеко не всегда могут соответствовать канонизированным 
суждениям, толкованиям и формулировкам, в том числе и таким, которые зафиксированы в официальных научных, 
учебных и справочных изданиях. В сверхфразовом единстве может не оказаться сложных предложений, а в качестве 
текста как синтаксической единицы может функционировать не только сверхфразовое единство или сложное пред-
ложение, но и предложение простое и даже отдельное слово, которое тоже может при определённых условиях быть 
коммуникативной единицей. Выводы: 1) составляющими текста являются предикативные коммуникативные едини-
цы; 2) формально ожидаемый вектор иерархии коммуникативных единиц должен предположительно иметь такой 
вид: простое предложение – сложное предложение –  сверхфразовое единство –  текст; 3) коммуникативные едини-
цы последующих иерархических рангов в силу их антитранзитивности не всегда строятся непосредственно из еди-
ниц ранга предыдущего и строго ему предшествующего; 4) порядок расположения наполняющих текст коммуника-
тивных единиц различного иерархического уровня жёстко не регламентирован и может быть практически произ-
вольным, с многократным дублированием одних и тех же их моделей.  

Ключевые слова: текст, коммуникативная единица, непосредственно составляющие, иерархические отно-
шения, антитранзитивность.  

Определяющее в словосочетании коммуникативная единица прямо соотносится с поня-
тием коммуникативность как принципиальной возможностью совершить, по И. С. Поповой, 
акт коммуникации [12, c. 134], заключающийся, как это отмечено в Лингвистическом энцикло-
педическом словаре, в специфической форме взаимодействия людей: общении, обмене мысля-
ми, сведениями, идеями и т. д. [6, с. 233] – или, несколько шире, в акте целенаправленного ин-
формационного обмена между двумя и более сущностями с помощью определённой семиоти-
ческой системы, в процессе их познавательно-трудовой деятельности [16, с. 274]. Реализуется 
коммуникативность в системе коммуникативных единиц любого из современных развитых 
языков, в том числе, естественно, и языков среднего европейского стандарта – СЕС. И вполне 
логично, по нашему мнению, квалифицировать в качестве коммуникативной любую лингвис-
тическую единицу, связанную с коммуникацией.  

Постановка проблемы. Коммуникативные единицы имеют свою специфику и, будучи 
единицами предикативными, как правило, достаточно чётко противопоставлены синтаксиче-
ским единицам докоммуникативного, условно говоря, уровня, включающего в себя различного 
рода номинирующие конструкты. Правда, в системе коммуникативных единиц языков СЕС, 
или, как это, например, у Бенджамена Л. Уорфа, Standard Average European – (SAE), в том чис-
ле и в русском языке, далеко не всё однозначно детерминировано, особенно касательно синтак-
сической иерархии в синонимическом ряду с лексической доминантой предложение. Тем не 
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менее преодолеть имеющиеся при этом противоречия, связанные, в частности, с асимметрич-
ным дуализмом языкового знака, т. е. в наличии у одного знака двух и более значений (полисе-
мия, омонимия) и, наоборот, в возможности обозначения одного содержания двумя и больше 
знаками (синонимия) [16, с. 42], нам представляется теоретически вполне возможным, и зада-
чей предлагаемого ниже исследования является описание реальной, жёстко не обусловленной 
характером текста иерархии в системе коммуникативных единиц современного русского языка. 
При этом в качестве иерархических отношений мы квалифицируем такие отношения между 
предметами и явлениями объективной действительности, которые связаны с их иерархией как 
совокупностью, по словарю В. Т. Бусела, отношений старшинства в том или ином множестве 
последовательно расположенных должностей, чинов и т. п. или как возможностью последова-
тельного построения единиц, если  говорить о синтаксическом строе языка, более высокого 
ранга иерархии из единиц предыдущего иерархического ранга. По-разному, правда, даже в спе-
циальных справочных и научных изданиях устанавливается направление соответствующего 
вектора: как от низших рангов к высшим [2, с. 488; 4, с. 119], так и от высших рангов к низшим 
[1, с. 66; 17, с. 204]. 

В предлагаемой статье мы исходим из того, что к коммуникативным единицам в различ-
ного рода изданиях с разной зачастую степенью обоснованности и категоричности лингвисты 
относят такие конструкты, как фраза, высказывание, предложение, сложное предложение, пе-
риод, сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство), текст, а также (в отдельных 
концепциях) диалог [18, с. 130], предикативная зона [9, с. 17–19] и некоторые другие лингвис-
тические образования, так или иначе связанные с различными средствами, способами и форма-
ми человеческого общения. Особое место в приведенном списке терминов, коль скоро мы ис-
следуем собственно иерархические отношения, должны, очевидно, занимать те речевые цепи, 
которые прямо или опосредованно соотносятся с основной коммуникативной единицей языка – 
предложением в любом из всех возможных субстанциональных параметров и функциональных 
назначений соответствующей лингвистической фигуры. К такого рода речевым цепям мы отно-
сим, наряду с простым предложением, синтаксические единицы следующего за простым пред-
ложением структурно-функционального уровня, включая текст, и фиксируем последователь-
ность из четырёх иерархически связанных друг с другом синтаксических единиц: простого 
предложения (ПП), сложного предложения (СП), сверхфразового единства (СЕ), текста (Т). 

На первый взгляд, всё здесь иерархически детерминировано вполне определённо, и каж-
дая из коммуникативных единиц последующих структурно-функциональных уровней строится 
из расположенных слева от неё единиц предыдущих уровней, что чётко соответствует принци-
пу от простого к сложному, когда некая лингвистическая единица, например сложное предло-
жение, будучи более сложной по отношению к какой-то иной, более простой, единице, скажем 
простому предложению, является одновременно одним из составляющих ещё более сложного, 
чем она сама, конструктивного построения, такого, например, как сверхфразовое единство, как 
это имеет место в последовательности из следующих трёх речевых цепей: Температура воздуха 
резко снизилась – Температура воздуха резко снизилась, небо затянулось облаками – Темпе-
ратура воздуха резко снизилась, небо затянулось облаками. Сверкнула молния, и пошёл дождь. 

В свою очередь эти речевые цепи могут быть в определённых условиях квалифицирова-
ны в качестве одной синтаксической и коммуникативной единицы следующего иерархического 
уровня – текста.  

Реалии языка, как известно, далеко не всегда могут соответствовать канонизированным 
суждениям, толкованиям и формулировкам, в том числе и таким, которые зафиксированы в 
официальных научных, учебных и справочных изданиях. В сверхфразовом единстве может не 
оказаться сложных предложений, а в качестве текста как синтаксической единицы может 
функционировать не только сверхфразовое единство или сложное предложение, но и предло-
жение простое и даже отдельное слово, которое тоже может при определённых условиях быть 
коммуникативной единицей (Нет. Утром. Светает. Похолодало. и др.). И весьма показатель-
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ны в этом плане разработки лингвистов, касающиеся внесистемных синтаксических связей 
[12, с. 247–286], направлений синтаксической зависимости [11, с. 145–149] и ряда других про-
блем, прямо или опосредованно ориентированных в их прикладном аспекте на установление и 
описание иерархии единиц самых разных уровней структуры языка, но прежде всего, что впол-
не естественно, уровня синтаксического. Попытаемся и мы разобраться не в гипотетически ус-
танавливаемой, а в реальной, объективно имеющей место, а соответственно и воспроизводимой 
иерархии синтаксического ряда коммуникативных единиц, открываемого простым предложе-
нием, включающего в себя сложное предложение и сверхфразовое единство, а завершаемого 
текстом. 

Принцип иерархии традиционно заложен лингвистами в систему построения уровней 
структуры языка, хотя и здесь есть некоторые нюансы иерархического плана, касающиеся от-
несения, скажем, словообразования к лексикологии или к грамматике (морфологии). В синтак-
сисе с подобного рода энтропией, и в частности при установлении иерархических отношений, 
мы сталкиваемся очень часто, практически всякий раз, когда в некоторой речевой цепи (и это 
показала И. С. Попова) имеет место синтаксическая омонимия как такая неоднозначность её 
смысла, которая непосредственно обусловлена объективной возможностью установить в этой 
цепи и актуализировать разные синтаксические связи между её компонентами, а соответствен-
но и отобразить в ней различные явления и ситуации объективного мира [12, с. 290]. Там же 
примеры типа: Он подошёл к шкафу с книгами; Она вернулась из командировки в Киев; Высту-
пление министра на открытии школы по подготовке водолазов в Днепре [12, с. 287].  

Нормально ожидаемый вектор иерархии коммуникативных единиц должен был бы пред-
положительно иметь такой вид: ПП  СПСЕ  Т. В действительности же всё выглядит не так 
просто. 

Связь с предыдущими исследованиями. В речевой практике носителей русского языка 
мы можем зафиксировать или построить самим синтаксические конструкции, представляющие 
собой практически любые комбинации рассматриваемых коммуникативных единиц, т. е. самые 
разные речевые цепи, включающие в себя как отдельные, так и иерархически связанные между 
собой её коммуникативно значимые компоненты. И это соответствующим образом отражено в 
грамматике современного русского литературного языка (1970 г.) и в двух изданиях русской 
грамматики (1980 и 1990 гг.), а также  при самом общем толковании текста как нормативного и 
формально завершённого речевого произведения, содержащего в себе прагматически ориентиро-
ванную информацию [8, с. 170], в том числе и при квалификации в качестве текста какого-либо 
содержательно и прагматически существенного фрагмента такого произведения, включая цитату. 

Постановка заданий исследования. Цель настоящей статьи – описать иерархические 
отношения между коммуникативными единицами как компонентами русскоязычного текста.   

Изложение основного материала. В результате проведенного исследования нами были 
зафиксированы следующие модели коммуникативных единиц, входящих в текст как синтакси-
ческое образование: 

ПП (Во дворе злая собака // Высокое напряжение). 
СП (Когда поют солдаты, спокойно дети спят // Минздрав предупреждает, что курение 

вредит вашему здоровью). 
СЕ (Охранник толкнул дверь кабинета плечом. Она не поддалась // «Всё моё», – сказало 

злато; «Всё моё», – сказал булат. «Всё куплю», – сказало злато; «Всё возьму», – сказал булат). 
ПП  СП (В комнате никого не было  В комнате никого не было, но в пепельнице ле-

жала ещё дымящаяся сигарета). 
ПП  СЕ (Мы не поехали не рыбалку  Мы не поехали на рыбалку. Потому что пошёл 

дождь. Довольно сильный). 
И это без фиксации конструктов с различным порядком только двух их составляющих, 

т. е. конструктов типа 
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СП  ПП (В комнате никого не было, но в пепельнице лежала ещё дымящаяся сигарета 
 Следователь задумался).  

СЕ  ПП (Мы не поехали на рыбалку. Потому что шёл дождь. Довольно сильный  
План не удался), – а также ещё шести (эн факториал, т. е. число перестановок из трёх элементов 
без повторений: 1 х 2 х 3 = 6), которые теоретически могут быть построены с различным по-
рядком расположения трёх его коммуникативных единиц, иерархически наполняющих соот-
ветствующий текст: ПП  СП  СЕ; ПП  СЕ  СП; СП  ПП  СЕ; СП  СЕ  ПП;  
СЕ  ПП  СП; СЕ  СП  ПП.  

Проиллюстрируем иерархию коммуникативных единиц и в реальных текстах из романа 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Вот типичное построение двух онегинских строф: 

Что ж мой Онегин? Полусонный 
В постелю с бала едет он: 
А Петербург неугомонный 
Уж барабаном пробуждён. 
Встаёт купец, идёт разносчик, 
На биржу тянется извозчик, 
С кувшином охтенка спешит, 
Под ней снег утренний хрустит. 
Проснулся утра шум приятный, 
Открыты ставни; трубный дым 
Столбом восходит голубым, 
И хлебник, немец аккуратный, 
В бумажном колпаке, не раз 
Уж отворял свой васисдас [14, с. 25]. 

Увы, Татьяна увядает, 
Бледнеет, гаснет и молчит! 
Ничто её не занимает, 
Её души не шевелит. 
Качая важно головою, 
Соседи шепчут меж собою: 
Пора, пора бы замуж ей!.. 
Но полно. Надо мне скорей 
Развеселить воображенье 
Картиной счастливой любви. 
Невольно, милые мои, 
Меня стесняет сожаленье; 
Простите мне: я так люблю 
Татьяну милую мою!  [14, с. 86] 

В левой строфе мы можем, исходя из традиционного их толкования, зафиксировать такие 
коммуникативные единицы: 

1) сверхфразовое единство (первая и вторая строки), 
2) простое предложение (третья и четвёртая строки, 
3) сложное предложение (следующие четыре строки), 
4) сложное предложение (шесть заключающих строфу строк). 
Последовательность этих единиц представлена следующим вектором: 

СЕ  ПП  СП  СП. 
Соответствующий вектор правой строфы в иерархическом плане выглядит аналогично, 

хотя и несколько иначе:  
СЕ  СП  ПП  ПП  СП. 

Иначе размещены в тексте строфы и компоненты этого вектора: 
1) сверхфразовое единство (первые четыре строки), 
2) сложное предложение (пятая, шестая и седьмая строки), 
3) простое предложение (первые два слова восьмой строки), 
4) простое предложение (часть восьмой строки, девятая и десятая), 
5) сложное предложение (оставшиеся четыре строки). 
При этом в обеих приведенных в качестве иллюстрации строфах, как, по нашим наблю-

дениям, и в большинстве такого рода поэтических фигур романа «Евгений Онегин», наличие 
собственно иерархических отношений между всеми коммуникативными единицами, входящи-
ми в эти фигуры, а также в иные синтаксические образования, весьма проблематично. Вполне 
очевидно, что ни сложное, ни тем более простое предложение не строится на базе сверхфразо-
вого единства, которое в качестве отдельной синтаксической единицы, уже по определению, не 
может входить в состав предложения. Не может, по определению же, в составе простого пред-
ложения оказаться сложное предложение, разве что будучи предложением вводным, т. е. встав-
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ленным в другое предложение, но грамматически не связанным ни с одним из его членов 
[1, с. 72], как это имеет место в том же романе Пушкина: 

И вот уже трещат морозы 
И серебрятся средь полей… 
(Читатель ждёт уж рифмы розы; 
На, вот возьми её скорей!) 
Опрятней модного паркета   
Блистает речка, льдом одета [14, с. 93]. 

И ещё, с более развёрнутой вставкой: 
Так он писал темно и вяло 
(Что романтизмом мы зовём, 
Хоть романтизма тут ни мало 
Не вижу я; да что нам в том?) 
И наконец перед зарёю, 
Склонясь усталой головою, 
На модном слове идеал  
Тихонько Ленский задремал… [14, с. 128]. 

Выделенные фрагменты обеих строф представляют собой вводные предложения, которые 
хотя и связаны опосредованно с общей канвой повествования романа, но не входят в содержа-
тельную его часть и, надо полагать, могут быть без сколько-нибудь существенных потерь ис-
ключены из соответствующих стихов или чем-то заменены в них. Здесь есть некая асимметрия, 
условно говоря, плана содержания и нарушение иерархических отношений в системе коммуни-
кативных конструктов, образующих текст как синтаксическую единицу. Думается, что энтро-
пию, а зачастую и прямое нарушение иерархических отношений на синтаксическом уровне 
структуры языка мы вынуждены будем постоянно фиксировать при квалификации иерархии  
как последовательного перехода той или иной синтаксической единицы от простой к сложной 
или от сложной к более сложной. Но возможен и иной принцип описания наполнения текста 
входящими в него коммуникативными единицами, принцип, аналогичный анализу по непо-
средственно составляющим, практикуемый в дескриптивной лингвистике [3, с. 185–193] и ос-
нованный на противопоставлении компонентов речевой цепи, которые вообще входят в неё, 
т. е. независимо от их иерархического статуса по отношению друг к другу и к соответствующей 
семантико-синтаксической доминанте, тем компонентам, из которых непосредственно по-
строено то или иное синтаксическое образование со своей реальной иерархической конфигура-
цией – от простого к сложному. И если иерархические отношения в общей системе синтаксиче-
ских единиц, составляющих некоторый текст, являются весьма диффузными, то иерархию пре-
дикативных построений как составляющих каждого из последующих иерархических рангов 
можно представить, используя аппарат модели контаминированных образов, практически од-
нозначно следующим аналитическим выражением:  

 
                                                    ПП    СП    СЕ   
                                                    СП    СФ    ПП … (Т)   
                                                    СЕ     ПП    СП  

 
Есть, по-видимому, смысл, как и у Г. Глисона, выделить в общей системе иерархических 

составляющих такое их подмножество, которое следовало бы квалифицировать в качестве непо-
средственно составляющих (сокращённо НС) как составляющих, из которых непосредственно 
образована та или иная конструкция [3, с. 190–191], и в котором вектор иерархических отноше-
ний был бы более строгим, без тавтологии и прямо указывал бы на вхождение одной коммуника-
тивной единицы в другую, более сложную. Такого рода гармонии, однако, в русском языке дос-
тичь очень трудно, а скорее всего вообще невозможно в силу объективной антитранзитивности 
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целого ряда речевых фигур, когда, как это иллюстрирует Н. И. Кондаков, из того, например, что 
А не знаком с В, а В не знаком с С, не следует, что А тоже не знаком с С [5, с. 543]. В синтаксисе: 
из того, например, что в словосочетании типа читать вчерашние газеты существительное газе-
ты (А) синтаксически не подчиняется прилагательному вчерашние (В), а вчерашние не подчиня-
ется глаголу читать (С), не следует, что и слово газеты не подчиняется этому глаголу.  

Сводить иерархический вектор компонентов произвольного текста к приведенной выше и 
теоретически, казалось бы, безупречной его модели ПП  СП  СЕ  Т формальных осно-
ваний нет. И текст, в частности, даже будучи отдельным художественным произведением, мо-
жет быть построен из одного простого предложения, без сверхфразовых единств и без сложных 
предложений, как это мы видим в пушкинской «Эпитафии младенцу»: 

В сиянье, в радостном покое, 
У трона вечного творца 
С улыбкой он глядит в изгнание земное, 
Благословляет мать и молит за отца [13, с. 91]. 

Более того, в текстах типа Днипровский национальный университет имени Олеся Гонча-
ра; Выход в город; Справочное бюро и т. п. может не оказаться и простых предложений в том, 
во всяком случае, многословном и мало похожем на строгую научную дефиницию толковании 
этих коммуникативных единиц, которое даётся во втором томе Русской грамматики под редак-
цией Н. Ю. Шведовой, где простое предложение определяется как такое высказывание, которое 
образовано по специально предназначенной для этого структурной схеме, обладает граммати-
ческим значением предикативности и своей собственной семантической структурой, обнару-
живает эти значения в системе синтаксических форм (в парадигме предложения) и в регуляр-
ных реализациях и имеет коммуникативную задачу, в выражении которой всегда принимает 
участие интонация [15, c. 89–90 ]. Сверхфразовое единство, в свою очередь, не обязательно 
включает в свой состав сложные предложения и, подобно тексту, если исходить из подобных 
только что приведенному толкований предложения, тоже, по-видимому, может функциониро-
вать без предложений простых. Думается при этом, что каких-то обязательных составляющих 
текста, таких, в частности, которые можно было бы отнести и к его непосредственно состав-
ляющим, по всей вероятности, не существует. Ситуация, конечно же, парадоксальная, и выйти 
из неё можно, как мы считаем, лишь приняв для основной коммуникативной единицы иное, бо-
лее общее (при этом возможны самые различные, требующие детального обсуждения и специ-
альной дискуссии варианты) определение такого, например, характера:  

Предложение – это любое предикативное образование, которое состоит из слова, а равно 
его аналога или из синтаксически или по смыслу связанной группы слов и выполняет комму-
никативную функцию [7, с. 46], т. е. является или может быть единицей общения или её ком-
муникативно значимым фрагментом.  

Такое толкование основной коммуникативной единицы позволяет нам  при некоторой де-
тализации субстанциональных параметров соответствующих речевых цепей практически  од-
нозначно квалифицировать их в качестве предложений, и в частности предложений простых 
как единиц первого, младшего иерархического ранга, и непредложений, т. е. каких-то иных  
лингвистических образований, иных иерархически связанных с предложениями конструктов. 
При этом общую систему иерархических отношений между коммуникативными единицами 
текста, исходя из логики приведенных выше соображений, мы считаем целесообразным пред-
ставить схематично в таком виде: 

      
                                    ПП             ((СП)            СЕ)      
 
                                                          
                                                          Т, 
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где стрелки указывают на последовательное вхождение коммуникативной единицы предыду-
щего иерархического ранга в единицу следующего ранга, а в круглые скобки заключены фа-
культативные в построенных аналитических выражениях их компоненты. Показано, таким об-
разом, что текст может быть построен из одного простого и/или сложного предложения, а так-
же из сверхфразового единства, но минимальными и абсолютно обязательными составляющи-
ми текста являются простые предложения, которые могут состоять и из одного слова типа 
ВЫХОД, и даже из одной буквы, скажем буквы М, у входа в метро или в соответствующей 
словарной статье толкового словаря.  

Г. Глисон отмечает, что непосредственно составляющие какой-либо конструкции явля-
ются составляющими для следующего, нижележащего уровня, т. е. на более низком уровне они 
будут просто составляющими, а не НС [3, с. 19]. Нужно, однако, иметь в виду, что далеко не 
все входящие в тот или иной конкретный текст коммуникативные единицы, являясь состав-
ляющими этого текста, будут одновременно и его непосредственно составляющими. И это, по 
всей вероятности, тоже обусловлено антитранзитивностью отношений неравенства, о чём уже 
шла речь выше. Поэтому применительно к собственно иерархическим отношениям в качестве 
непосредственно составляющих, чтобы, отразив суть явления, избежать смысловой тавтологии 
(непосредственно составляющие – это составляющие, из которых непосредственно образо-
вана…), следует, по нашему мнению, квалифицировать такие и только такие коммуникативные 
единицы как фрагменты соответствующего текста, которые, с одной стороны, сами по себе мо-
гут образовать текст и/или  входящую в него конструкцию предшествующего тексту ранга ие-
рархии, с другой же стороны, чрезвычайно избирательны в поисках своего места в общем век-
торе иерархических отношений между коммуникативными единицами текста. Так, непосредст-
венно составляющими текста являются, очевидно, ПП, СП и СЕ (что-то из этих трёх указан-
ных конструктов в тексте есть обязательно, но любого из них может в нём и не быть). 

Соответственно далее. Непосредственно составляющими сверхфразового единства явля-
ются ПП и СП, и только в сложном предложении составляющее и непосредственно состав-
ляющее представлены одним и тем же компонентом – частью сложного предложения, своего 
рода аналогом предложения простого. И если, таким образом, соотнести иерархию коммуника-
тивных единиц текста с его НС, то в общем случае собственно иерархическими отношениями 
между структурными компонентами текста, включая и саму эту синтаксическую единицу, свя-
заны только три  его составляющих: простое предложение, сложное предложение и текст. Схе-
матично эта связь может быть представлена следующим вектором: 

ПП  СП  Т 
Аналогичного вида вектор можно поставить в соответствие иерархическим отношениям в 

системе коммуникативных единиц сверхфразового единства при квалификации этого конст-
рукта, подобно тексту, как предельной, высшего ранга синтаксической фигуры, и будет выгля-
деть этот вектор так: 

ПП  СП  СЕ  
Что же касается гипотетического и, на первый взгляд, вполне естественного графа  

ПП  СП  СЕ  Т, то он не корректен, поскольку сверхфразовое единство не является обя-
зательным в иерархическом плане промежуточным звеном между сложным предложением и 
текстом, хотя и может быть одним из НС последнего. Лингвистически правильным и реально 
отражающим суть описываемого явления будет, по-видимому, следующий контаминированный 
образ, представляющий собой общую модель иерархических отношений между коммуникатив-
ными единицами, наполняющими любой текст и/или любое сверхфразовое единство: 

                                                          ПП 
                                          (ПП)       СП     (СЕ)   Т 
                                                          СЕ               
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Составляющими, а соответственно и частями иерархического вектора текста, могут быть 
все входящие в него коммуникативные единицы в самых различных их комбинациях, а иерар-
хически значимыми непосредственно составляющими такого вектора, включая текст, являются 
только предложение, как простое, так и сложное, и сверхфразовое единство. 

Выводы. В построенных контаминированных образах достаточно, на наш взгляд, полно 
и объективно показаны иерархические отношения между входящими в текст коммуникативны-
ми единицами, а соответственно и особенности образующих  этот синтаксический конструкт 
предикативных комплексов как определённой сочетаемости лингвистически значимых его 
структурных и содержательных компонентов. А в плане иерархии наиболее, по нашему мне-
нию, существенными из этих особенностей являются  такие две: 1) коммуникативная единица 
последующего иерархического уровня не всегда и совсем не обязательно строится непосредст-
венно из единиц предыдущего, строго предшествующего ей уровня и 2) порядок расположения 
наполняющих текст коммуникативных единиц различного иерархического ранга жёстко не 
регламентирован и может быть практически произвольным, с многократным дублированием 
одних и тех же их моделей. 

Перспективы дальнейших исследований заключаются в поисках возможности экстрапо-
ляции системы иерархических отношений между коммуникативными единицами в тексте, а со-
ответственно и в других конструктах синтаксического яруса языковой системы на грамматику в 
целом, а при необходимости и на все предшествующие грамматике уровни структуры языка.  
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ІЄРАРХІЯ КОМУНІКАТИВНИХ ОДИНИЦЬ У РОСІЙСЬКОМОВНИХ ТЕКСТАХ 

Анотація. Мета дослідження – виявити ієрархічні відносини між комунікативними одиницями, що напов-
нюють російськомовний текст. Об'єкт вивчення – ієрархія як послідовне входження одних синтаксичних одиниць в 
інші, більш складні, предмет – російськомовні тексти з синтаксичними побудовами різноманітного рангу ієрархій. 
Матеріал дослідження – двадцять російськомовних текстів, що містять у собі комунікативні одиниці, побудовані за 
різними моделями. Використано описовий, структурний та кількісний методи. В результаті дослідження виявлено 
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послідовність входження в текст предикативних побудов різноманітної складності. Практичне застосування – 
можливе у дослідженні організації тексту як синтаксичної одиниці. Реалії мови, як відомо, далеко не завжди можуть 
відповідати канонізованим судженням, тлумаченням і формулюванням, у тому числі й таким, що зафіксовані в 
офіційних наукових, навчальних і довідкових виданнях. У надфразній єдності може не виявитися складних речень, а 
в ролі тексту як синтаксичної одиниці може функціонувати не тільки надфразна єдність або складне речення, а й ре-
чення просте і навіть окреме слово, яке також може при деяких умовах бути комунікативною одиницею. Висновки: 
1) складовими тексту є предикативні комунікативні одиниці; 2) формально очікуваний вектор ієрархії 
комунікативних одиниць повинен мати приблизно такий вигляд: просте речення – складне речення – надфразна 
єдність – текст; 3) комунікативні одиниці наступного ієрархічного рангу в силу їх антитранзитивності не завжди бу-
дуються безпосередньо із одиниць рангу попереднього і такого, що суворо йому передує; 4) порядок розташування 
комунікативних одиниць різного ієрархічного рівня, що наповнюють текст, жорстко не регламентований та може 
бути практично довільним, із багаторазовим дублюванням одних і тих же моделей. 

Ключові слова: текст, комунікативна одиниця, безпосередньо складові, ієрархічні відносини, 
антитранзитивність.  
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HIERARCHY OF COMMUNICATIVE UNITS IN RUSSIAN-LANGUAGE TEXTS 

Summary. Objective of the study is to identify the hierarchical relations between communicative units that fill the 
Russian-language text. The object of study is the hierarchy as the sequential inclusion of some syntactic units into the other, 
more complex ones, the subject is Russian-language texts with syntactic constructions of various rank of hierarchies. The 
material of the study is twenty Russian-language texts containing communicative units which are built according to different 
models. Methods – descriptive, structural and quantitative methods were used. Findings:  the sequence of occurrence in the 
text of predicative formations of varying complexity was revealed. Practical value – is possible in studies of the organization 
of the text as a syntactic unit. The realities of the language, as is well known, far from always can correspond to canonized 
judgments, interpretations and formulations, including those stated in official scientific, educational and reference editions. In 
a super-phrasal unity, there may not be complex sentences, and not only a super-phrasal unity or a complex sentence can 
function as a text as a syntactic unit, but a sentence can be simple and even a separate word, which can also be a 
communicative unit under certain conditions. Results: 1) the components of the text are predicative communicative units; 
2) the formally expected vector of the hierarchy of communicative units should presumably have the following form: a 
simple sentence – a complex sentence – a superphrase unity – a text; 3) communicative units of the subsequent hierarchical 
rank due to their anti-transitivity are not always built directly from the units of the previous and preceding rank; 4) the order 
of location of the communicative units of different hierarchical levels, that fill the text is not strictly regulated and can be 
almost spontaneous, with multiple duplication of the same models. 

Keywords: text, communicative unit,  immediately components, hierarchical relations, anti-transitivity. 
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ НЕВЕРБАЛІКИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ  
МОВЛЕННІ: ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Анотація. Мета дослідження – виявити широкий контекстний потенціал мовних одиниць, що містять у 
своєму складі омовлений невербальний компонент. Об’єкт вивчення – невербальний дискурс сучасного 
українського мовлення, предмет – лексико-словотвірні й семантичні інновації, що репрезентують живе мовлення 
сучасних українців. Матеріал дослідження – оказіональні та індивідуально-авторські номінативні одиниці, 
зафіксовані в академічних словниках і словниках лексичних та лексико-словотвірних інновацій ХХІ ст. Методи 
дослідження – функційний метод, зокрема дискурсивного й когнітивно-ономасіологічного аналізу, структурний у 
межах трансформаційного й компонентного аналізу, метод асоціативного аналізу та статистичного спостереження. 
Результати: у статті продемонстровано, що 1) застосування морфолого-синтаксичного механізму творення слів зу-
мовлено певними комунікативно-прагматичними інтенціями мовця – посилити експресію або модифікувати 
комунікативний смисл, а також визначено, що 2) збільшення загального обсягу семантичної структури мови 
відбувається внаслідок а) генералізації вихідного значення, або розширення семантики; б) конкретизації, або зву-
ження значення первинної сполуки; в) зміщення значення в разі заміни семантично усталеної твірної основи осно-
вою – невербальним мотиватором, що здійснюється з метою окреслення комунікативної ситуації або моделювання 
комунікативної поведінки мовця. До вивчення інноваційних механізмів неморфологічних способів словотворення 
пропонується методика проектування польової структури (ЛСП), що надає можливість простежити процеси форму-
вання інтерпретаційних смислів лексеми – невербального мотиватора. Практичне використання результатів цієї 
наукової розвідки вбачаємо у застосуванні пропонованих методик для подальшого вивчення механізмів вербалізації 
невербаліки на лексичному і граматичному рівнях мови. У висновках стверджуємо (а) продуктивність вербалізації 
невербаліки, оскільки цей процес дає змогу породжувати, актуалізувати одиниці різних мовних рівнів, (б) функційну 
багатогранність словотворчо-синтаксичного процесу, ефективність міждисциплінарного підходу, який розширює 
межі лінгвістичної практики, що сприяє підвищенню мовної й комунікативної компетенції носіїв мови.  

Ключові слова: вербалізація невербаліки, широкий контекстний потенціал, невербальний дискурс, інновації, 
живе мовлення, комунікативна ситуація, комунікативна поведінка, комунікативна компетенція. 

Постановка проблеми. Мова, як відомо, завжди вбирає потужний контекст соціально-
культурної реальності, цінностей, традицій буття й виражається в здатності людини фіксувати в 
знаках і мовленні предметні градації та характеристики довкілля.  

Сучасна лінгвістика розвивається в річищі комунікативно-функційної (прагматичної) па-
радигми, що зорієнтована в діяльнісну й теологічну площину мовної системи в 
комунікативному середовищі — «соціальне інтерпретується не як зовнішній чинник, що 
мотивує ті чи інші процеси, а як факт мови; воно невід’ємне від внутрішньої структури мови» 
[3, с. 79]. У зв’язку з цим актуалізуються нові методи наукового пізнання, спроможні репрезен-
тувати інноваційні явища в мові й мовленні зокрема.  

Виразово-зображальні властивості мови, як відомо, закладені в її лексичних, 
словотвірних, граматичних, стилістичних засобах і призначені для створення образності, 
емоційності висловлювання. Дослідження «екстралінгвальної обумовленості граматичних оди-
ниць надає можливість також стверджувати, що проникнення соціального у сферу лексико-
граматичних форм є глибоким і неоднорідним явищем» [3, с. 79]. На сьогодні в Україні відомі 
лексикографічні праці В. Балог, Л. Василькової, Г. Віняр, І. Глуховцевої, О. Ільченко, 
Є. Карпіловської, Ж. Колоїз, Н. Лозової, Л. Мазурик, А. Нелюби, О. Стишова, Л. Тименко, 
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О. Тищенка, Л. Туровської, Д. Шпачук присвячені дослідженню мовних трансформацій не 
тільки у сфері лексики, але й граматики.  

Загальна теорія пізнання містить, як відомо, гіпотезу «подвійного кодування інформації» 
(А. Пейвіо), що оперує поняттями «логоген» (вербальний код) та «імаген» (невербальний код), 
які в процесі реалізації інтенцій мовця можуть перетинатися. Невербальні засоби комунікації 
репрезентуються в мовленні як відповідні коди, що потребують належного ступеня 
комунікативної компетенції для адекватного декодування інформації. Комунікативні смисли, 
утворені внаслідок омовлення невербаліки («вербалізації невербаліки»), поглиблюють 
комунікативну й мовну компетенцію учасників спілкування, розширюють їхній мовний 
і комунікативний досвід (див. про це: [7]).  

Зв'язок із попередніми дослідженнями. Студії, що присвячені вивченню процесів 
невербальної комунікативної лінгвістики, паралінгвістики, в Україні репрезентують передусім 
А. Барташова, С. Голощук, І. Серякова, Л. Солощук (взаємодія вербальних і невербальних 
компонентів), Г. Демиденко, Л. Петровська, Л. Самойлович (невербальні засоби спілкування в 
системі фразеології української мови), О. Борисов, Н. Коловоротна, О. Янова (актуалізація 
концептів як параметрів невербальної комунікації у дискурсивній сфері), Т. Космеда, 
Т. Осіпова (вербалізація невербальних засобів комунікації в різних видах дискурсів), Н. Бачкур, 
О. Гандзюк, О. Стародубцева (кінетична лексика художнього твору), а також такі, що 
ґрунтуються переважно на матеріалі інших мов.  

Лексико-словотвірні й семантико-смислові інновації, що містять у своєму складі омовле-
ний невербальний компонент, який належить до сектора знань, недостатньо репрезентованого в 
лінгвістиці, становлять один із прихованих ресурсів української мови в дискурсивній практиці, 
що й мотивує актуальність цього дослідження.  

Мисленнєво-образна природа невербального знака-імагена обумовлює високий 
інгерентний ступінь експресивності, смислотворчої гнучкості, що репрезентується на різних 
мовних рівнях – словотвірному й морфологічному, лексичному й фразеологічному, стимулює 
процеси генералізації, конкретизації або зрушення в семантичній площині мови.  

Постановка завдань дослідження.  
Мета цієї наукової розвідки – виявити широкий контекстний потенціал мовних одиниць, 

що містять омовлений невербальний компонент. 
Виклад основного матеріалу. Підтримуючи академічну лінгвістичну позицію, сформо-

вану Л. Щербою майже століття тому, про те, що осмислювати факти мови необхідно 
актуалізуючи факти мовного матеріалу, спроектованого на довкілля [12, с. 380], пролонгуємо 
сучасну теорію живого мовлення, спираючись на постулати, сформульовані, зокрема, 
Т. Космедою, порівн.: а) поняття живе мовлення «слід визначати крізь такі параметри, як 
динамічність, усно й письмово виражений спонтанний модус, рухливість, креативність»; 
б) «живе мовлення є джерелом порушення літературної норми й одночасно джерелом її понов-
лення, оскільки мовні помилки стають основою вироблення нових комунікативно-
прагматичних норм»; в) «живе мовлення мотивовано комунікативною компетенцією носіїв мо-
ви, їхнім мовним чуттям і смаком» [3, с. 12] (переклад автор. – Т. О.). 

У межах морфологічного способу за традиційними словотвірними схемами утворюють-
ся оказіональні та індивідуально-авторські експресеми, що виконують і номінативну, й експре-
сивну функції, зокрема вони омовлюють виразні ознаки особи, предмета: безобли́чний ← без 
обли́чч(я) (‘ознака того, що без обличчя’). Надійде ранок. Начебто рентген, просвітить серце 
кволе, збайдужіле. І нестачає кисню для легень. І поряд жінки безобличне тіло (В. Гужва) [5, 
с. 49]; безтáлійний ← без тáлі[й(і)] (‘ознака того, хто без талії (гладкий)’). 
У напівпорожньому метро дві безталійні тітки в дешевих хутрянках і поганеньких в’язаних 
шапочках слухали таку ж чувальну третю, але в чорному капелюшку (Березіль, 3–4/07, с. 3) [5, 
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с. 50]; напівпóгляд ← пóгляд (‘неуважний, нецілеспрямований погляд’). Я випадковим 
напівпоглядом застаю себе в дзеркалі (Ю. Андрухович) [7, с. 319]; поміжзýб’я ← пóміж 
зуб(áми). (‘місце (простір) поміж зубами’). Крізь кінський череп вже піднявся верес, А в 
поміжзуб’ї зуб точив свій змій... (Б. Чіп) [5, с. 411].  

Особливу увагу привертають лексико-словотвірні ланцюжки або пари слів, що репрезен-
тують експресивні моделі, утворені за типом словотвірного гнізда, ланцюжки якого базуються 
на живих структурно-семантичних зв’язках і мотивуються певними комунікативно-
прагматичними інтенціями мовця – посилити експресію (А) або модифікувати 
комунікативний смисл (Б), порівн.: витріщáнт ← витріщáти(ся) (‘особа, яка витріщається; 
особа, яка продає витрішки’). …А поруч стояли витріщанти (йшлося про спостерігачів за 
конкурсом поїдальників тістечок, пиріжків тощо) (5-й канал: Час новин, 15.08.05) [5, с. 75]. 
(А) – посилення експресії в новотворі відбувається внаслідок взаємодії похідних значень у 
словотвірному гнізді: витріщáнт ← витріщáти(ся) → ви́трішки (продавати) (див. Схе-
му 1), де значення (2) – ‘опредметнений результат дії’. Прагматична інформація та згущення 
інформації номінативної відбувається за продуктивним словотвірним типом, наслідок чинності 
якого простежуємо в словах на зразок: аспірант, фігурант, дипломант і т. п. із указівкою 
власне на особу, а значення (3) – це метафора, де актуалізовано смисл ‘безцільно’, ‘без діла’. 
Отже, витріщант – це не лише ‘той, хто «витріщається»’ (1), але й ‘той, хто при цьому марнує 
час, байдикує’. Простежуємо значне згущення смислового навантаження. 

Схема 1 

(1) витріщáти(ся) 
‘дивитися широко відкритими очима  

(виявляти зацікавлення чи здивування)’ 
 
(2) витріщáнт                                                                (3) витрішки (продавати) 
 ‘особа, яка витріщається, ← - - - - - - - - - ‘розглядати безцільно, заглядати без діла’ 
 продає витрішки’  

У живому мовленні регулярним і продуктивним способом словотворення є свідоме по-
рушення норм формотворення, зокрема досить поширене творення компаративних форм, для 
моделювання ступеня вияву ознаки, оцінки від прикметників, які не можуть за характером 
своєї семантики виявляти ознаку більшою або меншою мірою (відносні прикметники), що 
застосовується з метою максимального вияву експресії (А), порівн.: найбезрýкіший ← 
безрýкішийǁ ← безрýк(ий) (найвищий ступінь ознаки, названої прикметником безрукий). 
В такому колі я значився серед найбезрукіших, тому за мною вчитель навіть закріпив іменний 
віник (ЛУ, 41/11, с. 8) [5, с. 305], або модифікування комунікативного смислу (Б), порівн.: 
усміхáти ← усміхá(ти)-ся (‘дія (процес) – змушувати усміхатися’). «Таємниця» не тільки 
усміхає й розчулює... (http://artvertep.dp.ua, 13.04.07) [5, с. 552] – унаслідок усічення 
репрезентативної словоформи моделюється імперативна експресема. 

У процесі опредметнення дії засобом вербально-субстантивних переходів часто 
формується полярне щодо вихідного лексичне значення новотвору на відміну від 
традиційних «екваторіальних» моделей (Б), порівн.: демократія – демократизація, політика – 
політизація, Європа – європеїзація тощо. Порівн.: доторканізáція ← доторканізувáтиǁ ← 
доторкáнністьǁ ← не-доторкáн-ність (‘опредметнена дія (процес), пов’язана з позбавленням 
(депутатської) недоторканності’). За словами екс-міністра внутрішніх справ, починати 
«доторканізацію» треба саме з парламенту, а далі вже переходити до інших структур (УМ, 
20.07.07, с. 2) [5, с. 552]. Отже, відзначимо «факт об’єднання в одному словотвірному акті 
лексичної й синтаксичної деривації» [1, с. 120]. 
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Найбільш продуктивним морфологічним способом в аспекті моделювання експресивності 
вважаємо основоскладання. Якщо в процесі основоскладання бере участь і суфікс, то він, як 
відомо, разом із закінченням входить до складу форманта, порівн.: багатомóвченко ← багáто 
мовч-á(ти) (‘особа, яка багато мовчить’). І вийшли на арену силачі: … всезнайко, натякальченко 
і багатомовченко, дисидентокрутій і поліглот, баяніст і піаніст, балетоман… (М. Матіос) [5, 
с. 41] – субстантивне новоутворення назви особи засобом омовлення її ключової 
комунікативної характеристики (стратегії мовчання), що, закладена у форму типового 
українського прізвища на -енко, наділяє номінацію узагальнювальними якостями й суттєво 
розширює семантику вихідної адвербіально-вербальної сполуки, підсилюючи, відповідно, й 
експресивність; вуходéрний ← дéр(ти) вýх(о) (‘ознака того, хто / що дере вухо’). І виховувався, 
звичайно, не на вуходерних диктантах. А музикальний слух – річ не доконечна (ЛУ, 19/10, с. 8) 
[5, с. 91] – омовлено екстралінгвальні параметри звуку (тональність, висота, тембр), що за умо-
ви дисгармонії негативно впливають на вухо слухача; вербалізація предметної ознаки в 
контексті конкретизує, тобто звужує значення первинної сполуки; хатазкрáйній ← хáт(а) з 
крá[й(у)] (‘ознака, пов’язана із позицією «моя хата з краю»’). Це означає, що цінності вищого 
рівня починають превалювати над нашими консюмеристсько-хата-з-крайними звичками 
(УП, 27.01.14) [6, с. 203] – складний композит на позначення комунікативної стратегії, 
мотивованої прагненням мовця якнайбільш точно висловитися, утворений унаслідок 
аглютинації («склеювання») компонентів, що генералізують вихідні значення, узагальнюючи 
змодельовану в такий спосіб ознаку. 

Дослідження лінгвальної практики ЗМІ надають можливість науковцям зробити висновок 
про збільшення загального обсягу семантичної структури мови внаслідок «розширення і по-
глиблення змістового вмісту значної кількості слів, тобто виникненням у них ЛСВ, завдяки 
яким відбувається поповнення і вдосконалення виражально-зображальних засобів літературної 
мови» [10, с. 211].  

Метод статистичного спостереження, зокрема кількісного підрахунку, показав, що на 
словотвірному рівні новотвори з омовленим невербальним компонентом становлять 0,7–1 % від 
загальної кількості зафіксованих у відповідних джерелах неологізмів. Натомість їхня 
пропорційність зростає до 3 % у словниках, що фіксують інновації-перифрази, метафоричні 
сполучення, тобто одиниці більш високої організації, що належить до компетенції 
неморфологічної сфери словотворення. Отже, лексико-семантичний аспект процесу ново-
утворення варто розглянути на матеріалі описових номінацій відповідної організації, у яких 
формантом, як відомо, виступає власне семантика. 

Досить продуктивним засобом новотворення є умовна номінація. Перенесення 
широковідомих найменувань на нові реалії – «один із найпоширеніших способів номінації, що 
відбиває через розвиток мови збагачення людської свідомості такими поняттями, які життя 
висуває на перший план унаслідок їхньої важливості» [4, с. 14]. Порівн.: «Гарбуз» міністру-
соціалісту, де репрезентовано негативний смисл й актуалізовано значення ‘невтішні результа-
ти аграрної політики міністра А. Барановського’ (К, № 77, 2005) [2, с. 35]. У цьому разі 
відфраземний компонент гарбуз є невербальним символом комунікативної девіації, що 
уособлює невдачу, ганьбу, порівн.: Дістати (з’їсти, покуштувати) [печеного] гарбуза – 
‘одержати відмову під час сватання’ [11, т. 2, с. 30]. 

Комплексне вивчення значення передбачає доцільність застосування й традиційних 
методів аналізу, й інноваційних. Серед мовознавців побутує думка, що «вивчення номінативної 
діяльності на сучасному етапі розвитку мовознавства потребує “гнучкої” моделі лексичного зна-
чення. Цікаві результати в зазначеному аспекті надають дослідження, що демонструють досвід 
поширення когнітивної теорії значення» [3, с. 19] (переклад автор. – Т. О.). Крім того, фахівці за-
значають, «що та або та неоднослівна первинна назва й закріплене за нею вторинне найменуван-
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ня з притаманним йому позитивним чи негативним оцінним потенціалом мають у своєму складі 
граматично панівний компонент, який вступає в семантико-синтаксичні зв’язки з іншими консти-
туентами й цим самим формує аксіологічно марковану “дефініційну рамку”» [9, с. 28]. 

З метою визначення контурів цієї рамки простежимо описові конструкції денотату «солод-
кий», які репрезентовані різнорідними лексико-семантичними варіантами, що мотивовані впли-
вом смакових відчуттів. На думку О. Потебні, серед них можна виокремити зовнішні і 
внутрішні, порівн.: «1) враження від властивостей, які ми приписуємо нашим зовнішнім пред-
метам і власному тілу, і 2) оцінка значення цих вражень для нашого індивідуального буття, 
відчуття, що виникають від них, задоволення чи незадоволення…» [8, 1993, с. 54] (переклад і 
жирний шрифт автор. – Т. О.) О. Потебня, як відомо, визначав такі зв’язки: «солодкість предмета 
уявляється нам власне його заслугою, його дружелюбним ставленням до нас, гіркота, гострота – 
злістю (…) у галицько-руському наріччі “солодкий” означає “милий”» [8, 1993, с. 73]. 

Лексико-семантичні варіанти лексеми «солодкий» утворюють польову структуру 
відповідно до інтерпретації її смислів. Пряме значення слова мотивується враженнями від вла-
стивостей предмета й сфокусоване в центральній, ядерній локації поняття, порівн.: 

Ядерна зона – стартова номінація поняття, нейтральна експресивність, смаковий пара-
метр у прямому значенні, порівн.: «який має приємний смак, власт. цукрові, медові і т. ін.; 
протилежне гіркий, кислий, солоний». Ще дитиною бігав він там, з утіхою смакуючи со-
лодкий виноград (М. Коцюбинський) [11, т. 9, с. 446]. 

Приядерна зона – вторинна номінація, що виявляється внаслідок відповідної 
інтерпретації значення ‘солодкий’, що підвищує експресивність лексеми – перший рівень (1); 
де актуалізується прагматична інформація, що засобом омовлення смакового параметра 
моделює ситуацію – другий рівень (2) .  

Т. Космеда наголошує, що «в значенні не відображаються об’єктивні властивості предме-
та, а тільки ті, що виокремлені думкою людини, які є важливими в аспекті особливостей її кон-
такту з предметом» [3, с. 20], тому солодкими називають і таке, що викликає аналогічні 
рефлективні відчуття (1), зокрема солодка вода, солодке молоко, порівн.: Вода тут справді 
смачна, солодка, не відгонить, як в інших степових колодязях, тухлими яйцями (О. Гончар); 
Жінки розставляють на майдані столи з білими мережаними скатертями, ставлять борщ, 
хліб, картоплю, молоко — кисле й солодке (О. Довженко) [11, т. 9, с. 446]. До першого рівня 
долучаємо також і назви деяких рослин із компонентом ‘солодкий’ за таким самим принципом, 
порівн.: солодкий перець [11, т. 9, с. 446], солодкий корінь [11, т. 4, с. 292]. 

Другий рівень приядерної зони (2) сформований метафоричними сполуками з 
актуалізованими прагматичними параметрами, зокрема з виявом специфіки оцінного значення, 
простежуємо також підвищення ступеня експресивності й чітке окреслення певних ситуатив-
них ознак, порівн.: солодкий сон, солодке життя, солодкий голос, солодкі очі, солодка 
усмішка, порівн.: Ой, мати божа! — тихо промовив Бонковський, приклавши трагічно руку до 
серця й підвівши солодкі очі до неба (І. Нечуй-Левицький); … а на обличчі закостеніла та ж 
солодка лисяча осмішка (С. Васильченко) [11, т. 9, с. 446] і т. ін.  

Лексеми, зафіксовані словниками, як відомо, належать до активного тезаурусу мови на 
синхронічному рівні або в діахронічній вертикалі; частотність їхнього використання в мовленні 
певною мірою знижує ступінь вияву оцінки (її характеру, типу) й експресивності порівняно з 
інноваціями. 

Отже третю, периферійну зону формують значення, що виникли внаслідок подвійної 
метафоризації, адже, як відомо, асоціюючи дві різні категорії об’єктів: метафора має подвійну 
семантичну мотивацію; ця здатність складає найважливішу ознаку «живої» метафори, порівн.: 
Гіркий присмак шампанського [2, с. 150] – змодельовано іронію, що ґрунтується на «гастич-
ному досвіді» адресата: шампанське має солодкий, а не гіркий присмак, тому контекстова 
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єдність протилежних за відчуттями смаків моделює іронію, що підвищує ступінь 
експресивності, порівн.: Гіркий присмак шампанського. Колишнього директора Харківського 
заводу шампанських вин посадили до СІЗО. Підозрюють, що вкрав 50 мільйонів прибутку 
підприємства (УМ, № 172, 2009); Перчити «солодкій» галузі [2, с. 193] – простежуємо 
актуалізацію негативного смислу й породження значення ‘завдавати шкоди вітчизняній цукровій 
галузі’, порівн.: Що перчить … «солодкій» галузі. На відродження бурякоцукрової галузі в 
регіоні влада, сіль – госппідприємства та цукровиробники повинні працювати в одній упряжці і 
тісній взаємодії (СК, № 79, 2010); Гіркі «солодкі» уроки (К, № 104, 2005) – змодельовано нега-
тивний смисл та вербалізовано значення ‘досвід, отриманий у процесі діяльності цукрової галузі 
України’ [2, с. 36]. Когнітивний аналіз, вияв відповідних асоціативних зв’язків, як бачимо, надає 
можливість простежити мотиви моделювання нових смислів чи лексико-семантичних варіантів 
слова, визначити конкретний механізм їхнього творення.  

Висновки. Отже, вербалізація невербаліки як живий мовний процес виявляє широкий 
контекстний словотворчий потенціал і репрезентується мовними одиницями різних рівнів – 
морфемами, лексемами, фразеологізмами, словосполученнями як синтаксичними одиницями, 
що в межах морфологічного способу за традиційними словотвірними схемами утворюють 
оказіональні та індивідуально-авторські номінації-експресеми, лексико-словотвірні ланцюжки 
або пари слів, що базуються на живих структурно-семантичних зв’язках і мотивуються певни-
ми комунікативно-прагматичними інтенціями мовця.  

Утворення інноваційних лексем відбувається внаслідок свідомого порушення норм фор-
мотворення, вербально-субстантивних переходів, актуалізації нових лексичних моделей, 
генералізації вихідних значень тощо. Механізм семантичного способу з’яви нових значень 
(ЛСВ) та смислів пов’язаний з певними асоціаціями, що актуалізуються в мовній свідомості, й 
шкалою експресивності, мотивуючись комунікативною ситуацією потреби їхньої актуалізації.  

Перспективи. Вивчення неморфологічних способів словотворення варто спрямовувати в 
площину когнітивістики, що становить перспективу цієї наукової розвідки.  
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ НЕВЕРБАЛИКИ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ РЕЧИ:  
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Аннотация. Цель исследования – определить широкий контекстуальный потенциал языковых единиц, со-
держащих вербализованный невербальный компонент. Объект изучения – невербальный дискурс современной ук-
раинской устной речи, предмет – лексико-словообразовательные и семантические инновации, представляющие жи-
вую речь современных украинцев. Материал исследования – окказиональные и индивидуально-авторские номина-
тивные единицы, зафиксированные в академических словарях и словарях лексических и лексико-
словообразовательных инноваций ХХI ст. Методы исследования – функциональный, в частности метод дискурсив-
ного и когнитивно-ономасиологического анализа, структурный метод в рамках трансформационного и компонент-
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ного анализа, метод ассоциативного анализа и статистического наблюдения. Результаты: в статье показано, что 
1) применение морфолого-синтаксического словообразовательного механизма мотивируется системой коммуни-
кативно-прагматических интенций адресанта, направленных на повышение экспрессивности или существенной 
модификации коммуникативных смыслов, а также что 2) увеличение общего объема семантической структуры но-
минативных конструкций в результате а) генерализации исходного значения, или расширения семантики; 
б) конкретизации, или сужения значения исходной единицы; в) смещения значения в случаях замены семантически 
устоявшейся образующей основы основой – невербальным мотиватором осуществляется с целью определения ком-
муникативной ситуации или моделирования коммуникативного поведения адресанта. Для изучения инновационных 
механизмов неморфологических способов словообразования предлагается методика проектирования полевой струк-
туры (ЛСП), позволящая проследить процессы формирования интерпретационных смыслов лексемы – невербально-
го мотиватора. Практическое применение результатов и использование предложенных методик возможно в процессе 
дальнейшего изучения механизмов вербализации невербалики на лексическом и грамматическом уровнях языка. 
В выводах констатируется продуктивность процесса вербализации невербалики, проиллюстрированная единицами 
разных языковых уровней, при этом наблюдаем функциональную многогранность словообразовательно-
синтаксического процесса, эффективность междисциплинарного подхода, расширяющего границы лингвистической 
практики, что, как представляется, может способствовать повышению языковой и коммуникативной компетенции 
носителей языка.  

Ключевые слова: вербализация невербалики, невербальный дискурс, широкий контекстный потенциал, инно-
вации, живая речь, коммуникативная ситуация, коммуникативное поведение, коммуникативная компетентность. 
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VERBALIZATION OF NON-VERBALS IN THE UKRAINIAN SPEECH:  
LEXICAL AND GRAMMATICAL ASPECT 

Summary. Objective of the research is to determine wide contextual potential of linguistic units containing a verbal-
ized non-verbal component. Object of the research is a non-verbal discourse of the modern Ukrainian oral speech; subject of 
the research is represented by lexical, word-forming, and semantic innovations representing live speech of the modern 
Ukrainians. Materials of the study include occasional and individual-author’s nominative units recorded in academic diction-
aries and dictionaries of lexical as well as lexical and word-forming innovations of the 21st century. Methods of the research 
are the following: functional (a method of discourse and cognitive-onomasiological analysis), structural (in terms of trans-
formational and component analysis), methods of associative analysis and statistic observation. The results are as follows: 
the paper has demonstrated that 1) application of morphological and syntactic word-forming mechanism is motivated by the 
system of communicative-pragmatic intentions of an addresser aimed at the increase in expressiveness or considerable modi-
fication of the communicative senses; and 2) increase in total volume of semantic structure of nominative patterns as a result 
of a) generalization of the initial meaning or widening in semantics; b) concretization or narrowing of the meaning of the ini-
tial unit; c) shifts in the meanings, in cases when semantically conventional forming basis is replaced by the basis being a 
non-verbal motivator, take place to determine communicative situation or modeling of communicative behaviour of an ad-
dresser. A methodology to design field structure (LSF) is proposed to study non-morphological methods of word formation; 
the methodology makes it possible to trace the processes of the formation of interpretational meanings of a lexeme – non-
verbal motivator. Practical implication of the results and use of the proposed methods are possible in the process of further 
analysis of the mechanisms to verbalize non-verbals both at lexical and grammatical linguistic levels. Conclusions are drawn 
to emphasize the productivity of the process to verbalize non-verbals illustrated by the units of different linguistic levels; in 
this context, we can observe functional complexity of both word-forming and syntactic processes as well as efficiency of the 
inter-disciplinary approach which widens the boundaries of linguistic practice and may favour improvement of the linguistic 
and communicative competence of the native speakers. 

Keywords: verbalization of non-verbals, non-verbal discourse, wide contextual potential, innovations, live speech, 
communicative situation, communicative behaviour, communicative competence. 
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TRANSLATION STRATEGIES FOR CONTEXTUAL MEANING 

Summary. The aim of the article is to analyze translational strategies used to render a contextual meaning of a lexi-
cal unit. The article deals with the general problem of studying word translation in artistic English texts. The object of the ar-
ticle is the novels by  K. Vonnegut. The subject of the article is translational transformations, their frequency and reliability. 
This problem is a topical one as any type of meaning on the one hand is a certain translational problem, on the other hand, it 
creates a text specificity. The material of investigation includes abstracts from various artistic texts of classical English litera-
ture. The methods of investigation are descriptive and comparative one. Thus the results of the article are the description of 
stylistic and translational peculiarities of contextual meaning. The mechanism of its translation was studied by a few re-
searchers and the peculiarities of their functioning were analyzed. Translation of contextual meaning is important enough. 
Every language combines a form and value arbitrary enough and has specific character. All types of meaning have such in-
herent feature that they contrast to each other, and there are a few expressions that have different values but identical or simi-
lar form. The conclusions state that analyzing the classical English literature we can specify such translational transforma-
tions as main ones: 1) analogous translation; 2) compensation; 3) replacement. The main ways of translating this kind of 
words are analogue, compensation, replacement and sometimes omission which is not desirable. Their choice to a certain ex-
tent depends on the register of the context: neutral narrative, scientific or colloquial. Ther transformations in scientific con-
text are less pronounced, there we can find analogues, antonymic translations and logical development. All types of replace-
ments are traced in narrative register. The colloquial register may need all types of transformations, compensation among 
them. The prospects of our investigation are connected with studying possibilities of translating  pragmaic meaning. 

Keywords: translation,  meaning, context, compensation, analogue, replacement. 

Problem statement. The article deals with the general problem of translating various types of 
meaning from English into Ukrainian. This problem is a topical one as meaning assumes paramount im-
portance in all fields of linguistics. This is so because the term 'meaning' is applied not only to words, 
word-combinations, sentences but also to the manner of expression into which the matter is cast. Thus, 
we are to look at meaning from the stylistic perspective.   

Connections with former investigations. At some period in the development of a certain trend in 
linguistic theory  meaning was excluded from observations in language science; it was considered an ex-
tralinguistic category. The tendency was so strong that R. Jakobson suggested the term “semantic invari-
ant” as a substitute for “meaning”. If, however, you dislike the word meaning because it is too ambigu-
ous, writes R. Jakobson, then let us simply deal with semantic invariants, no less important for linguistic 
analysis than the phonemic invariants [7]. But this tendency has been ruled out by later research in lan-
guage data. One of the prominent American scientists, Wallace L. Chafe, is right when he states that 
“...the data of meaning are both accessible to linguistic explanation and crucial to the investigation of 
language structure – in certain ways more 'crucial than the data of sound to which linguistic studies have 
given such unbalanced attention” [5].  

The problem of meaning in general linguistics deals mainly with such aspects of the term as the 
interrelation between meaning and concept, meaning and sign, meaning and referent. The general ten-
dency is to regard meaning as something stable at a given period of time. This is reasonable, otherwise 
no dictionary would be able to cope with the problem of defining the meaning of words. Moreover, no 
communication would be possible. 

Aim and tasks of the investigation. The role of contextual meaning in translation has not been 
studied yet as new situations and new contexts set new aspects of the problem. Thus the aim of the arti-
cle is to analyze stylistic and translational power of the contextual meaning in an artistic text. To achieve 
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the aim we are to solve the following tasks: to define typical translational transformations for translating 
contextual meaning; to accumulate the relevant factual material; to classify the obtained usages of con-
textual meaning and their translation. 

The main part of the investigation. If we talk about words, we cannot avoid talking about the 
study of meaning (semantics). The meaning of a word is often complex, having such component  as a 
picture, an idea, a quality, a relationship and personal feelings and association. Palmer [10] suggested 
that we should draw a distinction between sentence meaning and utterance meaning, the sentence mean-
ing being directly predictable from the grammatical and lexical features of the sentence, while utterance 
meaning includes all the various types of meaning, then, is the part of meaning of a sentence that we are 
going to discuss next. He states that utterance meaning is the part of meaning of a sentence that is di-
rectly related to grammatical and lexical features, but is obtained either from associated prosodic and 
paralinguistic features or from the content, linguistic and non-linguistic [10].  

Contextual meaning is widely assumed to be one of the central factors in linguistic communica-
tion. The sciences noted that this meaning involves an interconnection on the lexical level of language 
and arises in case of multiple conceptual meanings, when one sense of word forms part of our response 
to another sense. It is the first meaning or usage which a word will suggest to most people when the 
word occurs not in isolation [1; 4; 8]. 

The article deals with the mechanisms of realization of contextual nuances in translated utterances 
based on the comparative translation analysis of books by K. Vonnegut [11]. A particular text provides 
plentiful data for analysis and investigation, for it contains rather specific vocabulary and pragmatic in-
tention. A lot of common words may acquire occasional meanings within the context. Both connotative 
and contextual meanings may pose a considerable challenge for a translator. Thus, we are to examine the 
approaches and solutions, offered by translators, whose texts are considered adequate and widely ac-
cepted ones. It would be useful to compare both Russian (by P. Zafirov [2]) and Ukrainian (by V. Khazin 
[3]) translations, for these languages have the similar structure and are genetically related. We have ana-
lyzed about a hundred of text fragments with special functioning of contextual meaning and summarized 
translational transformations used there. Here we present some samples to illustrate the most typical and 
successful results.  

The fact that the artistic text under consideration is not uniformed from the point of view of its 
register is worth paying attention to. The whole artistic context can be split into 1) neutral, narrative; 
b) bookish, scientifically orientated; c) colloquial. As our observations show, some ways of translating 
contextual meaning in these registers coincide, the others differ.  

Descriptive, narrative contexts can be illustrated in the following way. In the very beginning of 
the text we encounter the description of the setting, i.e. the seaport Guayaquil:  It was always very hot 
there, and humid, too, for the city was built in the doldrums – on a springy marsh through which the 
mingled waters of several rivers draining the mountains flowed. This seaport was several kilometers 
from the open sea. Rafts of vegetable matter often clogged the soupy waters, engulfing pilings and an-
chor lines.  It would be useful to look at different representations of this fictional reality in both transla-
tions. There are some notable moments in this excerpt we would like to concentrate our attention on, 
which are marked with bold letters for this purpose. In the Russian translation we read: Царила там не-
изменная жара, да и влажность, так как город построен был в безветренной экваториальной 
зоне, на пружинящем болоте, которое образовывали, сливаясь, несколько сбегавших с гор рек. 
Открытое море начиналось в нескольких километрах от этого морского порта. Нередко месиво 
водорослей заполоняло воды дельты, делая их студенистыми, облепляя сваи причалов и якор-
ные цепи. V. Khazin provides the following variant: Там завжди було спечно й вогко, бо місто 
стояло на багнистій місцевості, де били численні джерела і де зливалися перед впадінням в оке-
ан, який у тих місцях не знав штормів, кілька річок, що стікали з гір. Цей морський порт 
містився за кілька кілометрів од відкритого моря, і ті кілька кілометрів теплих, наче бульйон, 
вод звичайно були вкриті рослинними рештками, що прибивалися до пальових причалів та 
якірних ланцюгів. 
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The word ‘doldrums’ has no direct equivalent in Ukrainian as well as in Russian. The unilingual 
dictionary among other explanations suggests the meaning of ‘a part of the ocean near the equator 
abounding in calms, squalls, and light shifting winds’. This explanation obviously accounts for the ap-
pearance of the word ‘океан’ in the Ukrainian translation (which is absent in the original, although im-
plied by the word used in the context), which is a typical example of concretization. Translators of the 
Russian text in this case preferred to keep the structure of the original sentence, and used mere descrip-
tive approach – безветренной экваториальной зоне, which is a good solution in terms of space 
economy, and is often considered as a near equivalent of a word ‘doldrums’, and included to bilingual 
dictionaries as an analogue of this noun. The collocation ‘springy marsh’ preserves its literal meaning by 
means of word-for-word translation into Russian – пружинящем болоте; again Ukrainian text slightly 
modifies the original phrase, and omits the adjective ‘springy’,  which however, does not violate the con-
text. “Soupy waters” with the help of descriptive translation become “наче бульйон” in Ukrainian, and 
“студенистыми” in Russian; the former emphasizing the warm temperature of the waters, and the lat-
ter stressing their jelly-like state (due to abundance of vegetable matter). However, we cannot tell for 
sure, which of the abovementioned characteristics was originally meant by Vonnegut himself. Moreover, 
“vegetable matter” is of interest as well.  The word vegetable has a generic dictionary meaning – ‘рас-
тение’, it is this meaning that is represented in theUkrainian translation. Yet the translators of the Rus-
sian one applied concretization and specified the kind of plants or vegetables, having substituted it for 
‘месиво водорослей’ that is understandable and easily decoded by Russian speakers, for it is the spe-
cific type of plants ‘водоросли’ (algae), that live in the water.  

The phrase ‘like amphibious infantry’ describes the way the visitors of Galapagos should climb 
the rocky slopes. The translators into Russian found a direct equivalent for the noun (infantry – пехота) 
and applied metonymy in place of its attribute (amphibia are, indeed, sea creatures) , thus in translation 
we get – ‘морская пехота’. The Ukrainian translator focuses his attention on the word “amphibious” and 
leaves it unchanged in translation, on the other hand he has chosen to generalize, selecting more generic 
concept of ‘полки’ (i.e. troops) – “ полчища амфібій”. Both words belong to the same military seman-
tic group, thus their mutual intelligibility within the context does not violates its communicative value. 
This particular example shows the importance of combinability in translation, different combinability 
patterns influence the choice of semantic variants.   

The next example has to to with scientific register. The author gives a description of Galapagos 
landscape taken from the book by Charles Darwin called “The Voyage of the Beagle” which starts with 
the phrase: “Nothing could be less inviting than the first appearance.” Its Ukrainian translation exem-
plifies a prominent example of such transformation as antonymic translation: “Перше враження до-
сить-таки гнітюче”. The Ukrainian phrase sounds more appropriate and fits the contexts better than 
the one, suggested by the Russian text, even though the last abides by the original structure with the help 
of literal translation: “На первый взгляд трудно представить себе что-либо более непривлека-
тельное”. The same abstract also contains the account of brushwood – “stunted, sun-burnt brushwood, 
which shows little signs of life” that is rendered identically in both translations using antonymic method 
as well: “низькорослими, випаленими на сонці кущами, які майже позбавлені ознак життя…” / 
“чахлой, выжженной солнцем порослью, почти не подает признаков какой-либо жизни”. 

When Kurt Vonnegut tells his readers about Darwin’s most famous and influential scientific vol-
ume “The Origin of Species”, he mentions  the fact that: “It did more to stabilize people’s volatile opin-
ions of how to identify success or failure than any other tome.” Actually this phrase presents no consid-
erable challenge for translators, yet we cannot help noticing, that the literal or word-for-word translation 
thereof (стабилизировать) and even the slightly different in terms of connotative meaning ‘система-
тизировать’ would not make much sense in Russian or Ukrainian. However, it is this verb that is used 
by translators Zdorovov and Zafirov: “Трактат этот, более чем любой другой, способствовал 
стабилизации изменчивых человеческих представлений о том, как можно определить успех или 
неудачу”. In Ukrainian variant by Khazin: “Той трактат зробив більше, ніж будь-який інший, щоб 
звести до загального знаменника все розмаїття людських суджень щодо добра і зла, успіху і 
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невдачі” the set expression is used – ‘звести до загального знаменника’ which actually denotes sys-
tematization of acquired knowledge; the popular expression is closer to the Ukrainian recipient and fully 
conveys the denotative meaning of original lexical item.   

Logical development, contextual generalization and concretization are actually widely applied in 
the Ukrainian translation of the novel Galapagos. For instance, the word “тубільці” that have already 
been mentioned as an example of concretization, is extensively used throughout the Ukrainian text as a 
specifying device: “without safe anchorage or shade or sweet water or dangling fruit, or human beings 
of any kind” – “без пристойних бухт, природних укрить і прісної води, без крислатих фруктових 
дерев і навіть без тубільців”. Pragmatic adaptation of the following sentence was a necessary con-
vention for translators, otherwise it would astonish the target readership: Only one English word ade-
quately describes his transformation of the islands from worthless to priceless: magical. As we may 
point out, “English word” could have easily become “українським” or “русским” in translation, yet 
translators omitted the attribute of the word in both cases: 1) Цю здійснену Дарвіном трансформацію 
нікчемних островів у неоціненні інакше, ніж магією, не назвеш. 2) Лишь одним словом можно 
верно охарактеризовать мгновенно пережитое островами превращение из ничего не стоящих в 
бесценные: волшебство. Moreover, antonymic relationship between the adjectives ‘worthless and 
priceless’ and their contradictory usage in this utterance is preserved only in Russian translation, the 
Ukrainian variant, indeed, contrasts two adjectives – one with positive and the other with negative mean-
ing, yet they are not antonyms in traditional linguistic sense. Thus, the stylistic opposition is partly lost. 

The following Ukrainian sentence is a typical example of such transformation as generalization: 
“Але мільйон років тому планета була така сама багата на воду й харчі, як і тепер, і щодо цього 
унікальна в усій Галактиці” (compared to the original “But the planet a million years ago was as 
moist and nourishing as it is today – and unique, in that respect, in the entire Milky Way”). The original 
item “Milky Way” (the galaxy that contains our Solar System)  is substituted by more generic term “Га-
лактика” (galaxy as such), even though there is a direct vocabulary equivalent for the original item, 
fixed not only in dictionaries, but also in scientific literature dealing with astronomy and space explora-
tion (i. e. “Чумацький Шлях”). The Russian direct equivalent is, however, used by Zafirov and Zdoro-
vov in their translation: “Однако в действительности Земля тогда, миллион лет назад, была столь 
же богата влагой и плодоносна, как и сегодня, – и в этом отношении ей не было равных на всем 
протяжении Млечного Пути”. 

Next examples will ilustrate the purely colloquial register. An interesting solution for the word 
‘drinker’ is suggested by Khazin in the 3rd Chapter of K. Vonnegut’s novel: “He was not a drinker” – 
“Уейт не схильний був чаркувати”. As we observe, the denotative meaning is preserved, and is con-
veyed in a verb form. The Ukrainian verb “чаркувати” is a colloquial one, and according to Ukrainian 
explanatory dictionaries, indeed, has a meaning of drinking alcohol, but this usage is not common for the 
Ukrainian language. For this reason, translators of the Russian version might have been more precise, 
having translated the noun into Russian with its direct equivalent “пьянчуга”.  

While the translator of the Ukrainian text decided to render the composite adjective ‘nut-brown’ 
word-for-word as ‘горіхово-брунатний’, translators Zafirov and Zdorovov substituted it with its ana-
logue (the word with more or less the same connotative meaning) – ‘смуглокожий’. The translation of 
a substantivized adjective within the context also deserves attention – the neutral English ‘natives’ is 
conveyed in both translations similarly, using connotation to the region where these natives live, i. e. 
they are residents of the islands, who are commonly referred to in Russian and Ukrainian as ‘туземцы’ 
or ‘тубільці’ correspondingly. What interests us most in the following sentence is the translation of de-
notative meaning of a word group “tone deaf” within this particular context: “He could talk to birds in 
their own languages, for example, something she could never have done, since her ancestors were noto-
riously tone deaf on both sides of her family.” Actually “ tone deafness” is a peculiar type of deafness 
that lies in the lack of relative pitch, or the inability to distinguish between musical notes that is not due 
to the lack of musical training; tone deaf people seem disabled only when it comes to music. The term 
“tone deafness” belongs to the medical field, and has direct equivalents in both Ukrainian and Russian. 
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Khazin uses this equivalent in his translation: “Він, приміром, умів спілкуватися з птахами на їхніх 
власних мовах, чого Мері була позбавлена через цілковиту музичну глухоту – нею відзначались її 
предки з обох боків”. Unlike their colleague, Russian translators Zafirov and Zdorovov managed to find 
an adequate connotative equivalent, which fits the context even better, and is more understandable for 
Russian speakers, who may be unfamiliar with medical vocabulary: “Он умел, например, разговари-
вать с птицами на их наречии – чего не дано было ей, чьи предки по обеим линиям были абсо-
лютно лишены слуха”. (Отсутствие слуха и есть музыкальная глухота). In another sentence: 
“The tests were incapable of detecting minor defects in the fetus, such as that it might be as tone deaf as 
Mary Hepburn”, the similar term is conveyed identically (as an absence of musical talent, i. e. ‘отсутст-
вие музыкального слуха’) in both translations: 1) “Аналіз не міг виявити дрібних дефектів плоду – 
таких, наприклад, що дитина не матиме, як Мері Хепберн, музичного слуху”; 2) “При всем том 
анализы были не в состоянии выявить мелкие отклонения в развитии плода. К примеру, что ре-
бенок может родиться без музыкального слуха, подобно Мэри Хепберн”. 

Conclusions and prospects. Thus we can make the conclusion that the contextual meaning is one 
of the greatest problems in translating any text. The main ways of translating this kind of words are ana-
logue, compensation, replacement and sometimes omission which is not desirable. Their choice to a cer-
tain extent depends on the register of the context: neutral narrative, scientific or colloquial. The trans-
formations in scientific context are less pronounced, there we can find analogues, antonymic translations 
and logical development. Such types of replacements as generalization and concretization are traced in 
narrative register. The colloquial register may need all types of transformations, compensation among 
them. The prospects of our investigation are connected with studying possibilities of translating prag-
matic meaning. 
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СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ КОНТЕКСТУАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ 

Анотація. Метою статті є аналіз трансляційних стратегій, що використовуються для відображення контекс-
туального значення лексичної одиниці. У статті розглянуто загальну проблему вивчення перекладу слів у художніх 
англійських текстах. Об'єктом статті є романи Ч. Діккенса, K. Воннегута, Дж. Остен. Предметом статті є трансля-
ційні перетворення, їх частота та надійність. Ця проблема є актуальною, оскільки будь-який тип значення, з одного 
боку, є певною трансляційною проблемою, з іншого боку, створює специфіку тексту. Матеріал дослідження вклю-
чає фрагменти з різних художніх текстів класичної англійської літератури. Методи дослідження є описовими і порі-
вняльними. Результати статті описують стилістичні та трансляційні можливості контекстуального значення. Низка 
дослідників вивчали механізм його перекладу, проаналізували особливості функціонування цього значення. Пере-
клад контекстуального значення достатньо важливий. Кожна мова поєднує в собі форму і значення довільно і має 
специфічний характер. Всі типи значення контрастують один з одним, і є кілька виразів, які мають різні значення, 
але однакові або подібні форми. Зроблені висновки стверджують, що, аналізуючи класичну англійську літературу, 
можна вказати такі трансляційні перетворення як основні: 1) аналогічний переклад; 2) компенсація; 3) заміна. Ми 
робимо висновок, що найкращим способом перекладу контекстуального значення є аналог, коли це можливо. Перс-
пективи нашого дослідження пов'язані з вивченням шляхів перекладу прагматичного значення. 

Ключові слова: переклад, значення, контекстуальне значення, компенсація, аналог, заміна. 
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СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА КОНТЕКСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Аннотация. Целью статьи является анализ трансляционных стратегий, используемых для передачи контек-
стуального значения лексической единицы. Рассматривается общая проблема изучения перевода слов в художест-
венных текстах на английском языке. Объектом статьи являются романы Ч. Диккенса, К. Воннегута, Дж. Остин. 
Предмет статьи – трансляционные трансформации, их частота и достоверность. Эта проблема является актуальной, 
поскольку любой тип значения, с одной стороны, является определенной переводческой проблемой, с другой сторо-
ны, он создает специфичность текста. Материал исследования включает фрагменты из различных художественных 
текстов классической английской литературы. Методы исследования носят описательный и сравнительный харак-
тер. Результатом статьи является описание стилистических и переводческих возможностей контекстного значения. 
Механизм его перевода был изучен рядом исследователей, проанализировавшими особенности его функционирова-
ния. Перевод контекстуального значения достаточно важен. Каждый язык сочетает в себе форму и значение доста-
точно произвольно и имеет специфический характер. Все типы значений контрастируют друг с другом, и есть не-
сколько выражений, которые имеют разные значения, но они идентичны или похожи по форме. В выводах утвер-
ждается, что, анализируя классическую английскую литературу, мы можем указать в качестве основных трансляци-
онных преобразований: 1) аналогичный перевод; 2) компенсацию; 3) замену. Мы делаем вывод, что лучший способ 
перевода контекстуального значения – это аналог, когда это возможно. Перспективы нашего исследования связаны 
с изучением способов перевода прагматического значения. 

Ключевые слова: перевод, значение, контекстуальное значение, компенсация, аналог, замена. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕЦЕНЗІЙ НА УКРАЇНСЬКІ 
ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВНИКИ КІН. ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ. 

Анотація. Мета дослідження – з’ясувати теоретико-практичне значення рецензій на термінологічні словники 
природничої галузі. Об’єкт дослідження – система параметричних вимірів термінологічних словників, предмет – 
критичні зауваження щодо репрезентування структурних параметрів термінологічних словників. Дослідницький 
матеріал – тексти рецензій, надруковані протягом кін. ХХ – поч. ХХІ ст. Застосовано такі методи: 
лексикографічного аналізу параметрів словника, кількісного аналізу і порівняльний. У результаті дослідження 
встановлено, що протягом усього аналізованого періоду експерти приділяють увагу насамперед дефінітивним, пере-
кладним словникам і словникам-довідникам. Найбільше зауважень висунуто до словників поч. ХХІ ст. Потенційна 
важливість практичного застосування результатів полягає в удосконаленні теоретико-методологічних принципів 
і засад створення термінологічних словників, а також їхнього використання під час розроблення словників нового 
(комбінованого) типу, що комплексно репрезентують лексику певної галузі науки. Висновки: 1) критичні коментарі 
до фахових дефінітивних словників стосуються таких їхніх параметрів: ‘вступ / передмова’, ‘енциклопедична 
інформація’, ‘реєстр словника’, ‘дефініція’, ‘список літератури’; 2) перекладні дефінітивні словники мають кількісні 
недоліки стосовно репрезентування таких структурних параметрів: ‘реєстр словника’, ‘зона перекладу’, ‘дефініція’; 
3) до параметрів словників-довідників висувають такі критичні зауваження: замінити заголовний термін-кальку нор-
мативним терміном; додати параметр ‘акцентна характеристика’; узгодити заголовні терміни з їхніми дефініціями та 
ін. Теоретико-практичне значення рецензій на термінологічні словники полягає в можливості систематизувати 
виявлені критиками недоліки репрезентування структурних параметрів видань такого типу задля вдосконалення за-
садничих теоретико-методологічних основ метатермінографії й практичного реалізування якісних праць. 

Ключові слова: рецензія, термінологічний словник, термінологічний словник нового (комбінованого) типу, 
структурні параметри словника, метатермінографія. 

Постановка проблеми. Відомий лексикограф-енциклопедист І. Огієнко свого часу за-
уважував: «Користь читання словників завжди велика, бо воно раз-по-раз доповнює нашого 
особистого словника, звичайно вбогого. Багато є влучних українських слів, яких ми один від 
одного рідко почуємо, але словник завжди нагадає нам про них» [14]. Утім словники – це не 
лише суто мовознавче явище, але й потужний культурологічний чинник, джерело духовності й 
матеріальної історії, вияв національної чесноти, гідності й самопошани, а також утвердження 
самобутності народу й національного самозбереження. На переконання Л. Полюги, «у процесі 
національного самозбереження та самозахисту важливу функцію в українській культурі, мож-
ливо, більше, ніж в історії інших пригноблених народів, відіграло українське словникарство» 
[18, с. 144].  

Термінологічні словники особливо важливі для ствердження національної літературної 
мови, розвитку національної науки й техніки: саме їх розглядають як запоруку розбудови куль-
тури наукової й літературної мови. «Ні один словник, який би повний не був він, не може за-
ступити собою фахового термінологічного словника. Ось тому кожен фахівець конче мусить 
мати в себе під руками також і термінологічного словника свого фаху» [15]. Наголосимо, що в 
Україні раніше, ніж в Росії та Білорусії, і майже одночасно з країнами Європи, починає активно 
розвиватися термінографія – виходять словники з різних галузей науки. Друкування 
термінографічних праць у тогочасних умовах (деукраїнізація, ліквідування Інституту 
української наукової мови, переслідування й репресії авторів українських спеціальних 

                                                 
 Петрова Т. О., 2019 
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словників та ін.) засвідчувало прагнення до вироблення власного термінофонду й самостійності 
національної науки, її різноспрямованість. 

Державотвірні процеси кін. ХХ – поч. ХХІ ст. сприяють розширенню тематики 
лексикографічного опису спеціальних мов. Однак, незважаючи на вагому кількість надрукова-
ного термінографічного матеріалу за останні роки, особливої уваги потребує низка теоретико-
практичних питань термінологічної лексикографії: по-перше, це стосується укладання 
словників нового типу, що вимагають теоретичного розроблення; по-друге, надзвичайна 
складність галузевих термінологій, їхня розгалуженість і внутрішня диференціація потребують 
осмислення матеріалу, що повинно знайти відповідне місце у словнику; по-третє, потужні про-
цеси українізації термінотворення, продукування термінів на основі питомих одиниць. 
«Індикатором» якості фахових словників є критична реакція на них, відображена в текстах 
опублікованих рецензій, у яких експерти зауважують переваги та недоліки видань. Зазначене й 
зумовлює необхідність аналізування текстів рецензій на галузеві словники з метою вилучення 
рекомендацій для розв’язання означених теоретичних проблем термінографії.  

Зв'язок із попередніми дослідженнями. Теоретико-методологічні питання термінографії, 
без сумніву, перебувають у полі зору сучасних мовознавців, зокрема С. Гриньова, 
В. Дубічинського, З. Комарової, В. Лейчика, В. Щербіна, Л. Боярової, О. Іванової, В. Іващенко, 
М. Комової, І. Кочан, О. Кочерги, Л. Симоненко, Л. Туровської та ін. Сучасна українська 
термінографічна критика постійно розвивається, утім у науковій теоретичній літературі все ще не 
порушено питання про її визнання як цілком самостійного напряму термінографії з випрацюва-
ною власною методологічною основою. До того ж до сьогодні немає праць, у яких було б 
висвітлено теоретико-практичне значення рецензій на спеціальні словники. 

Постановка завдань дослідження. Мета цієї статті – з’ясувати теоретико-практичне 
значення рецензій на термінологічні словники. Зазначена мета передбачає розв’язання таких 
завдань: 1) проаналізувати тексти рецензій на фахові словники й виявити зауваження критиків 
та їхні пропозиції щодо поліпшення якості видань; 2) узагальнити й систематизувати 
рекомендації відповідно до структурних параметрів для удосконалення теоретико-
методологічних засад створення словників та їхнього практичного застосування, спрямованого 
на підвищення якості лексикографічного опису термінологічного матеріалу. 

Викладення основного матеріалу. Засади критики спеціальних словників закладені ще 
в 20-х рр. ХХ ст., зокрема в указаний період головним завданням кожної з 34 секцій Інституту 
української наукової мови було створення якісних термінологічних словників. Для цього члени 
секції сходилися на засідання, під час яких розробляли методологію укладання словників, об-
говорювали доповіді та вислухували рецензії. Сьогодні потребу підвищення якості фахових 
словників може задовольнити спирання на досвід і традиції укладання праць такого типу й ура-
хування результатів їхнього критичного діагностування. З урахуванням викладеного вище мо-
жемо констатувати, що зростає необхідність удосконалення професійної та об’єктивної крити-
ки термінографічної продукції.  

Ці проблеми активно вивчаються науковою спільнотою. «У світовій науці 
лексикографічна критика (dictionary criticism, etc.) займається вивченням і дослідженням всіх 
аспектів створення й використання словників. У міру розвитку наукового спеціалізування кри-
тика словників все частіше виділяється як особливий напрям, що вирішує завдання оцінки 
словника й верифікації словникових даних, і розвивається сьогодні в декількох перспективних 
напрямах, в тому числі міждисциплінарних» [20, с. 10]. Критика загальновживаних словників, 
на відміну від критики спеціальних видань, в останні роки є однією з головних тем на автори-
тетних зустрічах лексикографів, засіданнях Комісії з лексикології і лексикографії при 
Міжнародному комітеті славістів у Гродно (2010), Харкові (2011), Києві (2012), Санкт-
Петербурзі (2015), у тематиці доповідей XV Міжнародного з'їзду славістів (Мінськ, 2013) та ін.  

Нині термінографічна робота, з одного боку, технічно простіша, з другого – складніша, 
оскільки стало важко обробляти значний масив термінофонду, виконуючи при цьому 
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формалізовані процедури й фіксуючи дефіцити в необхідних випадках. Це вимагає значного 
вдосконалення процедур критичного діагностування термінографічних джерел. 

Важливими для з’ясування ролі термінографічної критики у створенні фахових словників 
є змістовні рецензії на них, у яких на засадах критичного інтерпретування структури видань ек-
сперти зазначають їхні суттєві недоліки. Теоретико-практичну роль рецензій на спеціальні 
словники вбачаємо в такому: 1) їхнє теоретичне значення полягає в потенційній важливості ви-
користання результатів під час розроблення моделей сучасних словників і їхніх параметрів; 
2) практичне – у можливості застосувати зауваження з прагматичною метою.  

Для окреслення теоретико-практичних проблем української термінографії залучено 
рецензії, що розміщені на сторінках значущих для наукових кіл фахових галузевих вісників, 
збірників і лінгвістичних періодичних видань, надрукованих протягом кінця ХХ ст. (від  
80-х рр.) – початку ХХІ ст. Зауважимо, що авторка цієї розвідки фокусує увагу головно на 
виявленні в текстах рецензій суттєвих об’єктивних зауважень до словників, утім у більшості 
проаналізованих праць не виявлено критичного ставлення до них: експерти передусім 
підкреслюють переваги видань і їхні сильні сторони, а також зосереджуються в коментарях на 
особистих емоційних позитивних враженнях від знайомства зі словниками й лише на цьому 
ґрунтують їхню характеристику.  

Результати експертизування текстів рецензій засвідчують, що в полі зору критиків 
перебуває обмежена кількість типів термінологічних словників, що, вочевидь, зумовлено не-
значним видовим різноманіттям термінографічної продукції, яка побачила світ упродовж 
аналізованого періоду. Підкреслімо, термінологічні словники за типологійною класифікацію і 
своєю суттю належать до довідкових документів, оскільки містять короткі відомості наукового 
або прикладного змісту. «В основу видової класифікації словників покладено три блоки ознак 
відповідно до різних характеристик: інформаційного та матеріального складників документа, 
умов існування документа в зовнішньому середовищі» [6, с. 146]. Отже, за нашими спостере-
женнями, у текстах рецензій схарактеризовано такі види термінологічних словників: 1)  за 
інформаційним складником: а) за широтою охоплення термінологічної лексики – 
багатогалузеві, галузеві, вузькогалузеві; б) за способом семантизування термінів – дефінітивні, 
перекладні (двомовні, багатомовні), дефінітивно-перекладні, енциклопедичні словники, 
довідники, енциклопедії; 2)  за носієм інформації  – друковані; 3)  за обставинами 
існування в зовнішньому середовищі:  а) стосовно первинності виходу у світ – 
оригінальні, передруки й перекладені; б) за місцем створення – загальнодержавні й закордонні. 
Поза увагою критиків залишилися термінологічні поліфункціональні словники, класифікатори, 
рубрикатори, словники номенклатурних одиниць, орфографічні, електронні та ін. 

Не можна не погодитися з твердженням майже кожного рецензента про те, що в умовах 
інформаційного вибуху, який супроводжує стрімкий розвиток різних наук, виникає нагальна 
потреба створення якісного словника, який би допомагав дослідникам і науковцям 
орієнтуватися в термінології описуваних галузей. Важливо, щоб власне критики розуміли при-
значення термінологічних словників, а головне – рецензій: «Збагаченню і розширенню 
українського термінофонду служить видання та обговорення проаналізованих у цій статті 
словників» [17, с. 152]. Усвідомлюючи теоретичну й практичну значущість коментарів до слов-
ника, рецензенти повинні виважено й об’єктивно діагностувати термінографічну працю. Утім, 
зазначаючи недоліки, критики лише в поодиноких випадках подають рекомендації щодо 
їхнього усунення. Крім того, вони здебільшого не вказують, саме якого параметра стосується 
зауваження, або якщо й зазначають, то іноді некоректно, наприклад: «Окремо слід звернути 
увагу на мовні особливості… видання. Ідеться передусім про мовне оформлення пропонованих 
тлумачень і заголовкових статей…: 1) наявність невмотивованих росіянізмів: див. ст. Контрти-
тул – … відомості приналежності всьому виданню… В українській мові відсутнє слово прина-
лежний… (рос. принадлежать – укр. належати); 2) неправильно визначено граматичну форму 
іменника…; 3) наявні орфографічні помилки…» [3, с. 56]. За визначенням критика, ці «заува-
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ження стосуються не змістової частини, а лише оформлення словника» [3, с. 57]. На наше пере-
конання, оформлення – це зовнішнє оздоблення видання, тому всі вказані недоліки стосуються 
навіть не «змістової частини», а суто параметра ‘дефініція’, у тексті якого вжито кальки (до то-
го ж росіянізми не можуть бути «вмотивованими» чи «невмотивованими»).  

Виявлені в текстах рецензій зауваження до різних типів словників групуємо відповідно 
до їхніх структурних параметрів (що потребують теоретико-методологічного доопрацювання), 
аналізуючи за роками – від 80-х рр. ХХ ст. до 10-х рр. ХХІ ст. (див. таблицю).  

Таблиця 
Критика структурних параметрів термінологічних словників  

у рецензіях на них протягом кін. ХХ – поч. ХХІ ст. 
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80-ті рр. ХХ ст. 
Дефінітивний  ┼    ┼     ─ 
Перекладний         ─   
Енциклопедичний            
Словник-довідник  ┼    ┼    ─  

90-ті рр. ХХ ст. 
Дефінітивний            
Перекладний            
Енциклопедичний  ┼          
Словник-довідник      ┼     ─ 

00-ві рр. ХХІ ст. 
Дефінітивний  ┼    ┼      
Перекладний (дефінітивний)  ┼    ┼  ─ ┼   
Енциклопедичний            
Словник-довідник    ─ ┼     ┼  

10-ті рр. ХХІ ст. 
Дефінітивний ┼      ─   ┼  
Перекладний (дефінітивний)  ┼ ┼   ┼      
Енциклопедичний            
Словник-довідник   ┼   ┼      

____________ 
Примітки: «┼» – висока частотність критикування; «─» – низька частотність критикування. 

Протягом усього аналізованого періоду, як бачимо, експерти приділяють увагу насампе-
ред дефінітивним, перекладним словникам і словникам-довідникам. Найбільше зауважень ви-
сунуто до словників поч. ХХІ ст., що пов’язано, на нашу думку, з розширенням 
лексикографічного репрезентування терміноодиниць, зокрема намаганням сучасних 
упорядників описати спеціальні одиниці на різних мовних рівнях. Крім того, можна було б 
дорікнути критикам, що вони оминули увагою важливі параметри фахового словника – ‘гіперо-
гіпонімія’, ‘антонімія’, ‘синонімія’, – які передусім засвідчують розвиток терміносистеми як 
єдності. Однак, за нашими спостереженнями, автори словників, на жаль, не описують 
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спеціальні одиниці за вказаними параметрами. Викладене визначає нагальну потребу створення 
словника нового типу – комбінованого словника, що комплексно відображуватиме 
термінологію як терміносистему. Зауважмо, на сьогодні в сучасній українській термінографії є 
авторська монографія, присвячена теорії розробляння принципів і засад укладання словника 
комбінованого типу з фітомеліорації [16]. 

Проаналізуємо коментарі критиків стосовно репрезентування лексикографічних 
параметрів у фахових дефінітивних словниках. Так, слушними є рекомендації Т. Космеди що-
до відображення параметра ‘вступ/передмова’, зокрема вони стосуються невідповідності 
заявленим у вступній частині принципам і засадам подання параметричних складників 
термінологічної статті, тобто ілюстративного матеріалу, транскрипції, енциклопедичної 
інформації, зокрема: «Пояснюючи принципи репрезентації означених параметрів словникової 
статті… слід було б розмежувати серед них основні, очевидно, це етимологічна довідка й нор-
мативний наголос. Усі інші є факультативними, оскільки не в кожній статті подаються. При 
цьому цілком зрозуміло, чому не в кожній статті є потреба в транскрипції, що ілюструє ті чи ті 
асимілятивні, дисимілятивні та інші процеси… Однак… слід ретельніше продумати принцип 
подання у словникових статтях ілюстрацій, прикладів або більш докладно пояснити цей прин-
цип репрезентації словникових статей, оскільки вбачаємо тут деяку непослідовність…» [8, 
с. 195]. Експерт словника також приділяє увагу досить рідко використовуваному 
термінографами параметрові ‘енциклопедична інформація’ , наприклад: «В окремих 
випадках А. Загнітко подає інформацію про авторство того чи того терміна (поняття)… Ця 
інформація енциклопедичного характеру, що розширює світогляд молодих мовознавців. Однак 
цей параметр можна було б репрезентувати послідовніше…» [8, с. 196]. Підтримуємо 
рекомендацію критика Т. Космеди про необхідність дотримуватися однотипного репрезенту-
вання параметра ‘енциклопедична інформація’ в терміностаттях. Уважаємо, що під час укла-
дання словників варто враховувати, що деякі спеціальні поняття потребують указівки на автор-
ство чи ширшого (додаткового) роз’яснення з відтворенням таблиць, формул, ілюстрацій, карт, 
тобто інформації енциклопедичного характеру. 

Оцінюючи параметр ‘реєстр словника’,  критики найчастіше вказують на 
відсутність багатьох термінів, що є складниками описуваної галузі, зокрема: «немає термінів, 
уживаних у класичній фітоценології та екології. …словник… повинен містити такі 
широковживані терміни…» [21, с. 98]; «У словнику не вміщені деякі важливі в теоретичному 
відношенні терміни…» [19, с. 88]. У деяких коментарях стосовно цього параметра відстежуємо 
міркування рецензентів про зайвість термінів та відповідних даних, наприклад: «Деякі 
терміни… та дані… на наш погляд, у словнику зайві» [21, с. 98]. Іноді термінографи, прагнучи 
збільшити реєстр словника, навмисно залучають терміни, що належать до іншої поняттєвої 
терміносистеми, яка несуміжна з описуваною. Уважаємо, що наслідком такого некомпетентно-
го підходу до репрезентування аналізованого параметра є хибне розуміння користувачами меж 
відображуваної терміносистеми й викривлення зв’язків між її складниками. 

З-поміж елементів терміностатті дефінітивних словників експерти найчастіше оцінюють 
параметр ‘дефініція’ , зокрема вони викладають такі зауваги: 1) неточність дефініцій: 
«Подекуди трапляються не досить чіткі, невдалі помилкові визначення окремих понять і 
термінів. <…> Неточним є вираз: “Беннеттиты…”. На с. 151 сказано, що нуцелус за походжен-
ням відповідає мікроспорангію спорових рослин. Це – груба помилка» [19, с. 88]; «Викликає 
сумнів також трактування деяких термінів» [21, с. 98]; 2) невичерпність (неповне) пояснення 
понять: «Описуючи екологію видів, слід було б докладніше охарактеризувати ценози або 
формації, у яких вони зустрічаються. Варто було б вказати на можливості окремих видів у 
селекції і впровадження їх у культуру» [5, с. 99]; 3) брак пояснення певних понять: «Однак, на 
нашу думку, бракує  пояснення таких понять, як категорія лінгвофілософська…» [8, с. 196]; 
4) завеликий обсяг дефініції: «…невиправдано великі за обсягом характеристики деяких 
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термінів. Наприклад, на тлумачення терміна “водоросли” відведено 36 рядків, “грибы” – 27, 
“зигомицеты” – 24, “миксомицеты” – 29… тимчасом як пояснення переважної більшості 
термінів займають у середньому по 5–7 рядків» [19, с. 88].  

Віднаходимо поодинокі критичні коментарі до параметра ‘список літератури’, які 
стосуються неповноти списку літератури, наприклад: «У наведеному списку не зовсім 
рівномірно представлена література з різних розділів ботаніки. Так, до нього включений другий 
том шеститомного видання…, і відсутній третій том, присвячений водоростям і лишайникам. 
…але відсутній основний підручник з систематики рослин…» [19, с. 87]. На нашу думку, цей 
параметр виконує функцію комплексного бібліографічного покажчика, відображає 
класифікацію використаних праць під час створення словника, показує професійний рівень 
упорядника. Отже, експертизуючи дефінітивні словники, критики насамперед виявляють по-
рушення в репрезентуванні параметрів ‘вступ/передмова’, ‘реєстр словника’, ‘енциклопедична 
інформація’, ‘дефініція’ і ‘список літератури’. 

Характеризуючи перекладні дефінітивні словники, критики діагностують кількісні 
недоліки стосовно їхніх різних структурних параметрів. Наприклад, за спостереженнями автор-
ки цієї розвідки, параметр ‘реєстр словника’  отримав такі негативні відгуки: 1) брак 
термінів: «відсутні широковживані українськомовні терміни з відповідним щодо позначувано-
го поняття значенням. Наприклад, термін “радіаційний захист”… це некоректне означення 
радіологічного або протипроменевого (протирадіаційного) захисту. Насправді ж термін 
“радіаційний захист” означає захист радіацією, а не від радіації» [10, с. 54]; «Звичайно, 
найбільш проблематичним було, напевно, включення до словника новітніх термінів… І все ж 
відсутність слів, що відображають цілі напрями науки, навряд чи виправдана» [4, с. 102]; 
2) необхідність замінити реєстрові одиниці: а) іншими спеціальними назвами – «Однак нам 
видається, що серед реєстрових слів є такі, які можна було б замінити іншими назвами. Так, 
замість слова пучок сьогодні пропонують вживати жмут, щука – щупак, а розоцвіті – 
рожевоцвіті» [9, с. 88]. Зауважмо, що рецензент В. Плескач не лише оцінив один словник, а 
навіть порівняв два перекладні словники і встановив, що «…назви деяких елементів, наведених 
у словнику [2], суттєво відрізняються від тих, якими користувалися в Україні в останні 
десятиліття (словник [1]). Можливо, ці назви використовували у 20-ті роки або мають 
реґіональне походження» [17, с. 152]. При цьому критик зауважує: «Не варто вважати сучасну 
технічну термінологію цілком зрусифікованою, неправильною, а правильною ту, що відповідає 
правопису 1928 року. Реабілітацію мовних набутків 20-х років треба вести обережно, повер-
таючи до вжитку лише такі терміни, які відповідають сучасному мовному сприйняттю, збага-
чують мову й не мають відтінку одіозності» [17, с. 152]; б) вхідний питомий заголовний 
термін – на чужомовний: «…варто було б у словникових статтях подати першим англійський 
відповідник українського терміна, оскільки саме англійська є провідною мовою світової науки, 
до того ж, наприкінці книги англійський словопокажчик передує російському» [4, с. 101]. 
З останнім зауваженням дозволимо собі не погодитися, оскільки для пропагування, а насампе-
ред кодифікування й нормування національної термінології, слід надавати перевагу українській 
мові. 

Критики також констатують відхилення у відображенні параметра ‘зона перекладу’ в 
перекладних дефінітивних словниках (який, за нашими спостереженнями, є досить проблем-
ним), спричинені такими недоліками: 1) неточним перекладом: «Переклади деяких термінів-
іменників спричиняють певні сумніві та заперечення. Вид термічного обробляння возврат 
(англ. терм. – recovery) …словник… трактує як “сукупність будь-яких … процесів” і перекладає 
як зворот. Такий переклад більше схожий на просту кальку відповідного російського терміна. 
<…> Англійське слово recovery означає повернення, відновлення попереднього стану тощо… 
Тому цей вид термообробляння краще подати як відновляння…» [17, с. 149]; «Деяке заперечен-
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ня викликає характер перекладу на російську мову окремих назв таксонів, хоч він і зумовлений 
природним, на наш погляд, прагненням до стандартизації не лише латинських, а й російських 
(та українських) назв таксонів водоростей» [7, c. 84]; 2) поширеністю кальок: «Сьогодні часто 
використовують українську термінологію, наближену до російської, що вже стало звичкою. З 
огляду на сказане назріло наукове обговорення цього питання і наукова, а не насильницька 
стандартизація термінів» [10, с. 54].  

Поради експертів щодо необхідності подати транскрипцію в перекладному словнику, 
безперечно, доречні й мають теоретико-практичне значення – транскрипція роз’яснює й 
закріплює нормативне вимовляння слів та звуків, а саме: «…зважаючи на той факт, що словник 
розрахований на широке коло користувачів, зокрема студентів, можливо, було б доцільно до дея-
ких найскладніших для вимови термінів додати транскрипцію, щоб не виникало потреби кон-
сультуватися в інших джерелах, що підвищувало б змістову цінність словника» [2, c. 243]. 

Репрезентування параметра ‘дефініція’ в дефінітивно-перекладних словниках 
отримує негативну оцінку, що пов’язана з неточністю дефініювання понять, наприклад: 
«Пояснення деяких термінів потребує уточнення…; немає тлумачень до деяких важливих 
термінів таких, як “генетический стресс”, “импритинг”, “цикл мостов” тощо. Пояснення 
мікоплазма – інфекції мікоплазми – потребує ґрунтовнішого тлумачення, адже мікоплазми 
уражують рослини» [1, с. 177]. Як бачимо, за висновками рецензентів, дефінітивно-перекладні 
словники потребують удосконалення параметрів ‘реєстр словника’, ‘зона перекладу’, 
‘транскрипція’ і ‘дефініція’. 

Експертизуванню енциклопедичних словників присвячено поодинокі рецензії, тому 
викладені оцінки параметрів праць такого типу містять потужний потенціал. Так, стосовно 
«Екологічного енциклопедичного словника» (російськомовного, закордонного) критики вказу-
ють на «завеликий» ‘реєстр словника’ , що автор «уводить до нього поняття дуже широкого 
кола наукових дисциплін: географії, хімії, фізики, філософії, політекономії, юриспруденції та 
ін., що суперечить назві словника. Завдяки цьому автор становить своєрідний рекорд – в його 
словнику 8 тис. термінів, тоді як в економічному словнику Б. О. Бикова (1988) їх тільки 1500» 
[12, c. 84]. Звісно, реєстр енциклопедичного словника повинен містити значну кількість 
термінів, але не слід поповнювати його реєстр за рахунок терміноодиниць, що є складниками 
поняттєво-термінологічних апаратів несуміжних галузей.  

Підсумовуючи відображені результати діагностування якості репрезентування окремих 
параметрів словників-довідників, виділяємо такі критичні зауваження експертів: 1) замінити 
заголовний термін-кальку (компонент аналітичного терміна) нормативним терміном, 
наприклад, замість «аналіз музейного зібрання» рецензент пропонує «…як заголовкове слово 
термінів, треба вживати аналізування» [13, с. 144]; 2) додати параметр ‘акцентна характе-
ристика’: «Добре було б поставити наголоси в кожному терміні й терміні-словосполученні, 
оскільки чимало з них у процесі мовлення неправильно наголошують, наприклад: бюлетень 
замість нормативного бюлетень, видання замість видання…» [3, с. 57]; 3) установити 
відповідність заголовних термінів з їхніми дефініціями: «…проаналізуймо узгодженість 
термінів з виознáками (дефініціями). З першої терміностатті випливає, що: аналіз – це 
дослідження…; а з другої, що: анкетування – це збір… Відповідно до вимог… і структури 
української мови має бути: аналізування – це досліджування… і анкетування – це збирання…» 
[13, с. 144]; 4) додати параметр ‘ ілюстративний матеріал’: «Недоліком рецензованого 
словника є повна відсутність ілюстративного матеріалу, який, безумовно, підвищив би його ди-
дактичний рівень і сприяв би ефективнішому використанню» [11, c. 105].  

Нагальною проблемою для термінографії є нормалізація термінів у фахових словниках із 
фіксуванням змін у мові та поглядах на норму в термінології. Так, за спостереженнями деяких 
рецензентів, один словник може мати численні невідповідності. Так, В. Моргунюк, 
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проаналізувавши шість сторінок «Словника термінів музейництва», виявив 60 порушень пра-
вил слововживання [13, с. 145]. Критик рекомендує дотримуватися словотвірної норми, засто-
совуючи два головні правила: перше «…полягає в тому, що у фахових текстах, де інформацію 
треба подавати однозначно, слова треба вживати за своєю прямою призначеністю… Такі по-
милки в середньому в кожній терміностатті, й здебільшого це є калькування російського слово-
вживання»; друге правило «полягає в тому, що за наявності двох рівнозначних слів 
українського та іншомовного походження треба вживати українське…: “в процесі музейної 
комунікації”… а треба “в процесі музейного спілкування”…» [13, с. 145]. Ці рекомендації 
розуміємо як принципи-постулати, що становлять підґрунтя теоретико-методологічних засад 
спеціального словникарства, зокрема принципів добирання українських реєстрових / заголов-
них термінів. Як бачимо, у розглянутих критиками словниках-довідниках бракує параметрів 
‘акцентна характеристика’ й ‘ілюстративний матеріал’, а проблемними є параметри ‘заголов-
ний термін’ і ‘дефініція’. 

Висновки. Аналіз рецензій на словники засвідчує, що найбільше уваги критиками 
приділено друкованим галузевим і вузькогалузевим, дефінітивним, дефінітивно-перекладним, 
енциклопедичним словникам і словникам-довідникам. З-поміж поширених і проблемних 
параметрів розглянутих типів словників насамперед домінують ‘реєстр словника’, ‘заголовний 
термін’, ‘дефініція’; менше схарактеризовані параметри ‘вступ/передмова’, ‘акцентна характе-
ристика’, ‘зона перекладу’, ‘транскрипція’, ‘енциклопедична інформація’, ‘список літератури / 
джерела’, ‘ілюстративний матеріал’. Викладені критичні зауваження рецензентів розглядаємо 
не як виключно недоліки словників, а як перспективу щодо покращення якості праці. Отже, 
рецензії на термінологічні словники мають важливе теоретико-практичне значення: системати-
зування виявлених критичних оцінок і недоліків репрезентування структурних параметрів ви-
дань такого типу сприятиме вдосконаленню теоретико-методологічних основ 
метатермінографії задля практичного якісного реалізування спеціальних праць.  

Перспективу досліджень проблематики термінографічної критики пов’язуємо з удоско-
наленням теоретико-методологічних принципів і засад відображення параметрів 
термінологічного словника комбінованого типу, що комплексно й усебічно репрезентує 
спеціальну лексику певної галузі науки. 
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Аннотация. Цель исследования – выяснить теоретико-практическое значение рецензий на терминологиче-
ские словари естественной отрасли. Объект исследования – система параметрических измерений терминологиче-
ских словарей, предмет – критические замечания по репрезентации структурных параметров терминологических 
словарей. Исследовательский материал – тексты рецензий, напечатанные в течение кон. ХХ – нач. XXI в. Исполь-
зованы следующие методы: лексикографического анализа параметров словаря, количественного анализа и сравни-
тельный. В результате исследования установлено, что в течение всего рассматриваемого периода эксперты уделя-
ют внимание прежде всего дефинитивным, переводным словарям и словарям-справочникам. Больше всего замеча-
ний выдвинуто к словарям нач. ХХІ в. Потенциальная важность практического применения результатов заключа-
ется в совершенствовании теоретико-методологических принципов и основ создания терминологических словарей, а 
также их использования при разработке словарей нового (комбинированного) типа, которые комплексно репрезен-
тируют лексику определенной отрасли науки. Выводы: 1) критические комментарии к профессиональным дефини-
тивным словарям касаются таких их параметров: ‘вступление / предисловие’, ‘энциклопедическая информация’, ‘ре-
естр словаря’, ‘дефиниция’, ‘cписок литературы’; 2) переводные дефинитивные словари имеют количественные не-
достатки относительно репрезентации таких структурных параметров: ‘реестр словаря’, ‘зона перевода’, ‘дефини-
ция’; 3) к параметрам словарей-справочников выдвигают такие критические замечания: заменить заглавный термин-
кальку нормативным термином; добавить параметр ‘акцентная характеристика’; согласовать заглавные термины с их 
дефинициями и др. Теоретико-практическое значение рецензий на терминологические словари заключается в воз-
можности систематизировать выявленные критиками недостатки репрезентации структурных параметров изданий 
такого типа для совершенствования основных теоретико-методологических основ метатерминографии и практиче-
ской реализации качественных работ. 

Ключевые слова: рецензия, терминологический словарь, терминологический словарь нового (комбинирован-
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THEORETICAL AND PRACTICAL VALUE OF THE REVIEWS ON UKRAINIAN TERMINOLOGY DICTION-
ARIES OF THE LATE XXth AND THE EARLY XXIst CENTURIES 

Summary. The aim of the research is to determine the theoretical and practical significance of the reviews on natu-
ral sciences terminology dictionaries. The object of the research is a system of parametric measurements of terminology dic-
tionaries, the subject is critical remarks on the structural parameters representation of terminology dictionaries. The research 
material is the texts of the reviews published during the late XXth and the early XXIst centuries. Тhe following methods were 
used: lexicographic analysis of the dictionary parameters, the quantitative analysis and the comparative one. As a result of 
the research, it is determined that throughout the analyzed period the experts focus on definition and translation dictionaries 
as well as reference dictionaries. Most remarks are made to the dictionaries of the early XXIst century. The potential impor-
tance of practical application of the results is to improve the theoretical and methodological principles and means of termi-
nology dictionaries creation, as well as their use to develop new (combined) type that comprehensively represent the vocabu-
lary of a particular branch of science. Conclusions: 1) the critical comments on professional definition dictionaries relate to 
such of their parameters as: ‘introduction / preface’, ‘encyclopedia information’, ‘dictionary register’, ‘definition’, ‘list of 
references’; 2) translation definition dictionaries have quantitative drawbacks regarding the representation of such structural 
parameters: ‘dictionary register’, ‘translation area’, ‘definition’; 3) to the parameters of reference dictionaries the following 
critical comments are made: to replace the title loan term by the normative term; to add the ‘accent characteristic’ parameter; 
to match the title terms with their definitions etc. Theoretical and practical significance of the reviews on terminology dic-
tionaries gives the possibility to systematize the drawbacks revealed by critics in the representation of structural parameters 
of such publications, for the purpose to improve the fundamental theoretical and methodological foundations of metatermi-
nography and the practical realization of high-quality works. 

Keywords: review, terminology dictionary, terminology dictionary of a new (combined) type, structural parameters 
of a dictionary, metaterminography. 
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СУБТИТРУВАННЯ КІНОФІЛЬМІВ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ПРОБЛЕМА 

Анотація. Об’єкт вивчення – серіали, що демонструвалися на різних українських телеканалах: «Мереживо 
долі» (телеканал «Інтер»), «Заборонене кохання» (телеканал «Інтер»), «Забудь і згадай» (телеканал «Україна»), 
«Слід» (телеканал «Україна»), «Безсмертник» (телеканал «Україна»). Предмет дослідження: недоліки субтитру-
вання як способу аудіовізуального перекладу, а також аналіз зафіксованих в українських субтитрах помилок, допу-
щених під час опрацювання російськомовних серіалів. Мета дослідження: довести необхідність більш ретельного 
та грамотного редагування українських субтитрів, які надходять у текстовому вигляді в ефір на провідних вітчизня-
них телеканалах на основі аналізу конкретних прикладів із субтитрованих кінофільмів. У ході роботи над темою ви-
користано методи: спостереження, описовий, порівняльний, аналізу та синтезу, а також узагальнення. У результа-
ті дослідження з’ясовано, що саме неякісна робота редактора позначається у накладанні україномовних низькоякі-
сних субтитрів на російськомовні серіали, і це відіграє істотну роль у формуванні загальної грамотності українців. 
Аналіз помилок, які потребують реакції професійного середовища і реципієнтів, має суспільне й культурне значення. 
Візуальне сприйняття неправильно написаних слів або невідредагованих виразів і речень є одним із шляхів популя-
ризації неграмотності серед населення нашої країни. На сьогодні представники медіасередовища, маючи відповідний 
арсенал знань та необхідного технічного обладнання, іноді недбало ставляться до виконання своїх професійних 
обов’язків, і це свідчить про низький рівень їхньої кваліфікації й фахової підготовки. Висновки: працюючи над суб-
титрами до аудіовізуального продукту, редактор або субтитрувальник охоплює не лише увесь текстовий матеріал, а 
й звертає увагу на інші аспекти медіамистецтва (робота з монологами, діалогами, звуковими ефектами, зображенням, 
загальною атмосферою кадру). Професіоналізм передбачає не лише створення якісного текстового продукту для 
глядача/читача, а й доречний та адекватний зв’язок між невербальними та вербальними елементами оригіналу та пе-
рекладу. 

Ключові слова: переклад з близькоспоріднених мов, субтитри, аудіовізуальний переклад, кінофільм. 

Постановка проблеми. У Законі України «Про функціонування української мови як 
державної та порядок застосування інших мов в Україні» від 19 січня 2017 р. зазначається, що 
всі іншомовні кінострічки обов’язково повинні супроводжуватися україномовними субтитрами. 
Відповідно до цього закону усі регіональні та загальнонаціональні телеканали повинні подава-
ти 75 % свого контенту українською мовою. Будь-які аудіовізуальні телевізійні продукти пови-
нні супроводжуватися субтитрами українською мовою. У статті 38 (п. 3) зазначено, що у кі-
нотеатрах та інших закладах дозволяється показ іноземних кінострічок мовою оригіна-
лу, але тільки із супроводом субтитрів українською мовою. Також субтитрами повинна 
супроводжуватися аудіовізуальна реклама мовою національних меншин (ст. 41) [4, с. 18–22]. 

Допускається 10 % іншомовного тексту «для реалізації художнього і творчого задуму», 
однак у такому випадку обов’язково повинні бути субтитри. Будь-які іншомовні кінострічки 
та передачі, виготовлені до 1 серпня 1991 р., а також власний контент каналів, випуще-
ний російською мовою, потрібно субтитрувати, і вони не повинні перевищували 25 % 
загального обсягу телемовлення.  

                                                 
 Підмогильна Н. В., Трофімова М. О., 2019 
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За невиконання або порушення зазначених вимог на телеканал накладається штраф. Сума 
фінансового покарання не буде статичною, вона відрізнятиметься залежно від каналу і станови-
тиме приблизно 5 % від загального ліцензійного збору цього ж телеканалу [11].  

У лютому 2017 р. Національною радою з питань телебачення та радіомовлення був про-
ведений тематичний моніторинг вітчизняних телеканалів щодо обсягу україномовного контен-
ту, який вони демонструють. Рейтинг побудований на основі середньостатистичних показників 
за результатами двох діб безперервного моніторингу, який включав у себе усі категорії: пере-
дачі, реклама, новини, фільми, серіали тощо. Найбільша частка державної мови в ефірі зафіксо-
вана у таких вітчизняних телеканалів – лідерів рейтингу: «Еспресо» – 100 %, «5 канал» – 99 %, 
«Перший» та «Культура» – 97 %. «Антилідерами» стали «Інтер» – 26 %, «Україна» – 26 %, 
«К2» – 36 % та «Enter фільм» – 39 % [5].  

Відповідно до українського законодавства усі телевізійні вітчизняні канали зобов’язані 
субтитрувати будь-який російськомовний кінопродукт, тому професія редактора субтитрів на-
разі є дуже актуальною та затребованою, оскільки у працівників цієї галузі з’явилася платфор-
ма для створення якісного текстового матеріалу у вигляді україномовних субтитрів. Якість 
українського телевізійного продукту, культура подання матеріалів, до якої відносимо і грамот-
ність пропонованих текстів, – проблема надзвичайно важлива, яка потребує уваги і професій-
ного підходу. 

Субтитри – це перекладений текст, який з’являється у нижній частині екрана синхронно з 
відповідними за змістом монологами та діалогами героїв кінофільму або серіалу. Процес суб-
титрування належить до одного із основних видів аудіовізуального перекладу, який також час-
то називають кіноперекладом, екранним перекладом або медіаперекладом. Порівняно з іншими 
способами перекладу фільмів субтитри найменше спотворюють зміст вихідного текстового ма-
теріалу для цільової аудиторії іншої країни, що транслюватиме субтитровану кінострічку. Пе-
реклад – це завжди «переінакшення» тексту, і в ході цього процесу втрати неминучі, тому не-
можливо їх уникнути й під час перекладу-субтитрування, коли з метою мінімізації обсягу текст 
обов’язково скорочується. 

Розглядаючи субтитри до фільмів як об’єкт лінгвістичного дослідження, відчуваємо, що у 
редактора або перекладача завжди виникають труднощі, оскільки перед ними постає складна 
система уявлень та знань одночасно двох груп реципієнтів: тих, які володіють мовою оригіналу 
певного кінофільму, внаслідок чого вони розуміють сенс та ідею будь-якого оригінального по-
відомлення, а також тих, для яких створюють адаптований переклад цього фільму у вигляді 
субтитрів. 

Редактори субтитрів відповідальні перед аудиторією певного телеканалу за кожне пока-
зане на телеекрані слово, оскільки неточність перекладу або неповнота викладу може змінити 
первинний сенс репліки і навіть призвести до викривлення змісту мовленнєвої партії того чи 
іншого персонажа, а отже, до неправильного розуміння твору взагалі. На жаль, сьогодні спо-
стерігаємо «популяризацію» та поширення через українські субтитри неграмотності: якщо сло-
ва написані неправильно і речення не зредаговані належним чином, то це безпосередній і наоч-
ний результат роботи редактора, точніше, свідчення низького рівня професіоналізму редакторів 
деяких вітчизняних телеканалів.  

Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що на сьогодні проблема накладання 
українських субтитрів на російськомовні серіали є надзвичайно важливою і потребує уваги та 
професійного підходу, оскільки візуальне сприйняття неправильно написаних слів або невідре-
дагованих речень суттєво впливає на глядацьку аудиторію, а значить, і на загальну грамотність 
українців.  

Зв'язок із попередніми дослідженнями. Вперше субтитри з’явилися у звуковому кіне-
матографі у зв’язку з необхідністю здійснювати обмін кінострічками на міжнародному рівні. 
Країна, яка займалася випуском кінофільмів, намагалася продавати права на прокат багатьом 
державам. Іншомовний дубляж на той час був невигідним, оскільки процес його створення за-
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ймав багато часу і вимагав значних коштів. До того ж важко було передбачити, які саме країни 
будуть зацікавлені у подібному продукті. Тобто використання субтитрів було більш економним 
та зручним способом міжнародного обміну фільмами [8, с. 73]. 

Сьогодні субтитрування визначають як один із способів перекладу, який найчастіше за-
стосовується під час демонстрації зарубіжних фільмів. Його використовують у Нідерландах, 
Португалії, Ізраїлі, Бельгії, Греції та у країнах Скандинавії. В Україні субтитрування викорис-
товується для міжмовного перекладу, найчастіше – з російської мови. Такий вид перекладу ви-
значають як найпоширеніший вид аудіовізуального перекладу в усьому світі [12, с. 82].  

Аудіовізуальний переклад – це процес, у результаті якого фільм чи телепередача стають 
зрозумілими для цільової аудиторії, яка не знайома з мовою оригінального кінопродукту, але й 
дотепер аудіовізуальний переклад як особливий вид перекладацької діяльності ще не отримав 
докладного наукового обґрунтування, незважаючи на те, що він започаткований з моменту ви-
никнення кінематографу [12, с. 82]. Дослідники визначають аудіовізуальний переклад як пере-
клад багатомодальних і мультимедійних текстів іншою мовою та їх перенесення в іншу культу-
ру [7, с. 142–143]. 

У роботах науковців знаходимо не лише детальний опис субтитрів як основи лінгвістич-
них досліджень, а й процесу субтитрування, у ході якого мовлення персонажів спрощується, 
внаслідок чого відбувається своєрідний переказ (див.: [15]) і певна деталізація подій [10, 
с. 284]. А. Козуляєв акцентує увагу на тому, що субтитрування виступає у вигляді літературно-
го письмового перекладу, який створюють відповідно до особливих правил, у яких основною 
вимогою є гранична лаконічність при збереженні естетичних, значеннєвих та стилістичних ас-
пектів мови персонажів кінострічки [6, с. 375–376]. 

Постановка завдань дослідження. Ставимо за мету довести необхідність більш ретель-
ного та грамотного редагування українських субтитрів, які надходять у текстовому вигляді в 
ефір на провідних вітчизняних телеканалах на основі аналізу конкретних прикладів з субтитро-
ваних кінофільмів, які транслювалися на різних телевізійних каналах нашої країни: «Мереживо 
долі» (телеканал «Інтер»), «Заборонене кохання» (телеканал «Інтер»), «Забудь і згадай» (теле-
канал «Україна»), «Слід» (телеканал «Україна»), «Безсмертник» (телеканал «Україна»). Вихо-
дячи із зазначеної мети, вважаємо основними завданнями дослідження недоліків субтитруван-
ня як способу аудіовізуального перекладу, а також аналіз зафіксованих в українських субтитрах 
помилок, допущених під час опрацювання російськомовних серіалів. 

Виклад основного матеріалу. Коли іншомовний текст відтворюється у вигляді субтитрів 
до кінострічки, то відповідно змінюються задачі перекладу і вимоги до нього – ці два аспекти 
передбачають відповідність певним критеріям [1, с. 142]. Однією з головних цілей під час пере-
кладу різножанрових художніх фільмів та серіалів можна назвати створення міжмовної естети-
чної комунікації завдяки інтерпретації вихідного тексту, реалізація якої здійснюється перекла-
дачами або редакторами субтитрів вже на новому – іншомовному – текстовому полі.  

Кінофільм – твір мистецтва, під час перекладу якого важливо відтворювати усі його ком-
поненти, включаючи особливості мовленнєвих партій персонажів, що характеризують кінема-
тографічний і художній образ. Нерідко труднощі перекладу фільмів та серіалів пов’язані з від-
творенням іншомовними засобами таких мовностилістичних особливостей вихідного тексту, як 
фразеологізми, абревіатури, реалії, гра слів, іншомовні вкраплення, нецензурна, табуйована ле-
ксика, вульгаризми, адже у мові зафіксовані найрізноманітніші прояви мовної свідомості того 
чи іншого народу.  

За формою викладу субтитри можна назвати діалогом, оскільки у них відтворюються ви-
нятково репліки персонажів, а будь-який наратив майже повністю відсутній, тобто переклад 
фільмів за допомогою субтитрів повинен здійснюватися з урахуванням усіх особливостей діа-
логічного жанру.  

Професор В. Горшкова у своїй розвідці «Переклад у кіно» [2] зазначає, що міжмовне суб-
титрування – це 1) скорочений переклад діалогів фільму, що відображає їхній основний зміст; 
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2) представлений у вигляді текстового матеріалу візуальний ряд фільму в його оригінальній ве-
рсії, який розміщено, як правило, у нижній частині екрана. Переклад реплік усіх персонажів ре-
дакторові субтитрів або перекладачеві потрібно вмістити в чітко визначену кількість знаків і 
рядків, детермінованих міжнародними стандартами швидкості читання і відображення субтит-
рів на екрані. У будь-якому випадку субтитри повинні мати прив’язку до постійних змін планів 
у кадрі, які зазвичай скорочують час перекладу.  

Специфіка перекладу художньої кінострічки зумовлена способом презентації кінопроду-
кту і його характером. Текстовий матеріал кіноперекладу має декілька особливостей: по-перше, 
він обов’язково має бути зрозумілим глядачеві/читачеві та інформативним, оскільки розрахова-
ний на миттєве сприйняття; по-друге, текст повинен вкладатися у точно визначені часові межі 
звучання, що спричинено необхідністю його синхронізації з текстом оригіналу (слід зважати на 
те, що темп мовлення героїв фільму або серіалу і використовувані ними граматичні конструкції 
можуть значно різнитися, тому нерідко потрібно розширювати або, навпаки, скорочувати 
текст); по-третє, субтитри постійно супроводжуються відеорядом, котрий обумовлює вибір оп-
тимальних варіантів перекладу: важливо приділяти однакову увагу вербальним і невербальним 
засобам спілкування, а також враховувати безперервний зв’язок зображення у кадрі та тексто-
вого матеріалу у вигляді субтитрів. 

Надзвичайно важливими є кількісні характеристики субтитрів. На практиці один рядок 
субтитрів повинен включати до тридцяти п’яти знаків. Така вимога зумовлена тим, що текст 
може закривати лише нижню частину екрана, тому, як правило, використовують тільки дворяд-
кові субтитри. Сімдесят знаків – обсяг однієї репліки, яка з’являється у нижній частині кадру. 
Такий обсяг (розмір) субтитрів визначений з огляду на те, що субтитри повинні займати менше 
20 % зображення кадру та не закривати значну частину візуальної інформації.  

З точки зору граматики будь-який текстовий рядок, відповідно і субтитри, повинні утво-
рювати смислові одиниці. Внаслідок цього субтитр з’являється на екрані під час вимовляння 
конкретної репліки та зникає, коли вислів закінчено. Для прочитання середньостатистичним 
глядачем одного дворядкового субтитру, який становить 60–70 знаків, відводиться у середньо-
му 6 секунд. При перекладі субтитру необхідно знайти баланс між максимальним збереженням 
оригінального тексту та розумінням сюжету й наданням достатнього часу для обробки оком та 
мозком іншої частини слухових та візуальних елементів. Таким чином, кожні 6 секунд має 
з’являтися нова репліка або продовження попередньої. Це здійснюється за допомогою спеціа-
льної комп’ютерної програми [10, с. 284].  

Кількість внесених модифікацій, обумовлених передусім системними розбіжностями між 
мовами, може бути різною в залежності від обсягу вербального компонента, його важливості 
для розуміння сенсу кінематографічного повідомлення, швидкості вимовляння вихідних реплік. 
Високий рівень грамотності сучасного глядача дозволяє йому зчитувати текст субтитрів у зада-
ному темпі. Динамічність екранного зображення вимагає синтезу аудіо- та відеоряду при дуб-
люванні й економічності тексту субтитрів, таким чином вона перешкоджає перетворенню пере-
гляду фільму в його «прочитання» [9]. 

Зазвичай процес створення субтитрів проходить у кілька етапів. Передусім з висловлю-
вання редактори видаляють всі надлишкові елементи, які не заважають розумінню тексту, але й 
не руйнують візуальний ряд зображуваної ситуації. Потім для перекладу матеріалу, що залишив-
ся, підбирають найбільш ємні форми вираження, що не суперечать граматичному оформленню і 
стилю реплік заданого кінодіалогу. Перекладений текст несе в собі тільки частину загального се-
нсу, паралельно з відеорядом, який бере на себе основне смислове навантаження. На цьому етапі 
є ризик вдатися до крайнощів: за умови надмірної компресії висловлювання створюється відчуття 
можливості передачі значного обсягу інформації лише декількома словами, що нагадує телегра-
фний стиль, тому слід добирати доречні й максимально точні слова [1, с. 144]. 

Субтитри у фільмах не заважають чути справжню іноземну мову, її особливості, і в цьо-
му сенсі субтитри мають пріоритет перед іншими способами перекладу. Не зважаючи на те, що 
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субтитри можуть містити багато скорочень у монологах та діалогах через брак часу та простору 
у кадрі (дослідники вважають, що втрати перекладу з мови оригіналу на мову цільової аудито-
рії можуть сягати приблизно 50 %), значна частка втрат компенсується завдяки прослуховуван-
ню оригінальної версії. Субтитрування набуває статусу одного з основних способів перекладу і 
є найбільш економічним та простим різновидом перекладацької діяльності. Також слід зазначи-
ти, що для іноземних глядачів, які надають перевагу саме цьому способу, економічні моменти є 
менш важливими, ніж автентичність оригінального продукту у вигляді кінострічки. Субтитри 
дають можливість прослуховувати та вивчати неадаптовані іноземні діалоги, що є ефективним 
методом практики [19]. 

Процес субтитрування вимагає видозміни форми вираження кінопродукту – з розмовної 
на письмову, тобто субтитри перетворюють кінострічку з аудіовізуального продукту на літера-
турний твір, який потребує більшої уваги від глядача/читача, ніж дубляж [14]. Таким чином, 
можна виокремити три переваги процесу субтитрування: цим способом перекладу можна кори-
стуватися під час вивчення іноземної мови; з фінансової точки зору – економічно вигідний ва-
ріант; не потребує багато часу для створення. До недоліків субтитрів можна віднести таке: вони 
не є доречним варіантом для перекладу кінофільмів, цільовою аудиторією якої виступають лю-
ди з поганим зором та навичками читання; увага глядача поділена на читання субтитрів та пе-
регляд того, що відбувається у кадрі; значна втрата вербальної інформації внаслідок вагомих 
текстуальних та формальних обмежень [12, с. 83].  

Культурно-специфічна інформація, яка також знаходить своє відображення у процесі 
субтитрування іноземного кінопродукту, часто перебуває поза фондом знань носіїв іншої куль-
тури та мови. Це говорить про те, що інформацію чи знання, які для носіїв мови оригіналу вва-
жаються зрозумілими і без додаткових роз’яснень, реципієнт цільової аудиторії іншої країни 
може сприймати як «чужі» і такі, що суперечать узуальному досвіду мовної культури його на-
роду [13; 18]. З іншого боку, текст неможливо сприймати поза його культурою, епохою та умо-
вами його породження. Крім того, рівень фонових знань у реципієнтів може бути різним, у 
зв’язку з розширенням міжкультурної комунікації. Передання фонових знань, які є в оригіналі, 
стає умовою успіху культурного переносу та результатом компетенції та професіоналізму реда-
ктора, який працював над адаптацією іноземного текстового матеріалу [3; 17].  

Переклад культурно-специфічних кінотекстів рекомендовано здійснювати з урахуванням 
того, що серйозне відхилення від заданого оригіналом номінативного змісту сцен призвело б до 
руйнування сюжетної та рольової тканини фільму. Інтерпретаційний характер перекладу прояв-
ляється не тільки на рівні окремого висловлювання або групи реплік, але й у заданні базових па-
раметрів й характеристик мовця і ситуації: емоційний стан учасників діалогу, їх інтереси у певній 
мовленнєвій ситуації, ступінь їх особистої близькості і, як наслідок, сферу й регістр спілкування, 
що допомагає глядачу по-різному трактувати те, що відбувається у конкретному епізоді, по-
різному сприймати характер, позицію, настрій, емоції, цілі того чи іншого персонажа [10, с. 284].  

Переклад в кіно є специфічним видом перекладу, здійснення якого вимагає від редактора 
або перекладача, окрім глибоких знань мови оригіналу  та мови реципієнта, володіння навич-
ками «перемикання» з усної форми спілкування на письмову, а також розвиненого вміння по-
мічати сенс оригінального повідомлення і конструювати його на мову перекладу зі збережен-
ням загальної тональності кінодіалогу [2, с. 140].  

Проаналізувавши субтитри до кількох серіалів, що демонструвалися на українських теле-
каналах, робимо висновок, що найчастіше помилки й неточності під час перекладу є наслідка-
ми недостатнього володіння мовою перекладу, тобто українською мовою. Перекладачі та реда-
ктори використовують, як правило, найбільш вживані слова та поширені вирази, що надає суб-
титрам усередненого вигляду: за їх змістом реципієнтові, який не володіє мовою оригіналу, 
важко скласти уявлення про жанрові особливості фільму, сформувати власне враження про ха-
рактер того чи того персонажа. Відчувається, що процес субтитрування нерідко здійснюється 
поспіхом, за короткий час, і перекладач не обтяжує себе зверненнями до словників і довідників, 
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аби віднайти найбільш точний і правильний аналог якогось слова або просто уточнити його ле-
ксичне значення, інколи навіть вдається до буквального перекладу українською російського 
слова, нехтуючи можливими семантичними нашаруваннями й конотаціями. Такий підхід до 
роботи над субтитрами призводить до цілком передбачуваних та очікуваних результатів: суб-
титри до різних за сюжетами фільмів рясніють русизмами і виглядають так, наче вони зроблені 
за одними лекалами.  

Приміром, у серіалі «Слід» перекладач і редактор віддали перевагу кальці з російської 
мови, запропонувавши варіант репліки одного з героїв: Я думаю, ви правильно вчинили, зверну-
вшись до спеціаліста, хоча краще було б використати слово фахівець.  

У цьому ж серіалі зустрічаємо фразу: Поліз у вікно, зірвався і, так сказати, нещасний 
випадок на виробництві.  Вжиту вставну конструкцію краще було б замінити на український 
варіант так би мовити і уникнути дослівного перекладу суто російського виразу. 

Російське слово богатый найчастіше в україномовних субтитрах подається як багатий, 
хоча контекстуально вмотивованим у різних випадках було б вживання інших лексем. Напри-
клад: Так, я з багатої сім’ї (серіал «Безсмертник») або Аристов там з іншого елітного селища 
багату панянку привіз, пацієнтку Тропарьова (серіал «Слід»). В останньому випадку цілком 
можливі словосполучення з іншими прикметниками – заможна панянка або маєтна панянка.   

Приклад з субтитрів до серіалу «Безсмертник»: І зараз ми будемо пити шампанське і 
святкувати входини. У наведеному субтитрі слово входини невдало вжите щодо ситуації, про 
яку йдеться в сюжеті: словом входини, як правило, називають народний звичай, а герої серіалу 
говорять про переїзд до нової квартири. На наш погляд, краще було б замінити входини на 
більш зрозуміле для глядача і доречне у даному контексті слово новосілля. Крім того, замість 
трьох слів (і це при мінімізації об’єму субтитрів!) ми будемо пити можна було вжити одне – 
питимемо. 

У серіалі «Заборонене кохання» читаємо у субтитрах: Але ж Ви самі сказали, що там папір 
якийсь для мене. За сюжетом фільму головні герої обговорювали певний документ, про який було 
сказано бумага, однак редактори субтитрів подають буквальний переклад папір, що спотворює 
сенс сказаного. На нашу думку, доречно було б вжити замість слова папір слово документ. 

Репліці з серіалу «Безсмертник» Ви не сердіться на тата, у нього на роботі справ по го-
рло краще було б надати такий вигляд: Ви не сердьтеся / не гнівайтеся на тата, у нього на 
роботі справ донесхочу / по зав’язку – тоді наведена репліка звучатиме по-українські.   

У серіалі «Мереживо долі» фразу Коротше, я з одним хлопцем пов’язаний давно, можна 
сказати, все життя, на наш погляд, слід перекласти так: Коротко кажучи, я з одним хлопцем 
пов’язаний давно, можна сказати, все життя, оскільки у російського слова короче існує укра-
їнський аналог коротко кажучи. 

У субтитрах майже до всіх кінострічок, які були об’єктом аналізу, спостерігаються непо-
одинокі орфографічні, пунктуаційні, синтаксичні помилки: написання слів супердодаток (сері-
ал «Мереживо долі») і лжепсихолог (серіал «Слід») з дефісом, а лексеми півдня (серіал «Без-
смертник») у два слова, що суперечить нормам українського правопису [див.: 16]. Відсутні ко-
ми у складносурядних реченнях перед сполучником «і», наприклад: У нього є ласо та револь-
вер і він захистить мене від кого завгодно (серіал «Слід»); Тоді з ним щось відбувається і він 
не може зупинитися (серіал «Забудь і згадай»); Я звільнюся і ми з тобою побачимося (серіал 
«Безсмертник») тощо.  

Наведемо кілька прикладів з очевидними прорахунками перекладачів і редакторів субти-
трів: Милий, ти б не захоплювався жирної їжею (потрібно: жирною їжею) (серіал «Забудь і 
згадай»); Не лічіть грошей у чужій кишені, пане Ендрю (потрібно: не рахуйте грошей) (серіал 
«Мереживо долі»); До семи-восьми років зазвичай синдром безслідно зникають, без усілякого 
лікування (потрібно: синдром зникає) (серіал «Слід»); У Росію вона прилетіла ще вчора (потрі-
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бно: до Росії) (серіал «Слід»); Я не хочу, щоб він знову потрапив у лікарню (потрібно: до лікар-
ні) (серіал «Мереживо долі»).   

І ще один приклад: …і психолога з таким прізвищем я в мережі не знайшов (серіал 
«Слід»). У наведеній репліці один з головних героїв, говорячи про «сеть», має на увазі мережу 
Інтернет. Редактори субтитрів для глядача/читача текстового варіанта репліки пишуть це слово 
з маленької літери, не конкретизуючи, про яку саме мережу говорять персонажі. Іменник Ме-
режа у значенні Інтернет необхідно і доречно писати з великої літери, щоб уникнути неточ-
ності у сприйнятті сюжету реципієнтом.  

Чимало пунктуаційних помилок зустрічаємо у субтитрах до серіалу «Забудь і згадай». 
Наприклад: Іване, скажи мені хто вони? (пропущено кому перед підрядною частиною речен-
ня); Їжа, яка приносить радість організму не може бути шкідливою (підрядне речення, що 
стоїть у середині складнопідрядного, слід виокремлювати з обох боків). 

Або: І щоб він посилав сам команди пралці, кавовій машині, пічці, усім! (серіал «Мережи-
во долі»). У субтитрі допущено пунктуаційну помилку: узагальнююче слово усім, що стоїть пі-
сля переліку однорідних додатків, слід виокремити тире, а не комою.  

Серйозним каменем спотикання залишається для перекладачів сленг, вульгаризми, жар-
гонізми. Зникаємо мерщій, у нас менше хвилини – читаємо у субтитрах до серіалу «Забудь і зга-
дай», тоді як екранний герой вимовляє: Валим. У даному випадку спостерігаємо очевидну 
невідповідність стилістичних регістрів вихідного й похідного текстів.  

Звісно, бажано уникати неточностей в оформленні субтитрів: коли у мовленні персонажа 
спостерігаються паузи, зумовлені нерозумінням або відсутністю необхідної інформації, то в 
цьому разі, на нашу думку, у субтитрах треба ставити розділові знаки – тире або три крапки, 
оскільки глядач, який сприймає фільм за допомогою тексту субтитрів, вважатиме, що жодних 
непорозумінь між учасниками діалогу немає.  

Результат неякісної роботи редактора позначається у накладанні україномовних низько-
якісних субтитрів на російськомовні серіали, і це відіграє істотну роль у формуванні загальної 
грамотності українців. Аналіз помилок, які потребують реакції професійного середовища і ре-
ципієнтів, має суспільне й культурне значення. Візуальне сприйняття неправильно написаних 
слів або невідредагованих виразів і речень є одним із шляхів популяризації неграмотності серед 
населення нашої країни. На сьогодні працівники медіасередовища, маючи відповідний арсенал 
знань та необхідного технічного обладнання, іноді недбало ставляться до виконання своїх профе-
сійних обов’язків, і це свідчить про низький рівень їхньої кваліфікації й фахової підготовки.  

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки: працюючи над субтитрами 
до аудіовізуального продукту, редактор або субтитрувальник охоплює не лише увесь текстовий 
матеріал, а й звертає увагу на інші аспекти медіамистецтва (робота з монологами, діалогами, 
звуковими ефектами, зображенням, загальною атмосферою кадру). Професіоналізм передбачає 
не лише створення якісного текстового продукту для глядача/читача, а й доречний та адекват-
ний зв’язок між невербальними та вербальними елементами оригіналу та перекладу. 

Під час аналізу 5 російськомовних субтитрованих серіалів (16 серій) в них було виявлено 
значну кількість помилок, які потребують реакції професійного середовища і реципієнтів. 
У ході дослідження україномовних субтитрів до цих серіалів, що демонструвалися на вітчизня-
них телеканалах, зафіксовано десятки помилок перекладу, а також орфографічних, пунктуацій-
них, синтаксичних, лексичних, стилістичних, морфологічних, змістових та технічних, тобто – 
повний набір можливих недоліків. Це свідчить про недостатню увагу з боку співробітників те-
леканалів до перекладу, коректури та вичитування субтитрів, а застосування перекладу субтит-
рів за допомогою комп’ютерних програм призвело до низькоякісного текстового матеріалу, 
який надійшов до глядача/читача. Відчуття обов’язку перед аудиторією телеканалу передбачає 
подання якісного письмового перекладу усної мови персонажів фільмів. Аналіз деяких супере-
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чливих моментів і демонстрація абсолютних помилок у субтитрах є підтвердженням актуаль-
ності зазначеної проблеми, яка стає дедалі гострішою, оскільки випуск в ефір неграмотних або 
недостатньо перевірених текстів для українського телебачення поступово стає нормою. 

На нашу думку, на рівень якості субтитрів, які пропонують вітчизняні телеканали, впли-
вають декілька вагомих факторів. По-перше, редактор повинен бути професіоналом, який несе 
повну відповідальність за готовий відредагований телевізійний продукт, що надходить до укра-
їнського глядача/читача. Професіоналізм та відповідальність включають у себе бездоганне 
знання мови реципієнта і мови оригіналу, педантичність щодо суперечливих нюансів, уваж-
ність у вичитуванні текстів. По-друге, дотримання необхідних  технічних характеристик також 
впливає на сприйняття інформації глядачем. Редактор повинен слідкувати за розміщенням суб-
титрів на екрані, кольором і розміром шрифту, інтерліньяжем дворядкових субтитрів, швидкіс-
тю зміни реплік головних героїв серіалу, а також максимальною кількістю рядків. По-третє, на 
оцінку правильності написання та подання тексту впливає рівень грамотності самої людини. 
Таким чином, популяризація неграмотності через не вивірені належним чином субтитри, які 
надходять у текстовому варіанті в ефір провідних ТБ-каналів, набуває суспільного значення, і 
це явище неприпустиме.  

Перспективи подальших досліджень вбачаються нам у професійному вишколі фахів-
ців, від яких залежить якість перекладу та редагування субтитрів до зарубіжних кінострічок, що 
демонструються на українських телеканалах, уточненні та конкретизації окремих навчальних 
дисциплін, які вивчають сучасні студенти – майбутні філологи й редактори: необхідно зробити 
акцент на навчально-методичній підготовці професіоналів відповідного профілю. Допоки мовні 
дисципліни не вивчатимуть панорамно й протягом тривалого часу, лінгвістичні дослідження 
субтитрів зводитимуться до фіксації перекладацьких курйозів і відвертих помилок замість по-
шуків оптимальних та ефективних шляхів подолання наявних недоліків у цій сфері. 
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СУБТИТРИРОВАНИЕ КИНОФИЛЬМОВ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Аннотация. Объект изучения – сериалы, которые демонстрировались на различных украинских телекана-
лах: «Мереживо долі» (телеканал «Інтер»), «Заборонене кохання» (телеканал «Інтер»), «Забудь і згадай» (телеканал 
«Україна»), «Слід» (телеканал «Україна»), «Безсмертник» (телеканал «Україна»). Предмет исследования: недостат-
ки субтитрирования как способа аудиовизуального перевода, а также анализ ошибок, зафиксированных в украинс-
ких субтитрах, допущенных в ходе работы с русскоязычными сериалами. Цель исследования: доказать необходи-
мость более тщательного и грамотного редактирования украинских субтитров, поступающих в текстовом виде в 
эфир ведущих отечественных телеканалов на основе конкретных примеров из субтитрированных кинофильмов. В 
ходе работы были использованы методы: наблюдения, описательный, сравнительный, анализа и синтеза, а также 
обобщения. В результате исследования установлено, что именно некачественная работа редактора приводит к то-
му, что на русскоязычные сериалы накладываются украиноязычные субтитры низкого качества, и это играет важную 
роль в формировании общей грамотности украинцев. Анализ ошибок, требующих реакции профессионального соо-
бщества и реципиентов, имеет общественное и культурное значение. Визуальное восприятие неправильно написан-
ных слов или неотредактированных предложений и фраз является одним из путей популяризации неграмотности 
среди населения нашей страны. Сегодня представители медиасообщества, имея необходимый арсенал знаний и соо-
тветствующего технического оборудования, иногда с пренебрежением относятся к выполнению своих профессиона-
льных обязанностей, и это свидетельствует о низком уровне их квалификации и специальной подготовки. Выводы: 
работая над субтитрами к аудиовизуальному продукту, редактор или субтитровальщик охватывает не только весь 
текстовый материал, но обращает внимание и на другие аспекты медиаискусства (работа с монологами, диалогами, 
звуковыми эффектами, изображением, общей атмосферой кадра). Профессионализм предполагает не только созда-
ние качественного текстового продукта для зрителя/читателя, но и уместную и адекватную связь между невербаль-
ными и вербальными элементами оригинала и перевода.  

Ключевые слова: перевод с близкородственных языков, субтитры, аудиовизуальный перевод, кинофильм. 
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SUBTITLE FILMS AS A LINGUISTIC PROBLEM 

Summary. The object of study is the series, which were shown on various Ukrainian TV channels: “Merezhivo Doli” 
(“Inter” TV channel), “Boronene kokhannya” (“Inter” TV channel), “Forget & Zgadai” (“Ukraine” TV channel), “Slid” ( TV 
channel "Ukraine"), "Bezsmertnik" (TV channel "Ukraine"). Subject of research: lack of subtitling as a way of audiovisual 
translation, as well as analysis recorded in Ukrainian subtitles, made in the course of working with Russian-language TV 
shows. Objective: to prove the need for more thorough and competent editing of Ukrainian subtitles, received in text form on 
the air of the leading domestic TV channels based on specific examples from subtitled films. During the work the following 
methods were used: observation, descriptive, comparative, analysis and synthesis, as well as generalizations. As a result of 
the research, it was established that it is the poor quality work of the editor that leads to the fact that Russian-language TV 
shows are superimposed on low-quality Ukrainian subtitles, and this plays an important role in shaping the general literacy of 
Ukrainians. The analysis of errors requiring the response of the professional community and recipients has a social and 
cultural significance. Visual perception of incorrectly written words or unedited sentences and phrases is one of the ways to 
popularize illiteracy among the population of our country. Today, representatives of the media community, having the 
necessary arsenal of knowledge and relevant technical equipment, are sometimes disregarding the performance of their 
professional duties, and this indicates a low level of their skills and special training. Conclusions: working on subtitles for an 
audiovisual product, the editor or subtitle covers not only all textual material, but also draws attention to other aspects of 
media art (working with monologues, dialogues, sound effects, images, and the general atmosphere of the frame). 
Professionalism involves not only creating a high-quality text product for the viewer / reader, but also an appropriate and 
adequate connection between non-verbal and verbal elements of the original and the translation. 

Keywords: translation from closely related languages, subtitles, audiovisual translation, film. 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 
ЭТИКЕТНЫХ ФОРМУЛ В РУССКИХ ПИСЬМАХ XVIII ВЕКА 

Аннотация. Цель исследования – изучить лексико-грамматические особенности заключительных этикетных 
формул в русских письмах XVIII века, описать функционально-семантические типы формул, охарактеризовать их 
синтаксическую структуру. Объект изучения – адресованные разным лицам письма выдающегося русского полко-
водца А. В. Суворова и княгини Е. Р. Дашковой. Материал исследования – 120 заключительных этикетных формул, 
извлекавшихся из писем методом сплошной выборки. Использован описательный метод исследования. Практиче-
ское применение возможно в процессе преподавания стилистики русского языка. Выводы. Заключительные этикет-
ные формулы являются важным структурным элементом концовки письма, обычно предшествующим подписи адре-
санта. Мы выделили такие функционально-семантические типы заключительных этикетных формул в русских пись-
мах XVIII века: 1) формулы прощания; 2) формулы пожелания (пожелания телесного и душевного здоровья, Божьей 
помощи и благословения); 3) паракинесические заключительные этикетные формулы (вербальная передача жеста 
или действия); 4) гонорифические заключительные этикетные формулы (прямое или косвенное указание адресантом 
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позитивных качеств адресата). В основе построения заключительных этикетных формул часто лежит то или иное ре-
чевое клише, однако эти клише получают распространение зависимыми синтаксическими компонентами, в резуль-
тате чего заключительные этикетные формулы в исследуемых письмах разнообразны по своей синтаксической 
структуре. Перспективу настоящего исследования мы видим в изучении динамики заключительных этикетных 
формул письма в эпистолярии XVIII–ХХ вв., а также в более детальном выяснении прагматики и функционирования 
этикетных формул в зависимости от характера коммуникативной ситуации. 

Ключевые слова: письмо, эпистолярный текст, речевой этикет, заключительные этикетные формулы, 
А. В. Суворов, Е. Р. Дашкова. 

Постановка проблемы. К числу проблем, возникающих перед исследователем переписки 
как способа дистантного межличностного общения в условиях, когда непосредственный контакт 
по тем или иным причинам невозможен, принадлежит вопрос о сущности письма как типа текста, 
об отграничении его от других видов письменных речевых сообщений, а в связи с этим – про-
блема дефиниции термина письмо. В современной лингвистике существует множество определе-
ний этого понятия. Приведем наиболее точно соответствующую нашему представлению форму-
лировку данного термина, предложенную известным специалистом в области текстологии, внес-
шим большой вклад в формирование принципов издания эпистолярного наследия, 
Е. И. Прохоровым, который называет письмами «письменные личные обращения автора к от-
дельным лицам или коллективам лиц, с обычным присутствием типично эпистолярных элемен-
тов (обращение, дата, подпись и т. п.) и предполагающие необходимость ответа (или сами яв-
ляющиеся ответом)» [10, с. 19]. Письма – это самый распространённый вид эпистолярных тек-
стов, к которым относят и другие виды речевых произведений, в частности такие, как дневники, 
записки, дарственные надписи и т. п. Далее термин «эпистолярный текст» мы будем употреблять 
применительно к тексту письма. Учёные-лингвисты В. А. Фалина, М. М. Телеки, В. Д. Шинкарук 
и другие отмечают, что письмо по своей структурной организации имеет канонический характер: 
оно состоит из зачина, основной части и концовки, при этом В. А. Фалина указывает на то, что 
«зачин и концовка образуют этикетную рамку письма, имеющую свои стилистические средства 
выражения – этикетные эпистолярные формулы» [14, с. 262]. В зачине присутствуют формулы 
приветствия, обращение к адресату, а также, как правило, указывается время и место написания 
текста. Основная часть представляет собой изложение событий, обсуждение различных вопросов, 
тематика которых столь же разнообразна, как сама коммуникация между людьми. В концовке 
письма содержатся подпись адресанта и этикетные формулы, обычно предшествующие ей.  

Этикетные формулы в концовке эпистолярного текста мы называем заключительными 
этикетными формулами. Они свидетельствуют о завершении текста письма и по цели исполь-
зования обычно направлены на продолжение общения, на создание благоприятного эмоцио-
нального фона для будущей коммуникации с адресатом. Общая структура письма оставалась 
традиционной в течение многих веков, а его трёхчастное деление восходит ещё к античным ка-
нонам и сохраняется в дальнейшем, причём образцы посланий, и в первую очередь наиболее 
этикетных частей письма – прескрипта и клаузулы, как отмечает Д. М. Буланин, распространя-
лись в виде письмовников в Древней Руси начиная с ХV века и пользовались популярностью 
вплоть до ХVІІІ–ХІХ вв. [4, с. 188–189]. При этом с течением времени менялись риторические 
каноны, в том числе требования к оформлению письменных посланий, модифицировались фор-
мулы речевого этикета, а вместе с тем и языковое оформление концовки письма, но динамика 
этих изменений пока не получила достаточного освещения и требует специального исследования. 

Связь с предыдущими исследованиями. Заключительные этикетные формулы письма 
рассматривались лингвистами с точки зрения их семантики, морфологических свойств, а также 
в аспекте речевого этикета. Исследователь русского речевого этикета А. Г. Балакай в доктор-
ской диссертации «Русский речевой этикет и принципы его лексикографического описания» 
проанализировал формулы прощания как реализацию конвенций в сфере речевой коммуника-
ции в русской языковой общности [2]. Термином «формула речевого этикета» он обозначает 
«неоднословные знаки речевого этикета, то есть фразеологические единицы различной степени 
семантической слитности и мотивированности значения со структурой фразем», и относит их, 
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наряду со словами, традиционно употребляемыми в стереотипных ситуациях общения, а также 
молчанием и умолчанием, к этикетным знакам языка [2, с. 18]. 

Н. С. Голикова и И. С. Попова в книге «Етикет і культура мовного спілкування у вищій 
школі» рассматривают заключительные формулы прощания украинского языка с точки зрения 
их синтаксической природы и указывают на то, что базовым материалом для этикетно-речевых 
штампов являются «дуже поширені в комунікативних актах фразеологізовані синтаксичні спо-
лучення – словосполучення й речення, які вживаються як функціонально цілісні утворення, але 
компоненти яких семантично ще “не зрослися”. Про перехідний категорійний характер таких 
конструкцій свідчить їхня структурно-граматична варіативність… та збереження первинного 
лексичного значення більшості складників…» [5, с. 24]. К. А. Старостин называет устойчивые 
словесные формулы этикетными речевыми знаками, поскольку «функционально-семантическое 
поле единиц речевого этикета включает в себя как отдельные слова, так и устойчивые выраже-
ния, имеющие знаковый характер» [11, с. 169]. К этикетным ресурсам русского языка относит-
ся и особый тип единиц, обозначенный в исследовании С. С. Мусаелян как этикетные комму-
никемы (или слова-предложения), – специфический класс нечленимых, фразеологизированных 
предложений [9, с. 3] типа Добро пожаловать; В добрый час; Всего хорошого и т. п. Структур-
ное разнообразие заключительных этикетных формул письма было продемонстрировано в ста-
тье Е. К. Куваровой [8, с. 293]. 

В монографии М. М. Телеки и В. Д. Шинкарука «Соціальні категорії модусу в текстах 
епістолярного жанру» заключительные этикетные формулы письма исследуются в аспекте се-
мантико-синтаксических категорий текста. Эпистолярный текст, по мнению авторов книги, яв-
ляется репрезентацией письменного общения, и основная функция такого текста –
«інформативність, “повідомлення у процесі опосередкованого спілкування”, віддзеркалення 
ставлення адресанта до себе, адресата, “третіх осіб”, про яких згадує автор листа» [13, с. 24]. 
Заключительные формулы письма рассматривались в диахроническом аспекте в работах 
В. А. Фалиной (на материале писем XIX–XX вв.) [14], С. Л. Катаржиной (письма начала ХХ в.) 
[7], Д. Атанасовой-Соколовой (письма XVIII–XIX вв.) [1]. 

Постановка задач исследования. Цель статьи – изучить лексико-грамматические осо-
бенности заключительных этикетных формул в русских письмах XVIII века, описать функцио-
нально-семантические типы формул, охарактеризовать их синтаксическую структуру. Объек-
том исследования послужили адресованные разным лицам письма выдающегося русского пол-
ководца А. В. Суворова [12] и княгини Е. Р. Дашковой [6], стоявшей у истоков Российской 
Академии наук. Было проанализировано 120 писем, из которых языковой материал извлекался 
методом сплошной выборки.  

Изложение основного материала. Этикетные формулы, которые входят в концовку пись-
ма, разнообразны по своей семантике и функционированию. Основное их предназначение – за-
вершить текст и осуществить речевой акт прощания с адресатом, но, по нашим наблюдениям, 
неправомерно было бы рассматривать заключительные этикетные формулы исключительно как 
формулы прощания. Мы выделили такие функционально-семантические типы заключительных 
этикетных формул: 

1. Собственно формулы прощания. В письмах А. В. Суворова и Е. Р. Дашковой этот 
смысл, как правило, выражается словоформами Прощайте, Прощай, например: «Так прощай. 
Еду!» [12, с. 22]; «…Прощай, душа моя!» [12, с. 146]; «Прощайте, мои странствия, прощай-
те и Вы, сударыня!» [12, с. 7]. Отметим, что случаи использования лексемы прощай(те) без 
распространителей в исследуемых нами письмах не зафиксированы. Базовый компонент эти-
кетной формулы прощайте часто распространяется обращением, причём адресант может об-
ращаться не только к адресату письма, но и к абстрактному понятию, как это делает, например, 
Суворов, риторически употребляя вокатив мои странствия, символизирующий целый период в 
его жизни, который, по его мнению, завершается. Эмоциональность прощания в данном случае 
усиливается лексическим повтором «Прощайте… прощайте». Распространение речевого кли-
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ше обращением (в том числе риторическим), повтором, на наш взгляд, интенсифицирует эмо-
циональность выражения личностного отношения к адресату.  

Устойчивая словесная формула Прощай(те) стала этикетным языковым знаком в резуль-
тате семантического преобразования формы повелительного наклонения глагола простить, и, 
как указывает А. Г. Балакай, использование её в качестве формы прощания произошло от ста-
ринного обычая просить прощения друг у друга при расставании [3, с. 450]. Письмо к своей 
подруге Кэтрин Гамильтон Е. Р. Дашкова заканчивает словами: «Прощайте, простите моим 
клеветникам, пожалейте или презирайте их вместе со мной» [6, с. 262]. В этом высказывании 
вследствие того, что глагол прощайте поставлен в синонимический ряд с императивом его ви-
дового коррелята – глагола простить, сохранившего первичное значение извинения, а также в 
результате контекстуального сближения с глаголами пожалейте, презирайте происходит 
оживление внутренней формы речевого клише. Впрочем, в исследуемых письмах зафиксирован 
также факт употребления глагола простить в составе формулы прощания (не в качестве изви-
нения). В послании А. В. Суворова В. С. Попову подписи предшествует этикетная формула: 
«Прости, мой друг! Всегда с истинным почтением Милостивый Государь мой! Вашего Высо-
кородия покорнейший слуга Александр Суворов» [12, с. 113]. Как видим, тексты писем ХVIII в. 
свидетельствуют о семантической дифференциации глаголов простить и прощать: первый 
функционировал в составе этикетных формул извинения и формул прощания, второй – только в 
качестве формулы прощания (современный «Словарь русского речевого этикета» также остав-
ляет за глаголом прощать лишь эту функцию [3, с. 450–452]).  

2. Формулы пожелания  – это, как правило, пожелания телесного и душевного здоровья, 
Божьей помощи во всевозможных делах и начинаниях. Например, письмо А. В. Суворова 
Г. А. Потёмкину, написанное сразу после победного сражения в ходе русско-турецкой войны, за-
вершается так: «Здравствуйте, Светлейший Князь Григорий Александрович! Господь Бог увен-
чай Вас, Милостивого Государя, новыми победами. Генерал Александр Суворов» [12, с. 158]. 
«Здравствуйте» в данном случае – это не формула приветствия, а именно пожелание здоровья. 
Пожелание здоровья свидетельствует, на наш взгляд, о доверительном и доброжелательном от-
ношении автора послания к адресату. Такие этикетные формулы чаще встречаются в письмах к 
друзьям или членам семьи, так, письмо к дочери Суворов заканчивает словами: «Будь благочес-
тива, благонравна и здорова. Христа Спасителя благословение с тобою» [12, с. 185]. В письме 
А. В. Суворова к другу и куму А. Д. Константинову мы наблюдаем два акта прощания с адреса-
том. Данное послание условно можно разделить на две части. В первой, официальной, части 
письма автор прощается с Константиновым, используя клише, характерные для деловой перепис-
ки того периода: «Пребывая с моим к Вам почтением, Милостивый Государь мой Ваш покорный 
слуга Александр Суворов». Далее следует продолжение письма как к другу, а не как к официаль-
ному лицу, и соответственно в прощании содержится пожелание здоровья: «Желаю вам здравия» 
[12, с. 55]. Суворов использует формулы пожелания в концовке эпистолярного текста в письмах к 
подчиненным, например, в письме ротмистру И. Вагнеру: «Мужайте и успокойтесь. Подлин-
ный подписал: Генерал-Майор Александр Суворов» [12, с. 19]. К этому же функционально-
семантическому разряду относим пожелания оставаться с Христом, с Божьим благословением в 
письмах к членам семьи: «Христос с вами, Наташею и домашними» [12, с. 235], «Покровитель-
ствуй тебя Христос Спаситель!» [12, с. 217], «Благословение Божие с тобою!» [12, с. 131]. 

3. Паракинесические заключительные этикетные формулы, в которых передаётся 
вербально жест или действие, обычно совершаемое в ситуации прощания при непосредствен-
ном общении. В переписке А. В. Суворова: «…Обнимаю Вас моего друга! И остаюсь 
с истинным и искреннейшим почитанием…» [12, с. 8]; «…Бьет челом от армии генерал-майор 
и святые Анны кавалер Александр Васильев сын Суворов» [12, с. 19]; «Обнимаю Вас, почтен-
ного моего друга, и всегда с совершенным почтением» [12, с. 69]; «Милостивый государь! Ца-
лую Ваше письмо и руки, жертвую Вам жизнию моею и по конец дней…» [12, с. 121]; 
«…Поклонись от меня сестрицам. Благословение Божие с тобою!» [12, с. 131]. Как показы-
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вают нам примеры из писем, такие формулы грамматически выражаются глаголами в 1 лице 
единственного числа (лексемы Обнимаю, цалую), глаголом в 3 лице единственного числа + су-
ществительное в творительном падеже (Бьёт челом), и глаголом повелительного наклонения в 
единственном числе (Поклонись). Обычно жест или действие принадлежит непосредственно 
адресанту (вербальная замена действия, которое могло быть осуществлено автором), реже – ав-
тор предлагает выполнить это действие адресату, обращаясь через него к третьим лицам. 

4. Гонорифические заключительные этикетные формулы. В таких знаках прощания 
косвенно через выражение своих эмоций к адресату автор указывает на его позитивные качест-
ва. Вообще гонорифические возможности русского языка связаны с реализацией функциональ-
но-семантической категории вежливости; по определению П. Ю. Федорченко, «гонорифиче-
ский потенциал является основой общения ради общения, когда все цели сводятся к тому, что-
бы говорить вежливо, поддерживая самооценку собеседника на высоком уровне» [15, с. 210]. 
Для того чтобы поддержать самооценку адресата при письменном общении, адресант не столь-
ко прибегает к прямым комплиментам (что может быть воспринято как лесть), сколько стре-
мится изъявить свои чувства к адресату, верность. преданность и т. п. Этикетные формулы это-
го типа широко представлены в письмах А. В. Суворова, например: «Остаюсь с истиннейшим 
почитанием, Милостивый Государь! Вашего Высокопревосходительства покорнейший слуга 
Александр Суворов» [12, с. 11]. В данном примере мы наблюдаем подчеркнуто уважительное об-
ращение адресанта к адресату и скромность его в подписи (автор называет себя покорнейшим 
слугою). Исследователь речевого этикета и этикетных формул С. Л. Катаржина отмечает, что эти-
кетной формуле писем периода XIX–XX вв. «свойственна асимметрия обращения и подписи – 
повышение статуса адресата и принижение статуса адресанта, – что проявляет в выборе форм 
обращения, включающего имя и отчество адресата и восхваляющие его эпитеты и подчёркнуто 
скромной подписи…» [7, с. 135]. Эту «асимметрию в обращении и подписи» мы также наблю-
даем и в исследуемых нами письмах XVIII в. Такой подход к осуществлению прощания в 
письме, на наш взгляд, связан с этикетными правилами и нормами, характерными для того 
времени. Исследователь русской эпистолярики Д. Атанасова-Соколова отмечает, что письма 
второй половины XVIII века писались по образцам из французских письмовников, в которых 
давались «компилятивные своды теоретических положений риторики эпистолярного стиля… а 
также классификации разных типов писем (с приложением образцов для каждого из них)» [1, 
с. 2]. По словам учёного, в этих письмовниках «…давались предписания внешнего этикета, чи-
нонаблюдения в письме» [Там же]. Самой жёсткой регламентации подвергалась рамка письма 
(приветствие и прощание), а в основной части послания допускалась свобода в построении и 
изложении. Потому в письмах, обращённых к одному и тому же адресату, гонорифические эти-
кетные формулы включают регулярно повторяющиеся компоненты: почтение, высокопочита-
ние, преданность, верноподданнейший и др. В то же время эти формулы обнаруживают разно-
образие как в синтаксической их структуре, так и в лексическом наполнении: «Пребываю с со-
вершенным почтением…» [12, с. 28]; «Пребуду с отличным почтением» [12, с. 44]; «Препору-
чаю себя в Высокое покровительство Вашей Светлости и пребуду навсегда с глубочайшим по-
читанием…» [12, с. 39]; «Всенижайше прошу и впредь содержать в Вашем покровительстве 
того, который с совершенным высокопочитанием и истинною преданностию всегда пребу-
дет…» [12, с. 62]; «Коли же возможно будет, испрашивая предварительно на то нижайше 
Вашего Сиятельства дозволения, пребуду с глубочайшим почтением Сиятельнейший Граф 
Милостивый Государь!» [12, с. 57]. Как видим, первые две этикетные формулы представляют 
собой простые односоставные определённо-личные предложения; третья включает два преди-
кативных центра, соединённых сочинительной связью; четвёртая является сложноподчинён-
ным предложением; пятая – сложноподчинённое предложение, осложнённое деепричастным 
оборотом и обращением. Каждая из приведённых выше единиц включает имена прилагатель-
ные – интенсификаторы, усиливающие степень проявления качества, названного определяемым 
существительным: совершенный, отличный, глубочайший, истинный.  
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В письмах, адресованных Екатерине ІІ, наиболее заметна разница в обращении к адресату 
и именовании себя адресанта, как, например, у А. В. Суворова: «Посвящая себя высочайшей 
Вашего Императорскаго Величества службе, буду по гроб мой Всемилостивейшая Государы-
ня! Вашего Императорскаго Величества верноподданейший Александр Суворов» [12, с. 120]. 
Приведем также пример из письма Е. Р. Дашковой императрице: «Если моя преданность и лю-
бовь к вашему величеству не могут уже увеличиться, вы, по крайней мере, успокоите лич-
ность, которая вам всепреданна. Навсегда вашего величества всепокорная и всепреданная кня-
гиня Дашкова…» [6, с. 299]. В таких этикетных формулах гонорифические компоненты сопро-
вождают самономинацию адресанта: верноподданейший, всепокорная и всепреданная, – и таким 
образом автор письма декларирует чувства уважения, преданности, любви к адресату. 

Выводы. Заключительные этикетные формулы являются важным структурным элемен-
том концовки письма, обычно предшествующим подписи адресанта. Мы выделили такие функ-
ционально-семантические типы заключительных этикетных формул в русских письмах XVIII 
века: 1) формулы прощания; 2) формулы пожелания (пожелания телесного и душевного здоро-
вья, Божьей помощи и благословения); 3) паракинесические заключительные этикетные фор-
мулы (вербальная передача жеста или действия); 4) гонорифические заключительные этикет-
ные формулы (прямое или косвенное указание адресантом позитивных качеств адресата). 
В основе построения заключительных этикетных формул часто лежит то или иное речевое 
клише, однако эти клише получают распространение зависимыми синтаксическими компонен-
тами, в результате чего заключительные этикетные формулы в исследуемых письмах разнооб-
разны по своей синтаксической структуре.  

Перспективу настоящего исследования мы видим в изучении динамики заключитель-
ных этикетных формул письма в эпистолярии XVIII–ХХ вв., а также в более детальном выяс-
нении прагматики и функционирования этикетных формул в зависимости от характера комму-
никативной ситуации. 
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ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАКЛЮЧНИХ ЕТИКЕТНИХ ФОРМУЛ  
У РОСІЙСЬКИХ ЛИСТАХ XVIII СТОЛІТТЯ 

Анотація. Мета дослідження – вивчити лексико-граматичні особливості заключних етикетних формул у ро-
сійських листах XVIII століття, описати функціонально-семантичні типи формул, охарактеризувати їх синтаксичну 
структуру. Об'єкт дослідження – адресовані різним особам листи визначного російського полководця 
А. В. Суворова і княгині Є. Р. Дашкової. Матеріал дослідження – 120 заключних етикетних формул, вибраних із ли-
стів методом суцільної вибірки. Використаний описовий метод дослідження. Практичне застосування можливе в 
процесі викладання стилістики російської мови. Висновки. Заключні етикетні формули є важливим структурним 
елементом кінцівки листа, що зазвичай розташований перед підписом адресанта. Ми виділили такі функціонально-
семантичні типи заключних етикетних формул в російських листах XVIII століття: 1) формули прощання; 2) форму-
ли побажання (побажання тілесного і душевного здоров'я, Божої допомоги та благословення); 3) паракінесичні за-
ключні етикетні формули (вербальна передача жесту або дії); 4) гоноріфічні заключні етикетні формули (пряма або 
непряма вказівка адресантом позитивних якостей адресата). В основі побудови заключних етикетних формул часто 
лежить те чи інше мовне кліше, однак ці кліше набувають поширення залежними синтаксичними компонентами, в 
результаті чого заключні етикетні формули в досліджуваних листах різноманітні за своєю синтаксичною структу-
рою. Перспективу дослідження ми бачимо у вивченні динаміки заключних етикетних формул в епістолярії  
XVIII–ХХ ст., а також у більш детальному з'ясуванні прагматики й функціонування етикетних формул у залежності 
від характеру комунікативної ситуації. 

Ключові слова: лист, епістолярний текст, мовний етикет, заключні етикетні формули, А. В Суворов, 
Є. Р Дашкова. 
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LEXICAL AND GRAMMATICAL FEATURES OF FINAL ETIQUETTE FORMULAS IN RUSSIAN LETTERS 
OF THE XVIII CENTURY 

Summary. The purpose of the study is to define the lexical and grammatical features of the final etiquette formulas 
in Russian letters of the 18th century, to describe the functional and semantic types of formulas, to characterize their syntactic 
structure. The object of study is letters addressed to different persons by the outstanding Russian commander A. V. Suvorov 
and Princess E. R. Dashkova. The research material is 120 enclosed etiquette formulas extracted from letters with a continu-
ous sampling method. The descriptive method of research has been used in the article. Practical application is possible in 
the process of teaching the stylistics of the Russian language. Conclusions: The final etiquette formulas are an important 
structural element of the ending of a letter, usually preceding the signature of the addressee. We have identified the following 
functional-semantic types of final etiquette formulas in Russian letters of the 18th century: 1) formulas of forgiveness; 
2) formulas of wishes (wishes of physical and mental health, God's help and blessing); 3) parakinesthetic final etiquette for-
mulas (verbal transmission of a gesture or an action); 4) honorific final etiquette formulas (direct or indirect indication by the 
addressor the addressee's positive qualities). The basis of the construction of the final etiquette formulas often lies in one or 
another speech cliche, however these cliches are spread by dependent syntactic components, as a result of which the final eti-
quette formulas in the letters under study are diverse in their syntactic structure. The perspective of the present study is in the 
research of the dynamics of the final etiquette formulas of writing in the epistolary of the 18th – 20th centuries, as well as in a 
more detailed explanation of the pragmatics and functioning of the etiquette formulas depending on the nature of the commu-
nicative situation. 

Keywords: letter, epistolary text, speech etiquette, final etiquette formulas, A. V. Suvorov, E. R. Dashkova. 
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ПУТЬ ИЗ ЛЕКСЕМЫ В МОРФЕМЫ 
(об экзит-производных в русском языке наших дней) 

Аннотация. Цель исследования – комплексный анализ слов с компонентом -экзит/-ексит. Объект изучения – 
речевые контексты, репрезентирующие употребление экзит-производных в русскоязычном сегменте Интернета; пред-
мет исследования – освоение брексит-модели русским языком. Использованы методы наблюдения, сопоставления, 
классификации и описания, приемы семантического, морфолого-словообразовательного и контекстуального анализов. 
В результате исследования выявлены особенности рецепции экзит-производных в русском языке в аспекте морфеми-
зации экзит-компонента. Практическое применение результатов возможно в исследованиях неогенеза в русском язы-
ке. Выводы: 1) всемирное политическое значение выхода Великобритании из ЕС обусловило появление в лингвистиче-
ских дискурсах разных стран не только термина Brexit / Брексит, но и целого ряда экзит-производных; 2) заняв перво-
начально «пустую» семантическую нишу со «страновым» значением «выход страны-члена из ЕС», экзит-производные 
сравнительно быстро оказались вовлеченными в процесс метонимического расширения («выход страны из какого-либо 
международного соглашения», а также «процесс выхода части какой-либо страны из общего государства») и метафори-
ческого переосмысления («уход / выход значимого лица (политика, государственного деятеля) из большой сферы поли-
тической (государственной) деятельности»); 3) вместе с лексемой брексит экзит-производные проходят этап фонетико-
графической адаптации, изживая фонетико-графическую вариантность; входят в морфологическую систему русского 
языка, преодолевая исконную несклоняемость; 4) в интернет-дискурсе СМИ слово брексит активно реализует словооб-
разовательный потенциал, обрастая производными и формируя в русском языке свое словообразовательное гнездо; 
5) лексема брексит активно вовлекается в орбиту языковой игры, что является одним из условий не только ее рецеп-
ции, но и морфемизации компонента -экзит в русском языке. 

Ключевые слова: неогенез, брексит-модель, экзит-производные, морфемизация иноязычного компонента. 

Постановка проблемы. Одной из составляющих неогенеза в любом языке является про-
цесс заимствования слов из других языков и их последующего освоения на всех уровнях язы-
ковой системы. Этот процесс постоянен, непрерывен и обусловлен, в первую очередь, социаль-
ными факторами. По мнению ученых, обычно он следует за научным, торговым, культурным 
обменом и связанной с этим необходимостью новых терминов для обозначения появляющихся 
в ходе подобных контактов новых понятий и предметов. «В то же время в истории каждого 
языка есть переломные периоды, обычно обусловленные серьёзными социальными изменения-
ми, когда наблюдается массовый приток иностранных слов» [11]. Последним из таких перио-
дов для русского языка стала постсоветская эпоха, когда в русский язык хлынул вал иноязыч-
ных слов, преимущественно из американского варианта английского языка.  

Активный приток новых заимствований, связанный, прежде всего, с процессами глобали-
зации и доминированием США в развитии высоких технологий, в свою очередь послужил ка-
тализатором ряда языковых явлений, которые «в относительно “спокойные” периоды развития 
языка были бы не столь заметны и очевидны» [5]. 

В частности, к таким явлениям, характеризующим процесс заимствования иноязычных 
слов и их освоения, можно отнести «гнездовое воздействие иноязычной лексики на русскую 
словообразовательную систему», открывающее ее для новых заимствований [7]. В данном слу-
чае речь идет о формировании в принимающем языке рядов заимствований, объединяемых 
общностью значения и морфологической структуры. Как правило, существенным для появле-

                                                 
 Пристайко Т. С., 2019 
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ния в русском языке таких однотипных (точнее, одномодельных) заимствований является то, 
что в языке-источнике уже существует исходная словообразовательная модель и более или ме-
нее обширное лексическое гнездо соответствующих ей слов. Хрестоматийным для этого случая 
является пример ряда заимствований с компонентом -мен (джентльмен, спортсмен, яхтсмен, 
шоумен и др.), вошедший во многие учебники по лексикологии. Можно привести в качестве 
иллюстрации и ряд новейших заимствований с элементом -фон, начало формированию которо-
го было положено интернационализмом телефон. Слово, пришедшее в русский язык более 
двухсот лет тому назад, в наш век высоких технологий возглавило список новообразований-
заимствований, созданных по той же модели и обозначающих разновидности телефона: 
смартфон, тачфон, гуглофон, камерофон, айфон и пр. Модель оказалась востребованной и в 
рамках языковой игры, с помощью которой современная реклама представляет устройства для 
мобильной связи: суперфон, экстримофон, яблофон и др. (подробнее см. об этом: [8]). 

В отличие от предыдущих периодов, когда ряды однотипных заимствований пополня-
лись постепенно, на протяжении длительного периода, особенностью наших дней является то, 
что новые производные слова образуются и входят в речевое употребление стремительно, од-
номоментно, «когда в соответствии с потребностями языкового коллектива, в связи с актуали-
зацией того или иного понятия, в речевой обиход обрушивается сразу громоздкое словообразо-
вательное гнездо» (цит. по: [7]). 

Связь с предыдущими исследованиями. На фоне многочисленного потока однотипных 
иноязычий неизбежно начинается осмысление членимости их структуры: «в таких рядах слов 
начинают выделяться определенные структурные элементы и параллельно с этим формиро-
ваться более или менее конкретное значение выделяемых отрезков» [10]. По мнению О. П. Со-
логуб, таким образом происходит становление иноязычных структурных элементов как само-
стоятельных морфем в русском языке, иными словами, осуществляется процесс морфемизации, 
продолжительный по времени и охватывающий ряд этапов и стадий [10]. Многие иноязычные 
форманты уже освоены русским языком в качестве словообразовательных, другие же находятся 
на пути к этому, а некоторые только его начинают. К двум последним, по нашему мнению, сле-
дует отнести и новообразования с компонентами -гейт, -мания, -мейкер, -экзит и др. Именно 
эти и подобные им элементы чаще всего попадают в поле зрения ученых в наши дни (см., на-
пример: [2; 3; 6] и др.).  

Наименее изученными в приведенном ряду являются слова с компонентом -экзит/-ексит, 
к анализу которых лингвисты только приступают, сосредотачивая свое внимание в основном на 
номинации Брекзит / Брексит [1; 4].  

Постановка заданий исследования. Отмеченное обусловливает актуальность обраще-
ния к комплексному анализу ряда слов с компонентом -экзит/-ексит, проведенному на мате-
риале русскоязычных сайтов и блогов. Целью такого анализа явилось, во-первых, 
1) определение состава экзит-производных с 2016 г. (времени появления слова «Брексит» (англ. 
Britain’s exit)* по сей день (а) и, во-вторых, описание особенностей рецепции анализируемых 
единиц на семантическом (б), фонетико-графическом и орфографическом (в), морфологиче-
ском (г) и словообразовательном (д) уровнях. 

В исследовании, помимо общенаучных методов наблюдения, сопоставления, классифи-
кации и описания, использовались приемы семантического, морфолого-словообразовательного 
и контекстуального анализов. 

                                                 
*23 июня 2016-го, состоялся референдум о выходе Великобритании из членства в Европейском Cоюзе. Тогда 

51,89 % проголосовавших британцев отдали предпочтение выходу из ЕС. Процесс получил название – «Брексит» 
(англ. Britain’s exit). Дата выхода Великобритании из ЕС – 29 марта 2019-го (https://www.segodnya.ua/). 
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Изложение основного материала. (а) Обзор русскоязычной сферы интернет-
коммуникации позволил обнаружить следующий ряд слов, возглавляемый англицизмом Brexit / 
Брекзит / Брексит: 1) Grexit / Грекзит / Грексит, Frexit / Фрекзит / Фрексит, ItExit / Итек-
сит / «италексит», Spexit / Спексит / Исексит, Polexit / Полэкзит, «швексит», Nexit / Нексит / 
Никзит, Czexit / Чекзит / Чехзит, Белэкзит; 2) Venexit / Венексит, Calexit; 3) Whoexit / «Ху-
эксит»; 4) Merxit, Rexit / «Рексит».  

Отметим, что в статье Ю. А. Дубовского и Т. Б. Заграевской в аналогичном ряду приве-
дены брексит, грексит, итексит, нексит, спексит и фрексит. Авторы отмечают незавершен-
ность приведенного списка [4, с. 55], что в полной мере относится и к нашим данным. В част-
ности, не зафиксированные еще в русскоязычном дискурсе варианты Huxit / Hunexit (возмож-
ный выход Венгрии из ЕС) активно используются в англоязычных СМИ, ср.: Viktor Orbán and 
Huxit: Hungary may be the next to leave the European Union… Even among Jobbik voters, 49 % 
would oppose a potential Huxit (sometimes called «Hunexit») (Виктор Орбан и Huxit: Венгрия 
может быть следующей, кто покинет Европейский Союз. Даже среди избирателей Jobbik 49 % 
будут противостоять потенциальному Huxit (иногда называемому «Hunexit») – перевод наш. – 
Т. П. (https://hungarianfreepress.com/2016/07/06/). 

(б) Учитывая семантику экзит-производных и характер производящей основы, мы разде-
лили представленный список на четыре подгруппы (см. выше), отражающие своеобразные эта-
пы семантизации исходной модели. Неологизмы первой подгруппы, кроме Белэкзит, объединены 
общим значением – «процесс выхода страны из состава ЕС». Для большинства стран, кроме 
Британии, это процесс возможный, предполагаемый, иногда предусматривающий частичный 
выход из Евросоюза. 

Важность и актуальность происходящих в Европе политических процессов обусловила 
лексикографическую фиксацию некоторых из рассматриваемых неологизмов. В частности, по 
сообщению Press Association, слово Brexit официально включено в Оксфордский словарь анг-
лийского языка с таким определением: «Brexit – это (предлагаемый) выход Соединенного Ко-
ролевства из Европейского союза и связанный с ним политический процесс». Еще одно слово, 
попавшее в Оксфордский словарь, также связано с ЕС, – Grexit. Оно означает «(возможный) 
выход Греции из валютного союза евро» (http://korrespondent.net/world/3787321).  

Значимость события, названного неологизмом брексит, предопределила выход слова да-
леко за пределы Великобритании. Как отмечают эксперты, «…брекзит по своей сути стал от-
ражением многих процессов, происходящих в мире – не только в Британии» (https://snob.ru/ 
selected/ entry/117759). 

Действительно, процесс, запущенный Соединенным королевством, получил широкий ре-
зонанс. Так, по аналогии с брекситом в белорусских, а затем и в СМИ соседних с Белоруссией 
государств появился неологизм Белэкзит, означающий возможный выход Беларуси из Догово-
ра о создании Союзного государства, ср.: Для чего белорусские СМИ педалируют тему «Белэк-
зита»… Польский телеканал «Белсат» вообще дошёл до заголовка «Минск пригрозил Кремлю 
Белэкзитом», освещая выступление заместителя министра финансов РБ, где тот на инве-
стиционном форуме Belarus Crossway’18 порассуждал о «целесообразности нахождения Бела-
руси» в ЕАЭС, но никаким «Белэкзитом» не грозил (https://cont.ws/@sam8807/1152326). 

Появление неологизма Белэкзит позволяет говорить о начавшемся процессе расширения 
исходного значения. Общее значение неологизмов первой подгруппы можно сформулировать 
так: «процесс выхода какой-либо страны из какого-либо союзного объединения государств». 

Расширение значения наблюдается и в неологизмах второй подгруппы Calexit и Венек-
сит, образованных по экзит-модели от названий штата Калифорния в США и региона Венето в 
Италии, ср.: В 2017-м году, предполагает Bloomberg, в США может зародиться движение, 
которое, по аналогии с британским Brexit, будет называться Calexit (движение за выход Ка-
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лифорнии из Штатов) как реакцию оппозиции на президентство Дональда Трампа 
(https://cont.ws/post/452004); Областной совет Венето одобрил законопроект, согласно кото-
рому население региона признаётся национальным меньшинством… Чтобы обрести юридиче-
скую силу, законопроект должен пройти утверждение в национальном парламенте, однако 
итальянская пресса уже окрестила случившееся венекситом (https://buzina.org/forum.html); 
В Италии решение совета уже назвали историческим, сравнив его с брекситом. <…> «Венексит: 
жители Венето следом за южными тирольцами изображают национальное меньшинство и заяв-
ляют о желании выйти из состава Италии», – пишет федеральная La Repubblica 
(https://russian.rt.com/world/article/339838). 

С учетом семантики неологизмов этого ряда можно обозначить широкое значение экзит-
производных первой и второй подгрупп как «процесс выхода части какой-либо страны из об-
щего государства». 

Своеобразным логическим итогом процесса образования экзит-производных со «страно-
вым» значением можно считать появление иронического неологизма, своего рода универсаль-
ного термина для обозначения стран, желающих выйти из Евросоюза или других общеевропей-
ских организаций, – «Whoexit», ср.: Захарова предложила не придумывать каждый раз терми-
ны для желающих покинуть Евросоюз, а пользоваться одним – Whoexit? («Кто на выход?»). – 
В целом, не удивлюсь, если вместо отдельных страновых терминов типа Grexit и Brexit скоро 
появится универсальное понятие Whoexit? – написала она на своей странице в «Фейсбуке» 
(https://point.md/ru/). Неологизм, несмотря на свою неблагозвучность, тут же был подхвачен 
многочисленными интернет-источниками, фигурируя в них как в латинизированном, так и в 
русскоязычном вариантах, ср.: В МИД РФ придумали термин «Хуэксит» после референдума в 
Великобритании (https://inforesist.org); Оппозиция во многих западноевропейских странах ста-
вит Whoexit во главу своих предвыборных кампаний (https://iz.ru/news/619610). Думается, что 
популярности неологизма способствовало не только то, кто явился его автором, но и игровое 
начало, реализованное в нем. 

Следующий этап семантического освоения брексит-модели западными, а за ними и рус-
скоязычными СМИ воплощают неологизмы Merxit и Rexit / «Рексит», образованные по модели 
Брексит от фамилий известных политиков. Первый из них обозначает предполагаемый уход 
германского канцлера Ангелы Меркель из большой политики, ср.: Merxit обесточит Европу. 
<…> Вслед за Brexitom пришел Merxit. Трамп удалил Америку из Европы, как удаляют френдов 
из FB. Теперь и Меркель удаляется. Отныне она не просто «хромая утка», а, увы, вчерашняя 
хромая утка (https://alternatyva.org/2018/10/29/), второй – уход, а точнее увольнение Дональдом 
Трампом госсекретаря США Рекса Тиллерсона: О разногласиях между президентом и госсек-
ретарем было известно давно, поэтому американские СМИ даже придумали термин для 
увольнения Рекса Тиллерсона – «рексит» (на манер «брексит», обозначающего выход Велико-
британии из ЕС) (https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/14/75797).  

Появление этих неологизмов, с одной стороны, дань языковой игре, прием, использован-
ный журналистами в первом случае для характеристики решения Ангелы Меркель уйти с поста 
лидера партии ХДС, вызвавшего неоднозначную реакцию мирового политикума, во втором – 
предполагаемой отставки госсекретаря. Для нас же это, прежде всего, показатель продолжаю-
щегося семантического расширения общего значения экзит-производных, обусловленный как 
значением компонента exit (выход, уход), так и всей модели «выход из состава какого-либо 
союза, государства». С продуцированием производных типа Merxit можно, очевидно, говорить 
о формировании значения «уход/выход значимого лица (политика, государственного деятеля) 
из большой сферы политической (государственной) деятельности». 

Еще одним проявлением языковой игры с формой анализируемой модели является не-
ологизм «легзит», который только условно можно отнести к брексит-производным. Возникший 
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как шутка журналистов Daily Mail окказионализм Legs-it стал на короткое время предметом об-
суждения многих европейских СМИ, ср.: Daily Mail решил выяснить, чьи ноги лучше – главы 
британского правительства Терезы Мэй или же действующего первого премьера Шотландии 
Николы Стерджен. <…> Ноги обеих появились на главной странице британского таблоида. 
<…> Журналисты предлагают забыть про неважный Brexit и решить – кто же выиграл «лег-
зит?» (https://ianews.ru/articles/ 96196/). 

Как известно, языковая игра, обнаруживающая творческий потенциал языка, интерпрети-
руется многими исследователями как способ развития языковой системы за счет создания но-
вого знака или новой структуры. Очевидно, что у иноязычной словообразовательной модели, 
попавшей в орбиту языковой игры, больше шансов на генерирование новых производных, что в 
свою очередь является одним из условий морфемизации одного из компонентов такой модели. 
Прекрасной иллюстрацией к сказанному является судьба формантов -гейт, -мейкер и -мания, 
первый из которых уже осознается как суффиксоид и даже суффикс [3; 6], а второй и третий – 
как словообразовательные форманты, занимающие промежуточное положение между радик-
соидом и суффиксоидом [7]. 

(в) Анализ рецепции экзит-производных на фонетико-графическом уровне позволяет, 
прежде всего, отметить, что большинство из них используется в письменной речи как в латин-
ской, так и в кириллической графике [см. п. (а)], причем оба варианта могут встречаться в од-
ном тексте, ср.: До Брекзита осталось 75 дней, и растущая вероятность Брекзита без сделки 
заставляет богатых европейцев, которые построили свои дома в Великобритании, уезжать 
из страны. <…> И это реакция не столько на сам Brexit, сколько на результаты перегово-
ров… (https://aftershock.news/?q=node/721472); Рост евроскептицизма в странах Евросоюза 
привел к появлению слов, близких по значению к Брекзиту. Например, Фрекзит, Грекзит и Ёк-
зит означают соответственно процессы выхода из ЕС Франции, Греции и Австрии 
(https://аif.by /social/); Швексит: в Швеции значительно выросло число желающих выйти из 
Евросоюза (https://ok-inform.ru/.../84599); Эммануэль Макрон предостерег Евросоюз от Frexit. 
Кандидат в президенты Франции от движения «Вперед» Эммануэль Макрон в понедельник в 
эфире британской телерадиокорпорации BBC высказал мнение, что Европейскому союзу необ-
ходимы реформы, иначе его могут ждать перспективы «Фрексита» (Frexit) – выхода Фран-
ции из состава ЕС (https://interfax.ru/world/560728); Бизнес против: «Чехзит» (Czexit) не прой-
дет (https://finobzor.ru/58371.html). 

Обратим внимание на русскоязычные неологизмы, отличающиеся как вариантностью 
опорного компонента -экзит, так и в некоторых случаях вариантностью первой части неоло-
гизма. Поливариантность опорного компонента в составе неологизма брексит достаточно пол-
но исследована в статье [4], авторы которой, проанализировав ряд брексит / брэксит / брек-
зит / брэкзит / брегзит / брэгзит в русском и английском языках, пришли к выводу о «побеж-
дающем характере варианта “брексит”», о его продуктивном влиянии на современное словооб-
разование в английском языке (и, по-видимому, на тенденции в кросс-культурном взаимодей-
ствии)» [4, с. 59], что подтверждается и нашим материалом из русскоязычных интернет-
источников, где превалирует вариант брексит. 

Отметим сохраняющуюся вариантность в написании экзит-производных в закавыченном 
и незакавыченном виде (см. примеры выше), со строчной и прописной букв, ср.: Европейский 
Союз готов отложить «брегзит» на вторую половину года… (https://echo.msk.ru/news/ 
2353769-echo.html); После «Брексита» ждут «Нексит»: какие страны готовы покинуть ЕС. 
После британского референдума о выходе из Евросоюза, он же «брексит», Европе может 
грозить эпидемия похожих плебисцитов. Washington Post назвала страны из «группы риска», 
которые готовы выйти из ЕС вслед за Британией: это Венгрия, Нидерланды, Швеция, Дания, 
Франция и Греция. <…> В марте следующего года в стране предстоят выборы, и правые уси-
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лят критику ЕС и для привлечения электората будут пытаться провести «нексит» (так на-
зывают нидерландский «брексит»), – говорит эксперт (https://vesti-ukr.com/mir/156211).  

Графические варианты «италексит» / Итексит, Спексит / Исексит, Нексит / Никзит, 
Чекзит / Чехзит, обусловленные их рецепцией в русском языке, рассмотрим в подразделе (д). 

(г) Морфологическое освоение экзит-производных заключается, прежде всего, в их спо-
собности включаться в парадигму русского словоизменения. Как правило, на первой стадии вхо-
ждения в русский язык иноязычные неологизмы такого типа сохраняют свой исконный облик и 
несклоняемость. Со временем же, русифицируясь, они начинают вести себя как существительные 
мужского рода с основой на твердый согласный, склоняясь соответствующим образом.  

Большинство обнаруженных контекстов демонстрируют правильное с точки зрения рус-
ского словоизменения употребление экзит-производных, ср.: А в Швеции Шведские демократы 
и Левые продвигают идею Швексита (https://news.rambler.ru); Это, на мой взгляд, основные 
причины, которые заставили голландцев говорить о «Нексите», – рассказал АиФ.ru Григорий 
Трофимчук (https://http://www.aif.ru); …растущая вероятность Брекзита без сделки заставля-
ет богатых европейцев, которые построили свои дома в Великобритании, уезжать из стра-
ны. <…> И это реакция не столько на сам Brexit, сколько на результаты переговоров… 
(https://aftershock.news/?q=node/ 721472); Марин Ле Пен пообещала пересмотреть условия 
членства страны в Европейском союзе, призывая не к радикальному, а к частичному Frexit, в 
случае своей победы на выборах в мае (https://www.edinaya-odessa.org/ analit/134382401); 

В единичных случаях интернет-источники отражают процесс живого морфологического 
освоения экзит-производных, демонстрируя варианты их неизменяемости и в русской графиче-
ской реализации, ср.: Озабоченность, связанную с обсуждением Чехзит в парламенте, ощу-
щают 83 % иностранных инвесторов, а также две трети чешских компаний 
(www.radio.cz/ru/); …любые упоминания «Чехзита» (Czexit), это всего лишь запугивание и вы-
торговывание различными политическими силами, каких-то определенных «вкусняшек» 
(https://finobzor.ru/58371).  

Нарочитое пренебрежение нормами словоизменения иноязычного неологизма, сохра-
няющего исконную графику, наблюдается в случае языковой игры, см.: Вслед за Brexitom при-
шел Merxit… (https://strana.ua/news/168677). 

(д) В словообразовательном аспекте интересны, во-первых, способ образования экзит-
производных и, во-вторых, их словообразовательный потенциал в русском языке.  

Словообразовательный анализ показал, что в языках-источниках рассматриваемые еди-
ницы образованы преимущественно путем контаминации названий стран Евросоюза и слова 
exit. Чаще всего второй компонент присоединяется к первым буквам (двум или одной) соответ-
ствующих топонимов, ср.: Brexit (Britain), Grexit (Greece), Frexit (France), Itеxit (Italy), Spexit 
(Spain), Czexit (Czech), Swexit (Sweden), Nexit (Netherlands); или к первой части названия госу-
дарства / региона, оканчивающейся на согласную букву: Polexit (Poland), Venexit (Veneto), 
Calexit (California), Hunexit (Hungary), Белэкзит (Беларусь), что позволяет избежать неблаго-
звучности и омонимичности при соединении компонента exit / экзит с одной лишь первой со-
гласной (*Pexit вм. Polexit, *Vexit вм. Venexit и т. п.).  

Неологизмы Merxit и Rexit образованы телескопическим способом с наложением: в пер-
вом случае путем соединения первого слога фамилии с конечной частью слова exit и наложени-
ем -к-: Mer(k) + (е)xit, во втором же случае можно говорить как о наложении элементов -ex-  
(R-(ex + ex)-it), так и об образовании неологизма путем контаминации первой буквы имени с 
компонентом -exit (R(ex) + exit). В результате сращения двух слов (who + exit) возник неоло-
гизм Whoexit. 

Интересно проанализировать графическую вариантность первой части русифицирован-
ных неологизмов «италексит» / Итексит, Спексит / Исексит, Нексит / Никзит, Чекзит / 



ISSN 2617-0957; ISSN 2663–0745. Проблеми загального і слов’янського мовознавства.  
Problems of General and Slavic Linguistics. Проблемы общего и славянского языкознания. 2019. № 3 

 131 

Чехзит, имеющую в каждом случае свое объяснение. Отметим сразу, что лексемы Итексит, 
Спексит, Нексит и Чекзит представляют собой транслитерацию их англоязычных аналогов 
(Itеxit, Spexit, Nexit, Czexit). Лексемы «италексит» и Исексит образованы путем контаминации 
первой части русских вариантов топонимов Итал(ия) и Ис(пания) с компонентом -ексит. Лек-
сема Никзит образована от начальной части русского варианта топонима и компонента -экзит 
с усечением начального гласного: Ни(дерланды) + -(э)кзит. При образовании сложения Чехзит 
усечению подверглись две первые буквы второго компонента: Чех(ия) + (эк)зит. 

Вполне закономерно, что в центре деривационных процессов, как в языке-источнике, так 
и в русском языке, находится лексема брексит, которая, по мнению экспертов, стала «самым 
заметным политическим термином за последние 40 лет» (https://www.kommersant.ru/ 
doc/3186246). Вместе с ней из зарубежных СМИ пришло слово брекзитер, обозначающее сто-
ронника Брексита, ср.: Фактически, британское общество разделилось на два противоборст-
вующих лагеря – на тех, кто голосовал за выход из Евросоюза – «Брекзитеры» и тех, кто го-
лосовал за то, чтобы остаться – «Римейнеры» (https://angliadom.com/88-index/1224). Парла-
ментские сторонники брексита уже разделились на брекзитёров-консерваторов и брекзитё-
ров-лейбористов (https://https://www.politanalitika.ru).  

Русскоязычный фрагмент Интернета активно продуцирует новообразования с произво-
дящей основой брексит, относящиеся к разным частям речи: брексист, брексизм, брекситный, 
брекситовый, добрекситный / добрекситовый / добрекзитовский, пост-брекситный, брекси-
тить и др., ср.: Победа на референдуме сторонников членства в ЕС только углубит внутри-
партийный раскол, поскольку «брексисты» в рядах тори превалируют (https://russian.rt.com/ 
article/302926); Без активного противостояния человека, без ясной рациональной позиции, сме-
лого принятия неизбежных перемен, поиска ответов на вызовы времени, отважной битвы 
с охлократией, трампизм, брексизм, путинизм имеют шансы превратиться в хроническую бо-
лезнь мира (https://profile.ru/pryamayarech/ item/107989); Но с тех пор позиция фунта постепен-
но укрепляется, хотя все еще не достигла «добрекситного» уровня (https://www.segodnya.ua/ 
1148764.html); Этот конкретный продукт – добрекзитовской эпохи, хотя и вывели на рынок 
они его уже после (http://www.ponaehalitut.co.uk/forums/archive/index.php/t-32388-p-225.html); 
Парламент проголосовал ЗА «Брексит» с небольшой разницей голосов. <…> Место Кэмерона 
заняла Тереза Мэй, имеющая однозначную «За-Брекситовую» позицию (http://www.break-
fast.com.ua/); …процесс политической трансформации пост-брекситной Британии еще далек 
от своего окончания» (https://sputnikipogrom.com/europe/uk/73408/); И это еще — только нача-
ло европейского турне Трампа. Впереди встречи саммита НАТО, визит в Британию к Мэй, у 
которой наступил настоящий аппаратно-брекситовый кризис (https://novorosinform.org/ 
730530); …брекситовый хаос, похоже, отрезвил противников ЕС в Германии и во Франции 
(https://mulnews.com/news/=158283). В живой речи носителей языка, отраженной в комментари-
ях к статьям, в блогах и форумах, в рамках языковой игры создаются и глагольные номинации, 
см.: Избирателям надо меньше брекситить, а больше думать (https://echo.msk.ru/news/ 
1948644-echo.html); С такой командой брекситить-неперебрекситить… (http://www. ponae-
halitut.co.uk/forums/ archive/index.php/t-32388-p-225.html). Показательна в этом ряду попытка 
создания неологизма-скороговорки: Британия брексировала-брексировала, да не выбрексиро-
вала. Надо Британию перебрексировать и выбрексировать! (http://ursa-tm.ru/forum/ 
index.php?/topic/296560). Приведенные примеры, с одной стороны, ярко отражают реакцию на 
затянувшийся процесс оформления сделки по выходу из ЕС, проводимого Терезой Мэй, а с 
другой – являются показателем достаточно высокой степени освоения брексит-модели русским 
языком.  

В дополнение к изложенному отметим также, что в качестве новой единицы слово брек-
сит активно реализует синтагматические возможности и формирует синонимические отноше-
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ния. Лексема активно вовлекается в языковую игру как на семантическом, словообразователь-
ном, так и на функционально-дискурсивном уровне, становясь объектом метафоризации и игры 
с прецедентными феноменами (см. об этом: [9]). 

Обобщенные в данной статье наблюдения позволяют высказать мнение о том, что экзит-
производные в наши дни стали почти обычным явлением политического дискурса, по крайней 
мере в сфере интернет-коммуникации, а сам компонент -экзит/-ексит уверенно преодолевает 
путь морфемизации в русском языке. Конечно же, следует учитывать, что вопрос о приобрете-
нии разными иноязычными формантами статуса словообразовательной морфемы достаточно 
сложный и неоднозначный и решается учеными по-разному в зависимости от многих условий, 
среди которых лингвисты называют 1) наличие «пустой ячейки» для выражения определенного 
значения; 2) необходимость синонимичного выражения определенных отношений; 3) наличие 
ряда однокоренных слов как основы для формирования у заимствованного слова словообразо-
вательной структуры; 4) развитие словообразовательной активности иноязычного элемента с 
участием как иноязычных, так и русских производящих основ; 5) развитие многозначности 
иноязычных морфем в русском языке как результат их высокой словообразовательной продук-
тивности [10]. 

Полагаем, что компонент -экзит/-ексит в составе брексит-модели уже прошел в процессе 
рецепции определенную часть отмеченных этапов, что подтверждают и наши выводы:  

1) всемирное политическое значение выхода Великобритании из ЕС обусловило появле-
ние в СМИ разных стран не только термина Brexit/Брексит, но и целого ряда производных, об-
разованных по брексит-модели в течение последних двух-трех лет и названных нами экзит-
производными;  

2) заняв первоначально «пустую» семантическую нишу со «страновым» значением «вы-
ход страны-члена из ЕС», экзит-производные сравнительно быстро оказались вовлеченными в 
процесс метонимического расширения («выход страны из какого-либо международного согла-
шения», а также «процесс выхода части какой-либо страны из общего государства») и метафо-
рического переосмысления («уход/выход значимого лица (политика, государственного деятеля) 
из большой сферы политической (государственной) деятельности»);  

3) вместе с лексемой брексит экзит-производные проходят этап фонетико-графической 
адаптации, изживая фонетико-графическую вариантность; входят в морфологическую систему 
русского языка, преодолевая исконную несклоняемость;  

4) в интернет-дискурсе СМИ слово брексит активно реализует словообразовательный 
потенциал, обрастая производными и формируя в русском языке свое словообразовательное 
гнездо;  

5) лексема брексит активно вовлекается в орбиту языковой игры, что является одним из 
условий не только ее рецепции, но и морфемизации компонента -экзит в русском языке. 

Станет ли рассматриваемый компонент полноправной морфемой в русском языке, покажет 
время. Вполне возможно, что с завершением политико-экономического процесса выхода Соеди-
ненного королевства из ЕС и превращением его в факт мировой истории таким же историческим 
фактом, но уже лингвистики, станут и экзит-производные. Вот почему их судьба в русском языке 
и составляет перспективу дальнейших исследований этого языкового явления. 
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ШЛЯХ ВІД ЛЕКСЕМИ ДО МОРФЕМИ (про екзит-похідні у російській мові нашого часу) 

Анотація. Мета дослідження – комплексний аналіз слів із компонентом -екзит/-ексит. Об’єкт вивчення – 
мовленнєві контексти, що репрезентують вживання екзит-похідних у російськомовному сегменті Інтернету; пред-
мет дослідження – засвоєння брексит-моделі російською мовою. Використано методи спостереження, співстав-
лення, класифікації і опису, прийоми семантичного, морфолого-словотвірного й контекстного аналізів. Результа-
том дослідження є виявлені особливості рецепції екзит-похідних у російській мові в аспекті морфемізації екзит-
компонента. Практичне застосування результатів можливо у дослідженнях неогенезу в російській мові. Висновки: 
1) всесвітнє політичне значення виходу Великобританії з ЄС зумовило появу в лінгвальних дискурсах різних країн 
не лише терміна Brexit / Брексит, але й цілої низки екзит-похідних; 2) зайнявши вільну семантичну нішу зі значен-
ням «вихід країни-члена з ЄС», екзит-похідні були доволі швидко задіяні у процес метонімічного розширення («ви-
хід країни з будь-якого міжнародного договору», також «процес виходу частини будь-якої країни з цілої держави») 
та метафоричного переосмислення («ухід / вихід відомої особи (політика, державного діяча) з великої сфери полі-
тичної (державної) діяльності»); 3) разом із лексемою брексит екзит-похідні проходять етап фонетико-графічної 
адаптації, переживаючи фонетико-графічну варіантність; входять до морфологічної системи російської мови, долаю-
чи похідну невідмінюваність; 4) в інтернет-дискурсі ЗМІ слово брексит активно реалізує словотворчий потенціал, 
збагачуючись похідними й формуючи у російській мові своє словотвірне гніздо; 5) лексема брексит активно залуча-
ється до мовної гри, що є однією з умов не лише її рецепції, але й морфемізації компонента -екзит у російській мові. 

Ключові слова: неогенез, брексит-модель, екзит-похідні, морфемізація іншомовного компонента. 
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A PATH FROM LEXEME TO MORPHEME  
(on exit-derivatives in the present-day russian language) 

Summary. Objective of the research –  complex analysis of the words with -exit component. Object of the research – 
speech contexts representing use of exit-derivatives in Russian-language segment of the Internet; subject of the research – 
absorption of the brexit-model by the Russian language. Following methods have been applied: observation, comparison, 
classification, and description as well as semantic, morphological and word-forming, contextual analyses. The research has 
resulted in determining the peculiarities of reception of exit-derivatives in the Russian language in terms of morphemization 
of the exit-component. Practical implication of the results is possible while studying neogenesis in the Russian language. 
Conclusions: 1) world political importance of the withdrawal of Great Britain from the EU has stipulated the fact that not 
only term Brexit but the whole range of exit-derivatives have appeared in linguistic discourses of numerous countries; 2) hav-
ing occupied initially “empty” semantic niche with “countrywise” meaning “withdrawal of a country-member from the EU”, 
exit-derivatives have turned to be involved rather fast into the process of metonymic expansion (“withdrawal of a country 
from any international commute” and “a process of the withdrawal of some part of the country from the whole state”) and 
metaphoric reinterpretation (“withdrawal/exit of some significant person (politician, state figure) from a big sphere of politi-
cal (state) activity”); 3) along with brexit lexeme, exit-derivatives are going through the stage of phonetic-graphic adaptation 
generating certain phonetic-graphic variability; they are entering  morphological system of the Russian language overcoming 
original indeclinability; 4) in terms of Internet mass-media discourse, brexit word implements actively a word-forming poten-
tial acquiring derivatives and forming its own family of words; 5) brexit lexeme is being involved actively into the language 
game being one of the conditions of not only its reception but morphemization of -exit component in the Russian language. 

Keywords: neogenesis, brexit-model, exit-derivatives, morphemization of a foreign-language component. 
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НОМІНАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ УТРИМАННЯ СВІЙСЬКИХ ТВАРИН І ПТИЦІ 
(на матеріалі бойківських говірок) 

Анотація. Метою дослідження є вивчення семантичної структури назв приміщень для утриман-
ня свійських тварин і птиці в бойківських говірках. Об’єкт дослідження – лексико-семантична підгрупа 
назв приміщень для утримання домашніх тварин і птиці в бойківських говірках. Матеріалом для дослі-
дження слугували власні записи мовлення носіїв бойківських говірок про будівництво житла. Викорис-
тано матеріали лексикографічних, лінгвогеографічних та етнографічних праць із Бойківщини. У дослі-
дженні застосовано описовий, зіставний методи та метод етимологічного аналізу. У результаті дослі-
дження з’ясовано семантичну структуру назв приміщень для домашніх тварин і птиці; встановлено варі-
антність лексем на фонетичному та морфологічному рівнях; проведено зіставний аналіз лексем з іншими 
говірками української мови; виявлено етимологію аналізованих лексем і їхні мотиваційні ознаки, проду-
ктивні способи мотивації. Висновки: 1. Значна частина аналізованих лексем виявляє розширену семан-
тичну структуру, у деяких говірках фіксуємо лексичну варіантність назв. 2. Більшість аналізованих назв 
є похідними від назв тварин. Водночас виявляємо слова, що мають прозору мотивацію (саж ← са|дити, 
|с''ідало ← сі|дати). 3. За походженням більшість лексем аналізованої лексико-семантичної підгрупи пи-
томі, серед запозичень – германізми та румунізми. 

Ключові слова: лексема, значення, демінутиви, семантична структура, лексико-семантична підгрупа, бой-
ківські говірки, будівельна лексика, назви приміщень для утримання тварин та птиці.  

Постановка проблеми. Будівельна лексика говірок відбиває важливу частку життя будь-
якого селянина. З огляду на тісний зв’язок лексичних одиниць з денотатами ця тематична група 
лексики завжди перебувала під впливом соціально-економічних і культурних чинників у про-
цесі еволюції житла, адже репрезентує матеріальну культуру народу. Тому лексика традиційно-
го сільського будівництва завжди викликала зацікавлення в багатьох діалектологів.  

Зв’язок із попередніми дослідженнями. Вивченню будівельної лексики на матеріалі го-
вірок української мови присвячено праці О. Євтушка [3], М. і О. Никончуків [5], Л. Дорошенко 
[2], Л. Поліщук [7; 8], Д. Тодера [13]. У контексті вивчення сільськогосподарської лексики на-
зви господарських приміщень стали об’єктом аналізу К. Глуховцевої [1], В. Пілецького [6], 
Л. Тищенко [12], Р. Сердеги [10], С. Поліщук [9] та ін. На матеріалі бойківських говірок тема-
тична група лексики традиційного сільського будівництва ще не вивчена, що зумовлює актуа-
льність нашого дослідження. Зокрема потребує вивчення лексико-семантична підгрупа (ЛСП) 
назв приміщень для утримання домашніх тварин і птиці.  

Постановка завдань дослідження. Мета статті – з’ясувати особливості функціювання 
назв приміщень для утримання домашніх тварин і птиці в бойківських говірках. Мета передба-
чає розвʼязання таких завдань: зафіксувати назви на позначення приміщень для утримання до-
машніх тварин і птиці; з’ясувати семантичну структуру лексем, їхню етимологію та мотивацій-
ні ознаки формування; виявити лексико-семантичні зв’язки в цій ЛСП.  

Матеріалом для дослідження слугували власні записи – тексти про будівництво житла, 
що записані в 51 населеному пункті Бойківщини впродовж 2016–2018 років. Використано ма-
теріали лексикографічних, лінгвогеографічних та етнографічних праць. 

Виклад основного матеріалу. Лексико-семантичну групу (ЛСГ) назв приміщень госпо-
дарського призначення за функційним призначенням у бойківських говірках поділяємо на такі 

                                                 
 Чаган О. І., 2019 
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лексико-семантичні підгрупи (ЛСП): назви приміщень для домашніх тварин і птиці; назви при-
міщень для зберігання продуктів землеробства і реманенту, назви малих архітектурних форм. 
Серед приміщень для утримання домашніх тварин і птиці в аналізованих говірках виокремлю-
ємо: назви приміщень для усіх свійських тварин (загальна назва), назви приміщень для коней, 
назви приміщень для кіз та овець, назви приміщень для свиней, назви приміщень для курей. 

На позначення приміщення для всіх домашніх тварин і птиці (загальна назва) в обстеже-
них говірках функціює назва с|таĭн'а (Брк, Бтл, Бнщ, Врх, В. Лн, Глц Ск., Гсн, Грбн, Грз, Зкц, 
Жкн, Жпн, Ісї, Клн, Крк, Лбх С., Лмн, Лбх Т., Мшц, Н. Крп, Н. Ржн, Рзч, Опр, Сглт, Тхк, Трх, 
Трвк, Тсв, Пбк, Хщн, Хщв, Ябл, Ялн,) та фонетичний варіант слова – с|таĭн'і (Скл, Ндн, Трл, 
Тсц, Мшц)].  

Тексти репрезентують демінутиви: ста|йен'ка (с|тайен'ка) (В. Лн, Глк, Ісї, Рзч, Сглт), 
стайе|ночка (Тхк), стайен|чина (Ісї, Н. Ржн, Рзч), с|таĭнеĭка (Бтл), с|тайенка (Жкн), с|тайанка 
(Явр). У деяких говірках демінутиви вживають на позначення невеликого окремого приміщення 
для дрібної худоби та птиці: бу|ли та|к’і спец'і|ал'н'і стайен|чини дл'а о|вец' буду|вали / ци ў п|рибоц'і 
(Н. Ржн). Це підтверджують також етнографічні праці із теренів Бойківщини [11, с. 118; 4, с. 33]. 
Слово ста|йен'ка вживається також зі значенням ‘сезонний хлів у горах для худоби разом із житло-
вим приміщенням’: бо то гово|рили ста|йен'ка там дл'а ко|роў (Сглт).  

Спорадично в бойківських говірках значення ‘окреме приміщення для дрібної худоби’ 
мають назви |куч’і (|куча) (Брк, Зкц), |приб’ік (Н. Ржн, Глц Ск.), |шопа (Грз), пи|рило (Крк): ў нас 
|кури на дво|р'і / ў |шоп’і / |майу та|ку |шопу / поло|вина |кури / поло|вина |в’іўц'і / там ўс'о 
|можна / кач|к’и три|мати (Грз); дес' |мали / ту с|таĭн'а / а ту мог|ло |бути ше пи|рило йа|к’е / 
та йак с|таĭн'а / там мог|ли |бути |в’іўц'і (Крк); пор.: с|таĭн'а ‘спеціальне приміщення, будівля 
для коней’ [СУМ, т. 9, с. 637].  

У бойківських говірках назва с|таĭн'а має розширену семантику: ‘приміщення для свій-
ської худоби та птиці (загальна назва)’, ‘приміщення для коней’, ‘окреме невелике приміщення 
для овець’ (Глц Ск., Лбх С., Н. Ржн, Глвк). Часто нових значень лексема с|таĭн'а набуває, ви-
ступаючи опорним словом в атрибутивних словосполученнях: |к’інс'ка с|таĭн'а ‘приміщення 
для коней’ (Брк, Глц Ск., Грбн, Н. Ржн), в’іўча с|таĭн'а ‘окреме невелике приміщення для 
овець’(Глц Ск., Лбх С., Н. Ржн, Глвк). За даними карт АУМ, зі значенням ‘приміщення для ко-
рів і коней’ слово поширене, окрім бойківських, у закарпатських, гуцульських, наддністрянсь-
ких говірках [АУМ, т. 2, к. 280]. За свідченням етимологів, лексема має праслов’янські корені 
[ЕСУМ, т. 5, с. 392]. 

Як стверджують респонденти, у домашньому господарстві всіх тварин, зазвичай, тримали 
в загальній будівлі: ко|рову три|мали ў с|таĭни / |була |доўга бу|дова / і то ўс'о |разом // ўс'о 
три|мали |разом ў с|таĭни / ў с|таĭни |била |куча / |була йе|н:а / і д|руга / де пус|тиў / там хо|дило 
(Грз); ко|рова ў с|таĭни сто|йіт / ту ко|рова / а ту |царки заго|роджен'і / там поро|с'а / там 
ти|л'а // |кон'і |тожи ў с|таĭни с ко|ровами // с|таĭн'і ви|лик’і |були / ти|пер' ма|леĭк’і / йак поча|ли 
за хруш|чова будо|вати ма|леĭк’і // ко|лис' |були с|таĭн'і ви|лик’і / шо маў / к’ін' сто|йаў / і ко|рова 
/ і бык / і ўс'о на йі|н':ім |боц'і / а на д|руг’ім |боц'і |царки на с|вин'і / на |кури / на ўс'о (Крк); |конеĭ 
і во|л'іў |тожи ў с|таĭни / ўни бу|ли в’ідго|роджен'і в’ід ко|рови / там пири|б’іĭ буў / а так 
ўзага|л'і / то ў с|таĭни (Сглт). Тому фіксуємо незначну кількість назв окремих господарських 
приміщень для утримання тварин у домашньому господарстві. 

В обстежених говірках фіксуємо лексему ко|н'ушн'а із семантикою ‘окреме приміщення 
для утримання коней’ (Н. Ржн, Мшц, Н. Крп, Опр, Хтр) та її фонетичний варіант кон'ушн'і 
(Тсц), похідну від назв тварин, яких там утримують, а також складену назву к’інс'ка с|таĭн'а 
‘т. с.’ (Глц Ск., Грбн, Брк): дл'а ко|ниĭ |була ўк|рема ко|н'ушн'а / у |мени са|мойі йе ше ти|пер' 
ко|н'ушн'а / ўк|ремо / |т'іко ўк|ремо / |али то ўк|ремо / то ўже ти|пер' поча|ли буду|вати / а ше 
ўпи|ред / даў|но / то|то |були |разом / с ко|ровами (Мшц).  

У деяких говірках мовці чітко наголошують на відмінності назв ко|н'ушн'а ‘приміщення 
для коней у колективному господарстві’ та |к’ін'с'ка с|таĭн'а ‘приміщення для коней у домаш-
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ньому господарстві’ (Брк, Глц Ск., Грбн, Зкц, Опр, Сглт, Грз): ко|н'ушн'а |була / |али то 
дир|жаўна |була / а ок|ремо н'и / де ху|доба / там і |кон'і (Лбх Т.); йе ко|н'ушн'і / то кол|гозна / а ў 
л'у|деĭ ни |було ко|н'ушн'і / а |л'уди три|мали ў с|таĭни (Крк); йак ба|гато |кониіĭ / то ўк|ремо / на-
зи|валос'' |к’ін'с''ка с|таĭн'а / а ўже йак бу|ли кол|госпи / то нази|вали ко|н'ушн'а (Глц Ск.). Отже, 
фіксуємо семантичне протиставлення за ознакою ‘приналежність’; пор.: ко|н'ушн'а ‘т. с.’ [СУМ, 
т. 9, с. 637 ]; відома в багатьох говорах української мови, про що свідчать лінгвістичні атласи: 
зх.-поліс. [Євт., к. 72], наддніпр. [АУМ, т. 1, к. 284], слоб. та степ. [АУМ, т. 3, к. 68].  

Окреме приміщення для утримання овець у бойківських говірках репрезентоване суфікса-
льними утвореннями від основи вівч-: в’іў|чарн'а (Бгт, Врх, Мшц), в’іў|чарник (Бтл, Бгт, Гсн, Сглт, 
Тпц, Тр’є,), що мають прозору мотивацію, а також складеними назвами: |в’іўча |стаĭн'а (Глц Ск., 
Лбх С.), стайен|чина на |в’іўц'і (Н. Ржн), с|тайенка на |в’іўц'і (Глк), хл'іў дл'а о|вец' (Лбх Т.).  

Назви в’іў|чарн'а, в’іў|чарник, відомі й літературній мові [СУМ, т. 1, с. 551], а також ін-
шим говорам української мови (пор.: зх.-поліс. [Євт., к. 74], серед.-поліс., серед.-наддніпр., по-
діл. [АУМ, т. 1, к. 286], говірках Середнього Надбужжя [9, с. 165]. Назва має праслов’янські 
корені [ЕСУМ, т. 1, с. 389] 

Лексема хл'іў ‘окреме приміщення для дрібної худоби’, кодифікована в літературній мові 
зі значенням ‘будівля для свійської худоби та птиці’ [СУМ, т. 11, с. 83], поширена в інших го-
вірках української мови: пор.: зак. [Сабад., с. 403], наддністр. [Шило, с. 266], гуц. [ГГ, с. 202], 
зх.-поліс. [Євт., к. 70], сх.-под. [8, с. 129]. Слово зафіксоване у бойківських говірках також 
М. Онишкевичем: хліў ‘хлів для свиней’ [Он., т. 2, с. 340]. Однак власні дослідження демон-
струють спорадичне вживання слова, що свідчить про його часткову архаїзацію у бойківських 
говірках. Назва успадкована з праслов’янської мови [ЕСУМ, т. 6, с. 182]. 

Спорадично зі значенням ‘окреме приміщення для овець’ вживається слово зи|м’іўка (Лз). 
Традиційно в бойківських говірках лексема зи|м’іўка вживається із семантикою ‘сезонне житло 
разом із хлівом за селом, у горах’. Реалізація значення ‘окреме приміщення для утримання 
овець’, припускаємо, мотивоване його сезонним призначенням для утримання овець у зимовий 
період, оскільки в теплу пору року овець переважно випасали в горах; пор.: зимівник ‘утеплене 
приміщення для зимування бджіл; зимове житло запорожця за межами Січі’ [СУМ, т. 3, с. 566]; 
пор.: гуц. зи|м’іўка ‘будівля, де взимку зупиняються пастухи’ [ГГ, с. 83]. Слово зи|м’іўка має 
праслов’янські корені [ЕСУМ, т. 2, с. 262].  

В аналізованих говірках не фіксуємо спеціальних назв приміщень для утримання кіз, 
оскільки, за свідченням респондентів, у домашньому господарстві мало хто їх розводить. Кіз, 
зазвичай, утримують у загальній будівлі для домашніх тварин: |кози три|майут ў с|тайни / а|бо 
ў |царку / а|бо прив|йазана / |дехто три|майе |через д'і|теĭ / бо моло|ко |д'іти пйут / |зараз поч|т'і 
то у |кажд'і |хат'і ко|за йе (Лбх Т.); |кози хто три|маў / то ў с|таĭни / ў нас |доста ни 
три|майут / ў нас ўзага|л'і |мало хто |майе / йе дес' там / |али |мало (Сглт); ў нас ту |дужи |мало 
йе / та |кози йе / а три|майут / та дес'' там ў с|таĭни (Лмн).  

На позначення окремого приміщення для утримання свиней у всіх досліджуваних говір-
ках функціює лексема |куча (Брк, Бнщ, В. Лн, Головец. Ск., Грбн, Грз, Жкн, Зкц, Крк, Лбх С., 
Лбх Т., Лмн, Мшц, Ндн, Н. Крп, Н. Ржн, Опр, Сглт, Трвк, Тхк, Тшц), що ілюструє варіантність 
на фонетичному: |куч’а (Лмн), |куч’і (Врх, Скл) та словотвірному: |кучка (Н. Ржн, Ялн) рівнях. 
Спорадично фіксуємо лексему сви|нарник ‘т. с.’ (Тр’є) та атрибутивне словосполучення 
с|винс'ка |куча ‘т. с.’ (Брк, Лмн, Грз). 

Загальнонародна назва сви|нарник ‘приміщення для свиней’ [СУМ, т. 9, с. 70] не часто 
вживана в досліджуваних говірках, однак поширена із цим значенням серед говорів української 
мови: пор.: лемк. [Пирт., с. 351], серед.-надбуз. [9, с. 170], центр.-слоб. [10, с. 135]. 

У бойківських говірках лексема |куча демонструє розгалужену семантичну структуру. (див. 
таблиця 1); пор.: |куча ‘приміщення для птахів і тварин’ [СУМ, т. 4, с. 422]. Ізоглоси лексеми зі 
схожим семантичним наповненням продовжуються в інших говірках української мови: пор.: гуц. 
[ГГ, с. 108], наддністр. [Шило, с. 157], зак. [Сабад., с. 157], бук. [СБГ, с. 245], поділ. [8, с. 131],  
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зх.-поліс. [Євт., кк. 72, 74, 76], степ. [Моск., с. 47]. Не зовсім з’ясована етимологія назви, очевид-
но, пов’язана з питомими лексемами кутати чи кут [ЕСУМ ІІІ, с. 167].  

Таблиця 1 
Компоненти семантичної структури лексеми |куча 

 

Семан-
тика. 

Типи 

‘окреме 
примі-
щення 

для 
утриман-
ня сви-

ней’ 

‘відгоро- 
джене 

місце у 
хліві для 
свиней’ 

‘відгоро-
джене міс-
це у хліві 
для овець’ 

‘відгоро- 
джене 

місце у 
хліві для 

телят’ 

‘відгоро- 
джене мі-

сце у хліві 
для курей’ 

‘місце 
для курей 

у хліві 
над сви-

нями’ 

‘місце 
під піч-
чю для 
курей’ 

Говірки 

1 + – – – – – – ВОГ 

2 + + + + + – – 
Брк, 
Грз, 
Лмн 

3 + + + + + – + Жкн 
4 + + – – – – – Скл 
5 + – – – – – + Пбк 

У ЛСП назв приміщень для утримання свійських тварин та птиці виділяємо назви відго-
родженого місця в хліві для свиней, овець, телят, курей, що представлена лексемами |куча (Брк, 
Грз, Жкн, Лмн), |царок (Бгт, Бтл, Врх, Глц Ск., Грбн, Зкц, Ісї, Клн, Кмк, Крк, Лбх Т., Лбх С., 
Лсц, Мтв, Мшц, Н. Ржн, Опр, Орк, Плв, Рзч, Сглт, Трвк, Тхк, Хщн, Хтр, Ябл, Ялн). Обидва сло-
ва виявляють розширену семантичну структуру у бойківських говірках (див. таблиці 1, 2), що 
пов’язано з поліфункціональністю денотатів.  

Таблиця 2 
Компоненти семантичної структури лексеми |царок 

 

Се-
ман-
тика. 
Типи 

‘окреме 
примі-
щення 

для 
утриман-
ня сви-

ней’ 

‘відго-
роджене 
місце у 

хліві для 
свиней’ 

‘відгоро-
джене міс-
це у хліві 
для овець’ 

‘відгоро- 
джене 

місце у 
хліві для 

телят’ 

‘відгоро- 
джене 

місце у 
хліві для 
курей’ 

‘місце 
для ку-
рей у 
хліві 
над 

свиня-
ми’ 

‘місце 
під піч-
чю для 
курей’ 

Говірки 

1 – + + + + – – 

Врх, Грбн, 
Зкц, Крк, Лбх 

С., Лбх Т., 
Мшц, Н. Ржн, 

Опр, Сглт, 
Трвк, Тпц, 
Хтр, Хщн, 
Ябл, Ялн 

2 – + + + + + – Клн 
3 – – – – – – + Скл 
4 – + + + + + + Глц Ск. 

У багатьох говірках, що досліджувалися, виявлено аналітичні назви, які номінують при-
значення місця: те|л'ача |куча (Брк), те|л'ачиĭ |царок (Глц Ск., Грбн, Зкц, Клн, Крк, Опр, Лбх Т., 
Н. Ржн, Трвк, Ябл) ‘відгороджене місце у хліві для телят’; с|винс'к’иĭ |царок (Глц Ск., Грбн, 
Клн, Трвк), с|винск’іĭ |царок (Хтр), сви|н'ачиĭ |царок (Лбх Т., Н. Ржн), |царок дл'а сви|неĭ (Глц Ск., 
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Грбн, Зкц, Ябл), |царок на с|вин'і (Врх, Мшц, Н. Ржн, Сглт, Ялн), пац'у|к’іў |царок (Крк), 
с|винс'ка |куча (Брк) – ‘відгороджене місце у хліві для свиней’; |кур'ачиĭ |царок (Глц Ск.), |кур'іча 
|кучка (Жкн) – ‘відгороджене місце у хліві для курей’; розташування місця: |царок п’ід по|валоў 
(Клн) ‘спеціальне місце для курей у хліві над свинями’: там де три|майут сви|н'у / |куча / во|на 
ў с|таĭни / ў нас ни |можи |бути ок|ремо / ў нас мо|роз / зи|ма / с'н'і|гы / т|реба |теплойі / хо|доба 
сто|йит / а ту |куч’і / ўс'о / од|на / д|руга / т|рета / с|таĭн'а ви|лика / ў |стаĭни сто|йіт ко|рова / 
а ту ш|тири |куч’і // йак то сви|н'а / то с|вин'ска |куча / а ти|л'а / то ти|л'ача / так с'а нази|валы 
(Брк); ў с|таĭни ў |мени напри|мер чо|тири |царк’и йе / то ти|л'ачиĭ / то сви|н'ачиĭ / |тожи буў 
|царок дл'а о|вец' (Лбх Т.); пор.: о|царок ‘загін для худоби’ [СУМ, т. 5, с. 827]; пор.: гуц. |царок 
‘перегородка для поросят або телят’ [Негрич, с. 180], лемк. |царок ‘загорожа для курей або сви-
ней’ [Пирт., с. 422], бук. |царок ‘огороджене місце для дрібної худоби; загорода’ [СБГ, с. 619]. 
Етимологи вказують на румунське походження слова [ЕСУМ, т. 6, с. 229]. 

Значення ‘окреме приміщення для курей’ реалізується назвами: ку|р'атник (Грз, Мшц), 
кур|ник (Н. Ржн, Опр, Крк), |куча (Зкц), |шопа (Грз), зрідка |с''ідало (Мшц): ку|реĭ три|майут на 
|с''ідал'і / йак ку|реĭ вок|ремо / то вс''о йі|н:о |с''ідало с''а нази|вайе (Мшц). Частина слів номінує 
відгороджене місце в хліві для курей: кур|ник (Грбн, Врх), ку|р'атник (Зкц, Грз), |царок (Крк, 
Лбх С., Грбн, Опр, Клн, Хтр, Глц Ск.), |кур'ачиĭ |царок (Клн, Лбх С., Глц Ск.), |кур'ічиĭ |царок 
(Хтр, Крк)], саж (Тхл), |потач (Крк), |куча (Брк, Лмн, Грз).  

На позначення місця для курей у хліві над свинями в досліджуваних говірках фіксуємо 
такі назви: ку|р'атник (Зкц), кур|ник (Брк, Лбх Т., Н. Крп), |подр'а (Тхк, Хтр), |потач (Крк, Сглт, 
Ябл), |с'ідало (Мшц),  |с'ідаĭла (Врх), |царок п’ід по|валоў (Клн).  

Маніфестантами значення ‘місце під піччю, де сидять кури’ є назви |потач (Брк, Брн, Бтл, 
Грз, Зкц, Врх, Мшц, Лбх С., Лсц, Сглт), |потачка (Лмн, Хщв), |потач’ (Шдц), |потач’а (Лбх С., 
Хщв), |потич (Лбх С.), |п’ідтп’іч (Грбн, Скл), |царок (Скл), |кур'ачиĭ |царок (Глц Ск.), п’іт 
п|рип’ічком (Хтр, Крк, Н. Ржн, Грз, Тсц, Пбк), п’ід |зап’ічком (Лбх С.), |кучка (Жкн, Пбк), |кур'іча 
|кучка (Жкн), кур|ник (Лбх Т., Мшц, Н. Крк); пор.: ку|р'атник ‘приміщення для курей’ [СУМ, т. 4, 
с. 414], кур|ник ‘т. с.’ [СУМ, т. 4, с. 411]; пор.: лемк. кур|ник ‘клітка або приміщення для курей’; 
[Пирт., с. 180], зх.-поліс. ку|ратнік, кур|ник ‘приміщення для свійської птиці’ [Євт., к. 76], поділ. 
кур|ник, курни|чок ‘окрема будівля для утримання курей в умовах домашнього господарства’ [8, 
с. 131], серед.-надбуз. ку|р'атник, кур|ник ‘приміщення для курей у невеликому приватному гос-
подарстві’, ‘приміщення для курей у великому господарстві’ [9, с. 188].  

Бойківську назву саж ‘відгороджене місце в хліві для курей’ (Тхл) фіксуємо оказіональ-
но. Одне зі значень цього слова в літературній мові ‘місце в хліві, клітка, де вигодовують гусей, 
індиків і т. ін.’ [СУМ, т. 9, с. 14]. Слово походить від питомого дієслова са|дити [ЕСУМ, т. 5, 
с. 162]; пор.: сх.-поділ. саж ‘літнє дерев’яне приміщення для свиней’ [8, с. 131], центр.-слоб. 
саж ‘окреме дерев’яне приміщення для свиней’ [10, с. 131]. 

Лексема |потач ‘місце під піччю, де сидять кури’ у багатьох досліджуваних говірках архаї-
зується, що пов’язано зі зміною способу будівництва печі, а це, звісно, зумовлює зникнення місця 
для утримання курей. Етимологи виводять слово від псл. pъtъka “пташка” [ЕСУМ, т. 6, с. 229]; 
пор.: бойк. пóт'а ‘птах, пташина; горобець’ [Он., т. 2, с. 127], гуц. пόтє, пόтєтко ‘пташеня; кур-
ча’ [ГГ, с. 155–156]. Мотивацією для номінації, очевидно, є назва птиці, що там утримується.  

Слово |с''ідало в бойківських говірках вживається зі значенням ‘окреме або прибудоване 
до основної будівлі приміщення для курей’, а також ‘місце для курей над свинями’; пор.: сідало 
‘перекладина, жердина у пташнику чи в клітці, на яку сідають на ніч кури або індики’ [СУМ, 
т. 9, с. 212]. Назва утворена, очевидно, від питомого дієслова сідати [ЕСУМ, т. 5, с. 227]. 

Назва |подр'а (фонетичний варіант |п’ідр'и) у бойківських говірках багатозначна: ‘горище 
над хлівом’ (Тхк), ‘горище у клуні’ (Лбх Т., Сглт), ‘місце для курей над свинями’ (Тхк, Хтр); 
пор.: наддністр. [Шило, с. 204], гуц. [ГГ, с. 152], бук. [СБГ, с. 438]. У закарпатських говірках 
слово зафіксоване зі значенням ‘у старовинних хатах велике ліжко для багатьох осіб з дощок, 
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постелених на колах’ [Сабад., с. 243]. Як припускають етимологи, псл. podra, podrъ утворене з 
прийменника po й основи * drъ- «дерево» [ЕСУМ, т. 4, с. 477]. 

Лексема |шопа у досліджуваному говірковому ареалі ілюструє розширену семантичну 
структуру: ‘приміщення для домашніх тварин та птиці’, ‘приміщення для зберігання воза та 
іншого реманенту’, ‘приміщення для зберігання дров’,  що, очевидно, зумовлено функційним 
навантаженням денотата; пор.: |шопа ‘покрівля, накриття на опорах для захисту чого-небудь від 
сонця, дощу і т. ін.’ [СУМ, т. 11, с. 509]; пор.: лемк. |шопа ‘клуня’, ‘приміщення для сіна, соло-
ми’, ‘приміщення для сільськогосподарського реманенту’ [Пирт., с. 443], наддністр. ‘місце, де 
складають дрова’ [Шило, с. 281], зх.-поліс. |шопа ‘будівля для зберігання сіна, соломи, снопів, а 
також для молотьби, віяння’ [Євт., к. 68], гуц. [ГГ, с. 218], пд.-слоб. ‘приміщення для зберігання 
зерна’ [12, с. 161], сх.-поділ. ‘приміщення для реманенту’, ‘приміщення для утримання свиней 
у домашньому господарстві’, ‘приміщення для утримання корів у домашньому господарстві’, 
‘будівля для зберігання снопів, сіна, полови, а також для молотьби, віяння’, ‘приміщення для 
коней’, ‘приміщення для полови’, ‘утеплене темне приміщення, куди зносять вулики для зимів-
лі бджіл’, ‘приміщення, у якому зберігають зерно’, ‘приміщення для зберігання дров’, ‘примі-
щення для овець, кіз’ [9, с. 366]. Назва запозичена з німецької мови; свн. schopf «будова без пе-
редньої стінки як навіс для возів; сіни» [ЕСУМ, т. 6, с. 453]. 

Аналізовані назви приміщень для курей виявляють тенденцію до утворення синонімічних 
рядів: п’ід |зап’ічком, |потач’а (|потач, |потич) (Лбх С.), п’іт п|рип’ічком, |кучка (Пбк), 
|п’ідтп’іч, |царок (Скл), кур|ник, |потач (Мшц) – ‘місце під піччю, де сиділи кури’; |куча, 
ку|р'атник (Грз), |царок, |потач (Крк) – ‘відгороджене місце у хліві для курей’; ку|р'атник, 
|шопа (Грз), ку|р'атник, |с''ідало (Мшц) – ‘окреме або прибудоване до основної будівлі примі-
щення для курей’. 

Полісемічними є такі лексеми: ку|р'атник ‘відгороджене місце у хліві для курей’, ‘спеціа-
льне місце для курей у хліві над свинями’, ‘місце під піччю, де сидять кури’ (Зкц); кур|ник ‘спе-
ціальне місце для курей у хліві над свинями’, ‘місце під піччю, де сидять кури’ (Лбх Т); |с''ідало 
‘окремий хлів для курей’, ‘спеціальне місце для курей у хліві над свинями’, ‘місце під піччю, де 
сидять кури’ (Мшц), |царок (див. табл. 2). 

Більшість зафіксованих назв приміщень для тварин позначає будівлі в приватному господар-
стві. Однак фіксуємо назви приміщень для тварин у колективному господарстві, що здебільшого 
утворені від назв тварин, яких там утримують: те|л'атник ‘приміщення для телят у колективному 
господарстві’ (Грз, Мшц, Хтр); ко|роўник ‘приміщення для корів у колективному господарстві’ 
(Грз, Мшц, Хтр); ко|н'ушн'а ‘приміщення для коней у колективному господарстві’ (Глц Ск., Грбн, 
Грз, Зкц, Мшц, Опр, Сглт), сви|нарник ‘приміщення для свиней у колективному господарстві’ (Глц 
Ск., Грбн, Грз, Зкц, Мшц, Опр, Сглт); |л'ітниĭ |лаг’ер ‘відгороджене місце для худоби у колективно-
му господарстві’ (Глц Ск.), |л'ітниĭ |таб’ір ‘т. с.’ (Н. Ржн), ко|роўник ‘т. с.’ (Хтр), го|род дл'а ко|рови 
‘т. с.’ (Глц Ск.), п|рог’ін ‘т. с.’ (Клн), |загорода ‘т. с.’ (Лбх Ск.), |заруб ‘т. с.’ (Скл). 

Найбільш продуктивні способи номінації ЛСП назв приміщень для домашніх тварин і 
птиці такі: суфіксальний: -н'- (-а) (с|таĭн'а, ко|н'ушн'а, в’іў|чарн'а), -ник- (сви|нарник, ко|роўник, 
те|л'атник, кур|ник, ку|р'атник, в’іў|чарник), -к-(-а) (зи|м’іўка, |кучка, ста|йенка, с|тайанка, 
|потачка), -л- (-о) (|с''ідало); менш продуктивними є префіксальний (п|риб’ік, |п’ідтп’іч) та без-
афіксний спосіб (саж). Типовою є аналітична номінація, що репрезентована атрибутивними 
(|к’інс'ка с|таĭн'а, в’іўча с|таĭн'а, с|винс'ка |куча, те|л'ача |куча, с|винс'к’иĭ |царок, пац'у|к’іў 
|царок, |кур'ачиĭ |царок, |кур'іча |кучка), сполученнями прийменника з іменником (п’ід |зап’ічком, 
п’іт п|рип’ічком), а також складеними назвами (стайен|чина на |в’іўц'і, хл'іў дл'а о|вец'). 

Висновки. Здійснений аналіз назв приміщень для домашніх тварин і птиці в бойківських 
говірках констатує той факт, що значна кількість аналізованих лексем ілюструє лексичну варі-
антність. Аналізовані найменування переважно є похідними від назв тварин. Водночас виявля-
ємо одиниці, утворені від дієслів на позначення дії, яку виконують, перебуваючи на цьому міс-
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ці (саж ← са|дити, |с''ідало ← сі|дати). За походженням більшість лексем аналізованої ЛСП 
питомі, запозичення репрезентовані германізмами та румунізмами. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в дослідженні та аналізі інших ЛСГ те-
матичної групи лексики традиційного сільського будівництва в бойківських говірках. 

Список обстежених населених пунктів і їхніх скорочень 

Бнщ – Бубнище, Долинський р-н, Івано-Франківська обл.; Бтл – Бітля, Турківський р-н, Львівська обл.; 
Брк – Боберка, Турківський р-н, Львівська обл.; Брн – Бориня, Турківський р-н, Львівська обл.; В. Лн – Вели-
ка Лінина, Старосамбірський р-н, Львівська обл.; Врх – Верхнє, Турківський р-н, Львівська обл.; Глвк – Га-
лівка, Старосамбірський р-н, Львівська обл.; Глц Ск. – Головецько, Сколівський р-н, Львівська обл.; Глц 
Смб. – Головецько, Старосамбірський р-н, Львіська обл.; Грбн – Гребенів, Сколівський р-н, Львіська обл.; 
Грз – Грозьова, Старосамбірський р-н, Львівська обл.; Гсн – Гусний, Великоберезнянський р-н, Закарпатсь-
ка обл.; Жкт – Жукотин, Турківський р-н, Львіська обл.; Жпн – Жупани, Сколівський р-н, Львівська обл.; 
Зкц – Закіпці, Турківський р-н, Львівська обл.; Ісї – Ісаї, Турківський р-н, Львівська обл.; Клн – Кальне, 
Сколівський р-н, Львівська обл.; Кмк – Комарники, Турківський р-н, Львівська обл.; Крк – Кривка, Турків-
ський р-н, Львівська обл.; Лз – Лази, Воловецький р-н, Закарпатська обл.; Лмн – Лімна, Турківський р-н, 
Львівська обл.; Лбх С. – Либохора, Турківський р-н, Львівська обл.; Лбх Т. – Либохора, Турківський р-н, 
Львівська обл.; Лсц – Лосинець, Турківський р-н, Львівська обл.; Мтв – Матків, Турківський р-н; Мшц – 
Мшанець, Старосамбірський р-н; Ндн – Недільна, Старосамбірський р-н, Львівська обл.; Н. Крп – Новий 
Кропивник, Дрогобицький р-н, Львівська обл.; Н. Ржн – Нижня Рожанка, Сколівський р-н, Львівська обл.; 
Опр – Опорець, Сколівський р-н; Плв – Плав’є, Сколівський р-н, Львівська обл.; Пбк – Побук, Сколівський 
р-н, Львівська обл.; Рлч – Розлуч, Турківський р-н, Львівська обл.; Сглт – Сигловате, Турківський р-н, 
Львівська обл.; Скл – Сукіль, Долинський р-н, Івано-Франківська обл.; Тпл – Топольниця, Старосамбірсь-
кий р-н; Трвк – Тернавка, Сколівський р-н, Львівська обл.; Тр’є – Тур’є, Старосамбірський р-н, Львівська 
обл.; Трл – Терло, Старосамбірський р-н, Львівська обл.; Трх – Труханів, Сколівський р-н, Львівська обл.; 
Тсв – Тисів, Сколівський р-н, Львівська обл.; Тсц – Тисовиця, Старосамбірський р-н, Львівська обл.; Тхк – 
Тухолька, Сколівський р-н; Тхл – Тухля, Сколівський р-н, Львівська обл.; Тшц – Тишівниця, Сколівський 
р-н, Львівська обл.; Хщв – Хащів, Турківський р-н, Львівська обл.; Хщн – Хащованя, Сколівський р-н, 
Львівська обл.; Хтр – Хітар, Сколівський р-н, Львівська обл.; Ябл – Яблунів, Турківський р-н, Львівська 
обл.; Явр – Яворів, Турківський р-н, Львівська обл.; Ялн – Ялинкувате, Сколівський р-н, Львівська обл. 

Бібліографічні посилання 

1. Глуховцева К. Д. Динаміка складу назв господарських приміщень у східнослобожанських говірках. 
Український діалектологічний збірник. Київ: Довіра, 1997. С. 177–194.  

2. Дорошенко Л. І. Ареалогія будівельної лексики східнополіського діалекту: автореф. дис. … канд. фі-
лол. наук: 10.02.01. Київ, 1999. 19 с. 

3. Євтушок О. М. Народна будівельна лексика Західного Полісся. Рівне, 1990. 145 с. 
4. Кобільник В. Матеріальна культура села Жукотин Турчанського повіту. Літопис Бойківщини. Сам-

бір, 1936. Ч. 7. С. 15–67. 
5. Никончук М. В., Никончук О. М. Будівельна лексика правобережного Полісся в лексико-

семантичній системі східнослов’янських мов. Житомир: РВВ облполіграфвидаву, 1990. 369 с. 
6. Пілецький В. І. Генеза лексико-семантичної групи назв будівель для худоби та птиці в наддністрян-

ських говорах півдня Тернопільщини. Лексика української мови в її зв’язках з сусідніми 
слов’янськими і неслов’янськими мовами: тези доп. Ужгород: Вид-во Ужгородського державного 
університету, 1982. С. 103–104. 

7. Поліщук Л. Б. Структурна організація та географія назв традиційного будівництва в східноподільських 
говірках: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Умань, 2015. 424 с. 

8. Поліщук Л. Б. Номінація господарських приміщень для утримання тварин у східноподільських говір-
ках. Мовознавчий вісник: зб. наук. праць. Черкаси, 2011. Вип. 12–13. С. 129–134. 

9. Поліщук С. С. Міждіалектна взаємодія говорів середньонадбузького ареалу: дис. ... канд. філол. наук: 
10.02.01. Одеса, 2016. 375 с. 

10. Сердега Р. Л. Назви господарських приміщень у центральнослобожанських говірках (склад і семантична 
структура). Вісник Харків. нац. у-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. 2006. Вип. 47. С. 36–39. 



ISSN 2617-0957; ISSN 2663–0745. Проблеми загального і слов’янського мовознавства.  
Problems of General and Slavic Linguistics. Проблемы общего и славянского языкознания. 2019. № 3 

 142 

11. Сілецький Р. Б. Сільське поселення та садиба в Українських Карпатах XIX – початку ХХ ст. Київ: 
Наук. думка, 1994. 140 с. 

12. Тищенко Л. М. Південнослобожанські назви приміщень для зберігання зерна та снопів у просторовій 
та часовій проекції. Лінгвістика: зб. наук. праць. Луганськ: Альма-матер, 2006. № 1. С. 157–164.  

13. Тодер Д. Д. Лексика, пов’язана з житлом та прилеглою до нього територією, в українських говорах 
Закарпаття. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. праць. Ужгород: 
Ужгородський нац. ун-т, 2012. Вип. 18. С. 78–88. 

Джерела 

АУМ – Атлас української мови: в 3 т. / ред. кол.: І. Г. Матвіяс (голова), Я. В. Закревська та ін. Київ: Наук. 
думка, 1984–2001.  

ГГ – Гуцульські говірки. Короткий словник / відп. ред. Я. Закревська. Львів: Ін-т українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України, 1997. 232 с. 

ЕСУМ – Етимологічний словник української мови: у 7 т. Київ: Наук. думка, 1982–2012. Т. 1–6. 
Євт. – Євтушок О. М. Атлас будівельної лексики Західного Полісся. Рівне: Держ. ред.-вид. підприєм., 

1993. 134 с. 
Моск. – Москаленко А. А. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області. Одеса: Вид-во 

Одес. пед. ін-ту, 1958. 78 с. 
Негр. – Негрич М. Скарби гуцульського говору: Березовú. Львів: Інститут українознавства 

ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. 224 с. 
Он. – Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок: у 2 ч. Київ: Наук. думка, 1984. Ч. І–ІІ.  
Пирт. – Пиртей П. С. Короткий словник лемківських говірок. Івано-Франківськ: Сіверсія МВ, 2004. 364 с.  
Сабад. – Сабадош І. В. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району. Ужгород: Лі-

ра, 2008. 478 с. 
СБГ – Словник буковинських говірок / за заг. ред. Н. В. Гуйванюк. Чернівці: Рута, 2005. 688 с. 
СУМ – Словник української мови: в 11 т. Київ: Наук. думка, 1970–1980. Т. І–ХІ. 
Шило – Шило Г. Наддністрянський реґіональний словник. Львів: Інститут українознавства 

ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. 288 с. 

References 

1. Hlukhovtseva, K. D. (1997), “Dynamics of outbuildings, names structure in Eastern Slobozhanshchina dia-
lects”, Ukrainian dialectological collection [“Dynamika skladu nazv hospodarskykh prymishchen u skhid-
noslobozhanskykh hovirkakh”, Ukrainskyi dialektolohichnyi zbirnyk], Kyev, pp. 177–194. 

2. Doroshenko, L. I. (1999), Areal placing of building vocabulary in Eastern Polissia dialects: Author's abstract 
[Arealohiia budivelnoi leksyky skhidnopoliskoho dialektu: Avtoref. dys. … kand. filol. nauk], Kyev, 19 p. 

3. Yevtushok, O. M. (1990), The folk construction vocabulary of the Western Polissya [Narodna budivelna 
leksyka Zakhidnoho Polissia], Rivne, 145 p. 

4. Kobilnik, V. (1936), “Material culture of village Zhukotin of Turchansky district”, Chronicle of 
Boikivshchyna [“Materialna kultura sela Zhukotyn Turchanskoho povitu”, Litopys Boikivshchyny], Sambir, 
Part 7, pp. 15–67. 

5. Nikonchuk, M. V., Nikonchuk, O. M. (1990), The constructional vocabulary of the right-hand side of 
Polissya in the lexical-semantic system of the East Slavic languages [Budivelna leksyka pravoberezhnoho 
Polissia v leksyko-semantychnii systemi skhidnoslovianskykh mov], Zhytomyr, 369 p. 

6. Pilletsky, V. I. (1982), “Genesis of the lexical-semantic group of names of buildings for livestock and 
poultry in transdniestrian dialects of the south of Ternopil oblast”, The lexicon of the Ukrainian language in 
its relations with the neighboring Slavic and non-Slavic languages: abstracts dop.[“Heneza leksyko-
semantychnoi hrupy nazv budivel dlia khudoby ta ptytsi v naddnistrianskykh hovorakh pivdnia 
Ternopilshchyny”, Leksyka ukrainskoi movy v yii zviazkakh z susidnimy slovianskymy i neslovianskymy 
movamy: tezy dop.], Uzhhorod, pp. 103–104. 

7. Polishchuk, L. B. (2015), Structural organization and geography of the names of traditional construction in 
the Eastern Podillya dialects: dissertation [Strukturna orhanizatsiia ta heohrafiia nazv tradytsiinoho 
budivnytstva v skhidnopodilskykh hovirkakh: dis. … kand. filol. nauk], Uman, 424 p. 

8. Polishchuk, L. B. (2011), “Nomination of commercial premises for the maintenance of animals in the 
Eastern Podillya dialects”, Linguistics Journal. Collection of scientific works [“Nominatsiia hospodarskykh 



ISSN 2617-0957; ISSN 2663–0745. Проблеми загального і слов’янського мовознавства.  
Problems of General and Slavic Linguistics. Проблемы общего и славянского языкознания. 2019. № 3 

 143 

prymishchen dlia utrymannia tvaryn u skhidnopodilskykh hovirkakh”, Movoznavchyi visnyk. Zbirnyk 
naukovykh prats], Cherkasy, № 12–13, pp. 129–134. 

9. Polischuk, S. S. (2016), Interdialectal interaction of the Speeches of the Middle Nourban Range: dissertation 
[Mizhdialektna vzayemodiya hovoriv serednʹonadbuzʹkoho arealu: dis. … kand. filol. nauk], Odessa, 375 p. 

10. Serdega, R. L. (2006), “Names of premises in Central Sloboda dialects (composition and semantic 
structure)”, Bulletin of Kharkiv National University. V. N. Karazin. Series: Philology [“Nazvy 
hospodarskykh prymishchen u tsentralnoslobozhanskykh hovirkakh (sklad i semantychna struktura)”, 
Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho u-tu im. V. N. Karazina. Seriia: Filolohiia], Kharkiv, № 47, pp. 36–39. 

11. Sileckiy, R. B. (1994), Rural settlement and farmstead in the Ukrainian Carpathians of the XIX – early XX 
centuries [Silske poselennia ta sadyba v Ukrainskykh Karpatakh XIX – pochatku XX st.”], Kyiv, 140 p. 

12. Tishchenko, L. M. (2006), “South-Slabobian names of premises for storage of grain and sheaves in spatial 
and temporal projection”, Linguistics: coll. sciences works [“Pivdennoslobozhansʹki nazvy prymishchenʹ 
dlya zberihannya zerna ta snopiv u prostoroviy ta chasoviy proektsiyi”, Linhvistyka: zb. nauk. pratsʹ], 
Lugansk, № 1, pp. 157–164. 

13. Toder, D. D. (2012), “Lexics related to housing and the territory adjacent to it, in the Ukrainian dialects of 
Transcarpathia”, Modern problems of linguistics and literary criticism: collection of sciences works 
[“Leksyka, poviazana z zhytlom ta prylehloiu do noho terytoriieiu, v ukrainskykh hovorakh Zakarpattia”, 
Suchasni problemy movoznavstva ta literaturoznavstva: zb. nauk. prats], Uzhgorod, № 18, pp. 78–88. 

Sources  

АУМ – Atlas of the Ukrainian language (1984–2001) in 3 v. / Ed. Col .: IG Matvias (head), Ya. V. Zakrevskaya and 
others. [Atlas ukrainskoi movy, v 3-kh t. / red. kol.: I. H. Matviias (holova), Ya. V. Zakrevska ta in], Kiev.  

ГГ – Hutsul dialects. Short dictionary (1997) [Hutsulski hovirky: Korotkyi slovnyk]. Lviv,. 231 p. 
ЕСУМ – Etymological dictionary of Ukrainian language (1982–2012) [Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi 

movy]: in 7 v. Kyev, T. 1–6. 
Євт. – Yevtushok, O. M. (1993), Atlas of building vocabulary of Western Polissya [Atlas budivelnoi leksyky 

Zakhidnoho Polissia], Rivne, 134 p. 
Он. – Onyshkevych , M. I. (1984), Dictionary of Boiko dialects: in 2 part [Slovnyk boikivskykh hovirok, v 2 ch.], 

Kyev, part I–II. 
Пирт. – Pyrtei, P. S. (2004), Short dictionary of Lemko dialects [Korotkyi slovnyk lemkivskykh hovirok], Ivano-

Frankivsk, 364 p. 
СБГ – Dictionary of Bukovina dialects (2005) [Slovnyk bukovynskykh hovirok] / for community edit NV 

Guivanyuk, Chernivtsi, 688 p. 
СУМ – Dictionary of the Ukrainian language: in 11 vol. (1970–1980) [Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t.], Kyev, 

V. I–XI. 
Шило – Shylo, H. (2008), Upper Dnister regional dictionary [Naddnistrianskyi regionalnyi slovnyk], Lviv, 

288 p. 

ЧАГАН Оксана Ивановна 
преподаватель, Национальная академия сухопутных войск имени гетьмана Петра Сагайдачного;  

ул. Героев Майдана, 32, г. Львов, 79012; тел.: 097-4946-704; e-mail: oksanachagan@ukr.net;  
ORSID ID: 0000-0001-7386-8116 

НОМИНАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ  
(на материале бойковских говоров) 

Аннотация. Цель исследования – изучение семантической структуры названий помещений для содержания 
домашних животных и птицы в бойковских говорах. Объект исследования – лексико-семантическая подгруппа на-
званий помещений для содержания домашних животных и птицы в бойковских говорах. Материалом для исследо-
вания послужили записи речи носителей бойковских говоров о строительстве жилья, сделанные автором в 
51 населённом пункте на протяжении 2016–2018 годов. Использованы также материалы лексикографических, линг-
вогеографических и этнографических работ по Бойковщине. В исследовании применены описательный, сопостави-
тельный методы и метод этимологического анализа. В результате исследования выяснена семантическая струк-
тура названий помещений для животных и птицы; установлена вариативность лексем на фонетическом и морфоло-
гическом уровнях, проведен сопоставительный анализ лексем с другими говорами украинского языка; вывлена эти-
мология проанализированных лексем и их мотивационные признаки. Выводы: 1. Значительная часть проанализиро-
ванных лексем характеризуется расширением семантической структуры, в некоторых говорах фиксируется лексиче-
ская вариативность названий. 2. Большинство проанализированных названий мотивированы названиями животных. 
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Одновременно обнаружены слова, имеющие прозрачную мотивацию (саж ← са|дити, |с''ідало ← сі|дати). 3. По про-
исхождению большинство лексем рассмотренной лексико-семантической подгруппы исконные, среди заимствова-
ний преобладают немецкие и румынские. 

Ключевые слова: лексема, значение, деминутивы, семантическая структура, лексико-семантическая подг-
руппа, бойковские говоры, лексика традиционного сельского строительства, названия помещений для содержания 
животных и птицы. 
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NAMING OF THE PREMISES FOR KEEPING DOMESTIC ANIMALS AND POULTY IN BOYKOS DIALECT  

Summary. The aim of the study is to explore the semantic structure of the names of premises for keeping domestic 
animals and poultry in Boykos dialect. The object of study is lexical and semantic subgroup of the premises names for keep-
ing domestic animals and poultry in Boykos dialect. The material for study was the personal recording of the Boykos native 
speaker, who spoke about the building the house, it took place in 51st settlement during 2016 – 2018.The materials of lexico-
graphic, lexico-geographic and ethnic works from Boykivshyna were used. The descriptive, comparative methods and 
method of etymological analysis were applied. As a result of the study, the semantic structure of the premises names for do-
mestic animals and poultry were found out; the variability of the lexemes on the phonetic and morphological level was de-
termined; the comparative analysis of lexemes with other Ukrainian language dialects was conducted; the etymology of the 
analyzed lexemes and their motivational peculiarities, their effective features of motivation were revealed. Conclusions: 
1.Most part of the analyzed lexemes shows extended semantic structure, there is lexical variability in certain dialects. 2. Most 
of the analyzed names are derived from the names of the animals. At the same time, we find the words, that have clear moti-
vation (sazh ← sa|dyty, |s''idalo ← sі|daty). 3. By the origin most of the lexemes of the analyzed lexical and semantic sub-
group are specific; among the borrowings are German and Romanian words. 

Keywords: a lexeme, meaning, semantic structure, lexical and semantic subgroup, Boykos dialect, lexis of traditional 
village building , premises names for keeping domestic animals and poultry. 
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СУЧАСНА СЛОВАЦЬКА МОВА ТА ПРОБЛЕМА АНГЛІЦИЗМІВ  
У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ  

Анотація. Обʼєкт дослідження – словникові статті та мовленнєві контексти, які репрезентують використання/ 
невикористання англіцизмів у мові Інтернету, предмет дослідження – питомі та запозичені ресурси в номінації нових 
понять. Мета дослідження – продемонструвати особливості сучасної словацької лексики в контексті процесів всесвіт-
ньої глобалізації. Використано методи спостереження, зіставлення й опису. У результаті дослідження виявлено анг-
ліцизми та національно-мовні еквіваленти до інтернаціональних англіцизмів у лексико-семантичній системі словацької 
мови. Практичне застосування результатів можливе в дослідженнях динамічних процесів лексико-семантичних си-
стем словʼянських мов і досвіду деяких словʼянських країн у вирішенні проблеми англіцизмів. Висновки: 1) лексичний 
рівень мови, якому найбільше властива ознака динаміки, у сучасних глобалізаційних умовах зазнає помітного впливу 
англіцизмів; 2) процес запозичення має як певні переваги, так і недоліки: з одного боку, він урізноманітнює та збагачує 
словниковий запас мовців, а з іншого – витісняє власне мовні структури; 3) словацька мова має у своєму арсеналі багаті 
мовні можливості для позначення різних реалій навколишнього світу, у тому числі й сучасних, активно залучаючи для 
процесу номінації нового поняття власно мовні ресурси як словотворчі, так і семантичні, з-поміж останніх метафоричні 
перенесення; 4) у лексико-семантичній системі словацької мови очевидною виявляється також взаємодія питомих та 
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іномовних ресурсів, паралельне співіснування їх засвідчує перспективний і гармонійший шлях розвитку словацького 
лексикону.   

Ключові слова: лексико-семантична система мови, запозичення, англіцизм, питомі ресурси, національно-мовна 
самобутність. 

Постановка проблеми. Сучасному суспільству властиве явище глобалізації – процес все-
світньої економічної, політичної та культурної інтеграції й уніфікації. Основним із його наслідків 
є зближення культур (а мова виступає одним із проявів культури народу), що спричинило актив-
не проникнення в сучасні словʼянські мови англомовних найменувань різноманітних реалій жит-
тя сучасного світового суспільства, яке й відображає процеси глобалізації, розширення та погли-
блення міжнародних звʼязків, різкого збільшення потоку інформації із Заходу. Лексичні неологі-
зми виникають у результаті зовнішніх запозичень, кількість яких значно збільшилася в усіх сфе-
рах життя. Хвиля англіцизмів охопила всі словʼянські мови, сприяючи зближенню їх, хоча експа-
нсія англійської мови – явище, безумовно, негативне, яке призводить до втрати словʼянської мов-
ної самобутності [15, с. 335].  

У Словаччині – у самому серці Європи – глобалізація проникає в більшість сфер суспільно-
го життя, зокрема й у мову. Приєднання Словаччини до Європейського Союзу спричинило хви-
лювання словацьких лінгвістів щодо проблем глобалізації та націоналізації в мові, а саме втрати 
словацькою мовою національної ідентичності.  

Звʼязок із попередніми дослідженнями. Проблемі мовних запозичень і повʼязаної з нею 
культури мови в словацькому мовознавстві присвячено чимало наукових досліджень. Лінгвісти 
визначають чинники, які спричиняють процеси запозичення, та описують процеси адаптації анг-
ліцизмів як одних із найбільш запозичених одиниць на різних рівнях мови (фонетичному, слово-
твірному, лексико-семантичному, граматичному) (Я. Горецький, М. Олоштяк, З. Вепіова), фіксу-
ють семантичні зрушення, яких зазнає у процесі запозичення іномовна лексема (Я. Горецький, 
З. Добрик), відзначають негативний вплив англійської мови на словацьку на основних мовних рі-
внях (А. Краль, С. Ондрейович, М. Бугарова, С. Місловічова), піднімають проблему щодо збере-
ження національної самобутності словацької мови (Ю. Долник, Л. Рендар, Ш. Пеціар) та багато 
інших. Вирішення цих питань нерозривно повʼязане з пошуками гармонії в мові, яка виявляє себе 
в рівновазі між власними та запозиченими номінативними ресурсами. Лексичні та семантичні ін-
новації в словацькій мові, як і в інших словʼянських, засвідчують зміни в мовних смаках словаць-
кого суспільства (особливо молодих користувачів мови), динаміку мовних норм, функціонально-
стилістичну диференціацію словацької мови, у якій важливу роль відіграють свої, питомі, давно 
засвоєні та нині засвоювані номінації. З-поміж усіх проблем найбільш гострою є проблема збе-
реження національної ідентичності словацької мови, спричинена процесами глобалізації та уні-
фікації. Словацькі науковці висловлюють занепокоєння у зв’язку з діяльністю ЗМІ, які чинять не-
абиякий вплив не лише на психологію й поведінку широких верств населення, а й на їхню мову. 
Протягом останніх років чітко простежується тенденція духовної, моральної й інтелектуальної 
деградації значної частини населення, і насамперед молодої генерації, під впливом засобів масо-
вої інформації, оскільки на сьогодні це одне з найпотужніших джерел формування інноваційного 
словника, розвитку норм літературної мови, її комунікативних ознак, а для багатьох мовців – це 
своєрідний освітньо-навчальний канал, який здатний забезпечити потреби у формуванні умінь і 
навичок правильного, грамотного користування мовними ресурсами. Нині зрозуміло, що наслід-
ки, які несе глобалізація в інформаційній сфері, можуть бути не лише позитивними, а й негатив-
ними. Словацькі лінгвісти докладають багато зусиль для того, щоб поліпшити стан словацької 
мови, не допустити поширення зайвих мовних одиниць. Це досягається публікацією досліджень у 
словацьких лінгвістичних виданнях «Slovenská reč», «Kultúra slova» тощо, появою в мережі Ін-
тернет «Мовного консультативного центру», який є спільним проектом порталу Sme.sk та Інсти-
туту мовознавства Л. Штура Словацької академії наук, працівники якого забезпечують професій-
не мовне консультування (https://jazykovaporadna.sme.sk).  
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Постановка завдань дослідження. Актуальним у сучасному мовознавстві є питання вив-
чення словʼянських мов у глобалізованому світі. Мета нашої статті – продемонструвати особли-
вості сучасної словацької лексики в контексті процесів всесвітньої глобалізації. До завдань до-
слідження входить: 1) визначення спільних словацько-українських англіцизмів і чинників функ-
ціонування їх у лексико-семантичних системах споріднених мов; 2) виокремлення словацьких 
лексем-відповідників до загальнословʼянських англіцизмів і опис шляхів їх творення та функціо-
нування; 3) аналіз паралельного співіснування номенів – питомих і запозичених – у лексико-
семантичній системі словацької мови. Обʼєктом дослідження є словникові статті та мовленневі 
контексти, які репрезентують використання / невикористання англіцизмів у мові Інтернету, 
предмет дослідження – питомі та запозичені ресурси в номінації нових понять. Матеріалом 
для дослідження слугували тлумачні й одно- та двомовні словники, інтернет-джерела різної тема-
тичної спрямованості. 

Основний виклад матеріалу. На сучасному етапі англійська мова набуває все більшої по-
пулярності серед інших мов світу, вона отримала «статус lingua franca завдяки глобалізації і стала 
офіційною або домінантною мовою для двох мільярдів осіб у 75 країнах світу» [11]. Цьому стату-
су сприяли різні чинники, насамперед позамовні. Розповсюдження англійської мови тривалий час 
було повʼязане з колоніальною експансією Британської імперії (у сучасні США, Австралію, Пів-
денну Америку, Канаду, Нігерію та Індію); у ХХ ст. дві світові війни ще більше підтримали цю 
тенденцію, адже Версальський договір був першим міжнародним договором, написаним двома 
мовами – французькою й англійською, що гарантував статус англійській мові як дипломатичній; 
після 1945 р. англійська мова користувалася престижем мови визволителів із країни, матеріальні 
багатства якої викликали захоплення європейських країн, розірваних війною; цей статус також 
зберігався в країнах радянського блоку, де він був повʼязаний з ідеєю свободи й цивілізованого 
світу [11]. Завдяки довговіковому науково-технічному прогресу англомовна частина північноаме-
риканського континенту створювала й нові назви для нових реалій у науці, техніці та продуктах 
економіки. Його мова розвивалася в ритмі цих соціальних змін, а потім надихала решти мови світу. 
Неологізми виникали разом з економічною експансією і ще більше посилювали культурний вплив 
США [11]. Тому абсолютно природно, що словʼянські мови, забезпечуючи комунікативні потреби 
мовців, засвоювали одиниці з різних мов, але найбільшим чином з англійської. На думку словаць-
кого мовознавця Я. Качали, «на цивілізованому шляху людства вплив англійської мови є немину-
чим, і тому його не уникнути. Про повне усунення англіцизмів не йдеться, а йдеться про правильну 
економічну, культурну й мовну політику, яка б підтримувала дослідження й культуру словацької 
мови в Словацькій Республіці та в межах цієї підтримки вирішувалися питання й запозичень, 
розвʼязувані на основі суверенності нашої мови» [6, с. 39].  

Не потребує доказів наявність англіцизмів у різних сферах суспільно-політичного, культу-
рного, економічного життя словʼянського соціуму, словацького й українського: futbal – футбол, 
basketbal – баскетбол, blues – блюз, džez – джаз, koučing – коучинг, dídžej – ди-джей,  internet – 
інтернет, kliknúť – клікнути, spam – спам, blog – блог, mejkap – мейкап, klíring – кліринг, holding – 
холдинг, damping – демпінг, kreditka – кредитка, manažér – менеджер, čipsy – чипси, koktail – кок-
тейль, toast – тост, hotdog – хотдог, celebrita – селебріті, bestseller – бестселер, triler – трилер, 
remake – ремейк, bilbord – білборд, hobby – хобі, lobing – лобіювання, smajlík – смайлик, víkend – 
вікенд, brífing – брифінг, globalizácia – глобалізація, profil (použivateľa) – профіль (користувача), 
exkluzívny – ексклюзивний, investícia – інвестиція, monitoring – моніторинг, moderátor – модера-
тор, hacker – хакер, love story, no comment тощо. Одні з них увійшли до лексико-семантичних си-
стем досить давно і доволі часто не сприймаються носіями мови як іномовні, інші – стали елеме-
нтами мовної системи зовсім недавно, спричинені бурхливим суспільним, економічним, культур-
ним розвитком суспільства тощо. Тому запозичені одиниці в сучасному мовознавстві науковці 
почали диференціювати за часовим критерієм і поділяють на дві групи: «1) засвоєні, тобто ті, які 
ввійшли до лексиконів давно й виявили в них життєдайність, та 2) засвоювані, або ті, що входять 
до лексиконів на наших очах, виявлять певну мовну моду» [19].  



ISSN 2617-0957; ISSN 2663–0745. Проблеми загального і слов’янського мовознавства.  
Problems of General and Slavic Linguistics. Проблемы общего и славянского языкознания. 2019. № 3 

 147 

Важливими чинниками, які сприяють входженню запозичень у лексико-семантичні систе-
ми мов, є й внутрішньомовні, найвагомішим із-поміж яких є поява запозиченої лексеми у звʼязку 
з відсутністю відповідної у цільовій мові (джип – džip, чип – čip, менеджер – manažér), тобто так 
звана «номінативна безвихідь» сприяє появі запозиченої одиниці; перевага запозиченої лексеми 
на місці власне національного, більш  громіздкого словосполучення або описового звороту (бри-
фінг «коротка прес-конференція» – brifing «krátke informatívne stretnutie činiteľa s novinármi»; ба-
ртер «прямий безгрошовий обмін товарами чи послугами» – barter «bezpeňazný výmenný obchod», 
хот-дог «бутерброд із сосискою або ковбаскою» – hotdog «párok v rožku»; білборд «вид зовніш-
ньої реклами у вигляді щита, що встановлюється зазвичай уздовж вулиць, трас» – bill-
board/bilbord «veľkoplošná reklamná tabuľa», селебріті «добре відома людина, що має шануваль-
ників» – celebrita «mediálna známa osobnosť»; нестача часу для створення їх еквівалентів у цільо-
вих мовах [17, с. 209]. Проте деякі запозичені лексичні одиниці мають у словʼянських мовах від-
повідники: англ. shop, market – слц. obchod, predajň, укр. магазин; англ. on-line – слц. naživo, 
priamo, укр. наживо; англ. star – слц. hviezda, укр. зірка; англ. cash – слц. hotovosť, укр. готівка, 
англ. casting – слц. konkurz, укр. конкурс, англ. interview – слц. rozhovor. Саме такі одиниці мово-
знавці вважають «псевдоглобалізованими, непотрібними запозиченнями з європейських чи світо-
вих мов [15, с. 336 – 337]. У звʼязку із цим актуальним виявляється питання: чи потрібні такі анг-
ліцизми, чи не є вони зайвими модними запозиченнями, хоч деякі з них уже міцно закріпилися в 
словниковому складі молодої генерації користувачів, чи варто заміняти наявні загальновживані 
лексеми англійськими лексичними одиницями? Відповідь є однозначною: доречно використову-
вати англомовні запозичення для позначення поняття, яке ще не має в цільовій мові питомого, 
національного відповідника. Словацький науковець Ю. Долник відзначає, що у «вирішенні цього 
питання за основу необхідно брати принцип функційності та стосовно англіцизмів керуватися 
правилом: запозичувати лише функційно потрібні одиниці» [3, с.  65]. «Використання таких анг-
лійських слів і виразів, як headline замість titulok, joint-venture замість spoločný podnik, comeback 
замість návrat, workshop замість seminar, tvorivá dielňa,  pracovná porada тощо не можна вважати 
збагаченням лексичної системи мови» [14, с.  196].  

Проблема запозичень, як зазначалося вище, є сьогодні однією з найболючіших проблем, 
адже перенасичення цільової мови іномовними елементами може призвести до втрати національ-
ної мовної самобутності взагалі та виражальних засобів рідної мови, використання її словотвір-
них, семантичних, фразеологічних, граматичних можливостей для передачі нових понять, витіс-
нення питомої лексики зокрема. Є мови, в яких мовознавці та пересічні громадяни дотримуються 
мовного патріотизму, створюючи власні відповідники іномовним словам. Наше дослідження по-
кликане показати «життя» лексичних одиниць у спорідненій словʼянській мові – словацькій, які є 
еквівалентами відомим англіцизмам. Фоном у процесі опису функціонування англіцизмів у су-
часній словацькій мові є українська мова, оскільки завдяки зіставленню маємо змогу оглянути 
ситуацію в словотворенні та номінації однієї мови на тлі цих процесів в інших словʼянських, а це 
дає потужний імпульс і надійне підґрунтя для висновків про типове й відмінне, національно-
самобутнє в тенденціях розвитку сучасної словʼянської лексико-семантичної системи. Слушними 
виявляються й слова Р. Якобсона, який відзначав, що «встановлення відмінностей на тлі подібно-
стей і еквівалентності є кардинальними проблемами лінгвістики [20, с. 197]. 

За масштабністю, інтенсивністю проникнення англіцизмів словʼянські мови посідають різ-
не місце на шкалі «питоме» – «запозичене». Пуристичний настрій словаків, здавна притаманний 
цій нації, захищає словацьку мову від засилля англіцизмів (а також богемізмів) [13] і на сучасно-
му етапі. Зіставлення словʼянських мов дозволяє виділити випадки, коли активно вживаній запо-
зиченій лексемі в українській мові відповідає в словацькій питома, незапозичена: компʼютер – 
počítač (від počítať «обчисляти, підраховувати»), принтер – tlačiareň (від tlačiť «друкувати»), дай-
вінг – potápačstvo (від potápať «топити, занурювати»), попкорн – pukance (від pukať «лопати»),  
чирлідер – roztlieskavač (від roztlieskavať «плескати»), бум, ажіотаж – rozvoj (від rozvijať «розви-
вати, розкручувати»), інтервʼю – rozhovor (від rozhovoriť sa «розговоритися») тощо. Еквівалента-
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ми поширених англіцизмів у словацькій мові є власне мовні похідні лексеми, утворені деривацій-
ним способом від дієслівних основ. Частина інноваційної лексики в словʼянських мовах має у 
своєму складі іномовні афіксоїди. Порівнюючи нову лексику словацької й української мов, дослі-
дниця Я. Кредатусова помітила, що запозичений префіксоїд art- /арт-, який є калькою з англ. 
«мистецтво», сполучаючись зі словʼянськими основами, має різну активність у дериваційних 
процесах споріднених мов. «У словацькій мові перевага на боці лексем umenie, umelecký: арт-
тусовка – umelecké spoločenstvo, арт-бізнес – umelecké podujatie organizované s cieľom zisku,  арт-
ринок – komerčná činnosť v odvetví umenia, арт-фестиваль – festival umenia, арт-часопис – časopis 
umeleckého zamerania, арт-підготовка – umelecká príprava» [9, с. 155]. Науковець зафіксувала 
лише «кілька нових слів із префіксоїдом art- у сучасній словацькій мові: artterapia «pomenovanie 
pre liečbu umením», atr-kino «filmové umenie vyššej kvality» [9, с. 155]. Отже, словацька мова, озна-
чаючи нове поняття, не завжди послуговується запозиченими одиницями, а використовує питомі 
мовні одиниці, активно задіюючи національні ресурси в процесі номінації нової одиниці. За да-
ними М. Олоштяка, у словацькій мові з-поміж 500 найбільш уживаних слів лише 9 іншого, ніж 
прасловʼянського, походження [11].  

Українська дослідниця Є. А. Карпіловська, наукові дослідження якої присвячені інновацій-
ним проблемам українського лексикону, зазначає, що власні та іншомовні ресурси номінацій мо-
жуть перебувати в стані: «1) конкурування, наслідком якого стає перевага одного з них у певних 
контекстуальних полях; 2) мирного співіснування в одному полі з різним водночас семантико-
прагматичним статусом у ньому і 3) паралельного існування в мові завдяки розподілу за різними 
сферами її функціонування, різними зонами певного концептуального поля, а то й за різними по-
лями» [19]. Спостереження за словацькою лексикою зупинило наш погляд на запозичених лексе-
мах export та import, які в словацькій лексико-семантичній системі мають питомі мовні дублети, 
віддієслівні деривати vývoz і dovoz: export -u m. vývoz (tovaru, služieb ap.), op. import: e. do 
západných krajín, vyrábať na e. [8, c. 157] – vývoz -u m. vyvážanie, vyvezenie (význ. 3, 4): v. obuvi, 
strojov export, op. dovoz; v. kapitálu do cudziny [8, c. 888]; import   -u m. dovoz (tovaru, služieb ap.), 
op. export: i. dreva, i. z Poľska [8, c. 219] –  dovoz -u m. dovážanie, dovezenie (význ. 1, 2): d. dreva z 
hory; platiť za d.; d. banánov import, op. vývoz; látky z d-u  [8, c. 135]. Аналіз функціонування цих 
різних за походженням лексем засвідчує більш активне використання питомих номінацій як на 
офіційних сторінках урядових установ, так і в різних інтернет-виданнях: Dovoz a vývoz tovaru do/z 
krajín EÚ; Colný úrad príslušný pre miesto, kde sa tovar balí alebo nakladá na odoslanie na vývoz; 
O dovoze tovaru je možné zjednodušene hovoriť pri každom prepravení tovaru cez colnú hranicu 
colného územia Únie na územie EÚ resp. SR; Dovoz / vývoz tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole 
z tretích krajín тощо.  

На позначення осіб, установ, країн, які експортують/імпортують товари за кордон / із-за 
кордону у двох словʼянських мовах наявні запозичені деривати: укр. експортер, імпортер – слц.  
exportér, importér [16, т. 1, с. 934]. Проте словацька мова здавна має у своєму арсеналі й синонімі-
чні назви діяча, утворені за допомогою прасловʼянського форманта -са: «dovozca -u mn. -ovia m. 
kto dováža (tovar zo zahraničia), op. vývozca: hlavný d. potravín [8, c. 135] – vývozca -u mn. -ovia m. 
kto vyváža (tovar), op. dovozca: v. surovín, automobilov [8, c. 888]. Фактичний матеріал дозволяє нам 
стверджувати, що з-поміж двох лексем – питомої й запозиченої – більшу активність використан-
ня виявляє питома словацька номінація: Сolný úrad zodpovedný za miesto, kde je usadený vývozca; 
Od 1. januára 2017 vstúpili do platnosti ustanovenia o systéme samo osvedčovania pôvodu 
registrovanými vývozcami, ktorí môžu preferenčný pôvod tovaru preukazovať potvrdením 
o pôvode; Dovozca (osoba zodpovedná za umiestnenie na trh) je každá fyzická alebo právnická osoba so 
sídlom alebo miestom podnikania v Európskej únii…; Dovozca musí byť schopný poskytnúť orgánu 
trhového dozoru kópiu vyhlásenia o zhode.  

Загальновідомою в лексичних системах словʼянських мов є лексема англійського похо-
дження чипси (рос. чипсы, білор. чыпсы, хорв. čips, пол. czypsy). У словацькій мові функціонує два 



ISSN 2617-0957; ISSN 2663–0745. Проблеми загального і слов’янського мовознавства.  
Problems of General and Slavic Linguistics. Проблемы общего и славянского языкознания. 2019. № 3 

 149 

номени на позначення обсмаженої в маслі картоплі: čipsy – запозичений та zemiakové lupienky – 
власно мовний, аналітичний, де zemiakové – картопляні (від zemiaky «картопля» > zemaikový 
«картопляний), а lupienkа «пелюстка». Складена назва – zemiakové lupienky – є вторинною номі-
нацією й виникла шляхом перенесення найменування за подібністю ознак, тобто шляхом мета-
форизації. Наприклад, на сайті словацького супермаркету Теscо представлено цей продукт власне 
мовною назвою: Lay’s XXL. Vyprážané zemiakové lupienky s príchuťou jarnej cibule; Lay's Strong. 
Vyprážané zemiakové lupienky s pikantnou príchuťou; Zemiakové lupienky s príchuťou štipľavej papriky 
тощо. Питома словацька назва є більш громіздкою за англіцизм чипси, тому носії словацької мови 
активніше використовують запозичену одиницю. Про мирне співіснування різних за походжен-
ням лексем на позначення того самого об’єкта свідчить і такий приклад. У статті «Čipsy – 
časovaná bomba!» кількість використання лексем čipsy та zemiakové lupienky є однаковою, вони 
функціонують як абсолютні синоніми: Minimálne polovicu obsahu zemiakových lupienkov tvoria 
rýchle sacharidy, ktoré negatívne vplývajú na hladinu glukózy i inzulínu v krvi. To znamená, že po 
skonzumovaní čipsov rýchlo vyhladneme a hľadáme niečo, čím hlad zahnať 
[https://fitastyl.sk/clanky/vyziva/cipsy-casovana-bomba]. Англійський номен є відносно новим запо-
зиченням у словацькій мові: Короткий тлумачний словник словацької мови 2003 року його не по-
дає, а в новому Словнику сучасної словацької мови, перший том якого вийшов у 2006 році, його 
зафіксовано з приміткою «розмовне»: «čips -su obyč. рl. čipsy m., pôv. рís. сhips (angl.) hovor. 
pražene zemiaky nakrájané na tenké kolieska, zemiakové lupienky: paprikové, cesnakové čipsy; chrum-
kať čipsy [16, т. 1, с. 512]. Отже, напевне, на появу й функціонування в словацькій мові запозиче-
ної лексеми вплинула дія так званої тенденції мовної економії, завдяки якій питоме аналітичне 
найменування починає заступати однослівна запозичена лексема. 

З історії словацької мови відомо, що її носіям часто доводилося боронити свою мову: поча-
ток ХХ ст. – боротьба проти мадяризації й онімечування, друга половина ХХ ст. – протичеська, 
яка триває й до сьогодні [13], початок ХХІ століття – боротьба проти англіцизмів. Відомий сло-
вацький мовознавець Я. Качала зазначає, що словацька мова подолала складні умови свого роз-
витку і ніколи не втрачала своєї ідентичності та специфіки [6, c. 42]. Словацькі науковці сподіва-
ються, що після інтеграції Словацької Республіки до Європейського Союзу словацька культура та 
словацька мова не стануть музейними експонатами, і наголошують, що, коли йдеться про проце-
си глобалізації та інтеграції, «мова є тим перевеслом, який зʼєднує й утримує разом певну націо-
нальну спільноту» [4, c. 29]. 

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки. Лексичний рівень мови, якому 
найбільше властива ознака динаміки, у сучасних глобалізаційних умовах зазнає помітного впливу 
англіцизмів. Процес запозичення має як певні переваги, так і недоліки: з одного боку, він урізно-
манітнює та збагачує словниковий запас мовців, а з іншого – витісняє власне мовні, національні 
структури. Словацька мова має у своєму арсеналі багаті мовні можливості для позначення різних 
реалій навколишнього світу, у тому числі й сучасних. Досить активними в процесах номінації но-
вого поняття є власне мовні ресурси як словотворчі, так і семантичні, з-поміж останніх метафо-
ричні перенесення. У лексико-семантичній системі словацької мови очевидною виявляється і вза-
ємодія питомих й іномовних ресурсів, паралельне співіснування їх засвідчує перспективний і га-
рмонійний шлях розвитку словацького лексикону. 

Перспективи подальших досліджень вбачаються нам у дослідженнях динамічних проце-
сів лексико-семантичних систем словʼянських мов і досвіду словацьких науковців у вирішенні 
проблеми англіцизмів. 
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СОВРЕМЕННЫЙ СЛОВАЦКИЙ ЯЗЫК И ПРОБЛЕМА АНГЛИЦИЗМОВ  
В ГЛОБАЛИЗИРОВАННОМ МИРЕ  

Аннотация. Объект исследования – словарные статьи и речевые контексты, репрезентирующие использова-
ние/неиспользование англицизмов в языке Интернета, предмет исследования – исконные и заимствованные ресурсы в 
номинации новых понятий. Цель исследования – продемонстрировать особенности современной словацкой лексики в 
контексте процессов всемирной глобализации. Использованы методы наблюдения, сопоставления и описания. В ре-
зультате исследования выявлены англицизмы и національно-языковые эквиваленты к интернациональным англициз-
мам в лексико-семантической системе словацкого языка. Практическое применение результатов работы возможно в ис-
следованиях динамических процессов лексико-семантических систем славянских языков и опыта некоторых славян-
ских стран в решении проблемы англицизмов. Выводы: 1) лексический уровень языка, которому больше свойственен 
признак динамики, в современных глобализационных условиях испытывает заметное влияние англицизмов; 2) процесс 
заимствования имеет как определенные преимущества, так и недостатки: с одной стороны, он разнообразит и обогаща-
ет словарный запас говорящих, а с другой – вытесняет собственно языковые структуры; 3) словацкий язык имеет в сво-
ем арсенале богатые языковые возможности для обозначения различных реалий окружающего мира, в том числе и со-
временных, активно привлекая для процесса номинации нового понятия собственно языковые ресурсы как словообра-
зовательные, так и семантические, среди последних метафорические переносы; 4) в лексико-семантической системе 
словацкого языка очевидным оказывается также взаимодействие исконных и заимствованных ресурсов, их параллель-
ное сосуществование свидетельствует о перспективном и гармоничном пути развития словацкого лексикона. 

Ключевые слова: лексико-семантическая система языка, заимствования, англицизмы, исконные ресурсы, 
национально-языковая самобытность. 
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MODERN SLOVAK LANGUAGE AND PROBLEMS OF ANGLICISMS IN THE GLOBALIZED WORLD  

Summary. Dictionary entries and speech context representing use / nonuse of anglicisms in the Internet language are ob-
jects of the research; original and borrowed resources to nominate new concepts are subjects of the research. Objective of the 
research is to demonstrate features of modern Slovak lexis in the context of worldwide globalization processes. The research in-
volves methods of observation, comparison, and description. The research results in the identification of anglicisms and their 
national linguistic equivalents in the lexical and semantic system of the Slovak language. Practical implication of the research 
results is possible in terms of studying dynamic processes of lexical and semantic systems of the Slavic languages and practices 
of certain Slavic countries while solving the problems of anglicisms. Conclusions are as follows: 1) under the modern globaliza-
tion conditions, lexical level of the language, being characterized by higher dynamics, demonstrates considerable influence of 
anglicisms; 2) borrowing process has both its advantages and disadvantages: on the one hand, it diversifies and enriches vocabu-
lary of the speakers, on the other hand, it expels proper linguistic structures; 3) the Slovak language is rich with different linguis-
tic tools to define various culture-bound items surrounding the speakers with the active use of both word-forming and semantic 
(including metaphoric transitions) resources for the process of nomination; 4) in terms of lexical and semantic system of the Slo-
vak language, interaction of the original and borrowed resources is rather obvious, their parallel existence shows prospective and 
harmonic development of the Slovak vocabulary. 
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