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ГЛАГОЛЬНЫЕ ДЕРИВАТЫ ОТ НАИМЕНОВАНИЙ 

ПРОФЕССИЙ В АНГЛИЙСКОМ МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ 

Антропоцентрический подход к изучению семантики глагола позволяет 

в новом ракурсе рассмотреть дихотомию «деятель – действие», которая, по 

словам А.А. Уфимцевой относится «к константам сознания», являясь 

«единицей концептуальной модели мира» [3, с. 119]. В этой связи особый 

интерес представляют отыменные глаголы, образованные от имен деятеля.  

В английском языке продуктивным способом деривации по модели «имя 

субъекта (деятеля) – действие» является конверсия. При конверсии 

осуществляется перекатегоризация слова. На фоне функциональной 

дифференциации сохраняется фонетическая идентичность и семантическая 

связь производящей базы и производного слова.  

Субъект как часть значения производного глагола рассматривают с 

точки зрения морфолого-семантической инкорпорации, которая 

обусловливает особенности внешнего выражения субъекта при глаголе-

предикате. Во избежание тавтологии омонимичное имя субъекта не 

встречается в сочетаниях с производным глаголом-предикатом. По 

образному выражению Е. В. Падучевой, инкорпорированный участник имеет 

ранг «за кадром» [1, с. 57]. А. М. Плотникова приходит к выводу, что 

включенные субъекты отличаются от других субстантивных компонентов 

большей свободой, которая заключается в возможности их замены в 

контексте. Автор также отмечает способность глаголов с включенным 

субъектом сочетаться с именами, не предусмотренными их валентностными 

свойствами, что приводит к возникновению метафор [2, с. 56]. 

Словообразовательная продуктивность, синтагматическая специфика и 

метафорический потенциал глаголов, образованных от наименований деятеля 

(субъекта), обусловили актуальность изучения особенностей 

функционирования данных глаголов в медийном дискурсе.  

Объектом анализа, представленного в настоящей статье, послужила 

группа глаголов-конверсивов, образованных от наименований профессий, 

например, captain «руководить, вести», pilot «пилотировать, управлять», 
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waitress «обслуживать, работать официантом» и др. Являясь производными 

образованиями, данные лексемы наследуют в корневой морфеме указание на 

номинацию субъекта – представителя профессии. Таким образом, в 

материальной форме и семантике глагола сохраняется представление о 

прототипическом субъекте, т.е. таком субъекте, для которого наиболее 

типичны и характерны действия, обозначенные глагольным словом. В 

данном случае мы исходим из понятия прототипа, сформулированного 

Э. Рош: член категории, наиболее полно репрезентирующий характерные для 

данной категории свойства и особенности [5, с. 36].  

Исследование особенностей функционирования глаголов, образованных 

от наименований профессий, было проведено на материале электронного 

корпуса текстов News on the Web [4]. При помощи корпус-менеджера для 

каждого глагола был сформирован конкорданс – список употреблений 

данного глагола в контексте со ссылками на источник. Во избежание 

грамматического усложнения анализа из конкорданса были отобраны 

предложения с простым глагольным сказуемым. Контекстуальный анализ 

полученных конкордансов позволил определить релевантные субъектные 

семантические признаки на уровне организации структуры слова и на 

функциональном уровне глаголов, производных от наименований профессий. 

Специфика производных слов обусловливает сопоставительный анализ 

омонимичных существительных и глаголов с целью определения, как 

семантика мотивирующего слова влияет на содержание глагольной лексемы. 

В определении значения существительного представлена, прежде всего, 

функциональная характеристика человека – перечисляются обязанности 

работника или характерные для него действия. При этом профессиональная 

деятельность предполагает либо последовательность действий, либо 

совокупность действий, которые работник обязан исполнять в различных 

рабочих ситуациях. Например: engineer ‗проектировать, создавать, 

организовывать, строить‘. 

Поскольку функциональная характеристика деятеля наследуется 

глаголом в нерасчлененном виде, конкретизация ситуации действия 

осуществляется уже в условиях контекста. Семантические признаки, 

составляющие субъектный компонент в глагольном значении, обеспечивают 

связь прототипического субъекта и актуального агенса при глаголе-

предикате. В частности, глагол выступает как квалификатор социального 

статуса действующего лица, обозначенного агенсом. Так, производные 

отыменные глаголы анализируемой группы регулярно употребляются при  

описании трудовой карьеры человека. Например, He coached the club between 

1998 and 2008 (National Post). ‗Он работал тренером клуба с 1998 по 2008 

год‘. Признак принадлежности к классу профессионалов, предицированный 

отыменным глаголом, выступает в качестве инкорпорированного 

конкретизатора субъекта действия. Конверсив употребляется при 

перечислении различных видов деятельности агенса, подчеркивая 

динамичность описываемого периода. Из контекста следует, что профессия, 
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инкорпорированная в глаголе-конверсиве, является временной или одной из 

многих. Например, Strahovski waitressed for three years while she attended 

drama school in Sydney (Stuff). ‗Страховски работала официанткой три года, 

пока училась в театральной школе в Сиднее‘.  

Частеречная специфика глагола позволяет акцентировать внимание на 

временном аспекте профессиональной деятельности. Глаголы, образованные 

от наименований профессии, употребляются для обозначения функции лица 

в конкретной ситуации. При этом данное лицо не обязательно является 

представителем профессии, профилированной в корневой морфеме глагола. 

Например, They say he was piloting a plane he wasn‘t licensed to fly (Sun 

Sentinel). ‗Говорят, он управлял самолетом без лицензии‘. Видовременная 

форма глагола относит обозначенное действие к конкретному периоду в 

прошлом, а контекст указывает, что субъект действия нельзя отнести к 

категории пилотов-профессионалов.  

Вероятностный характер семантического признака категориальной 

принадлежности субъекта проявляется в условиях контекстуальной 

метафоры. Актуализацию получают семантические признаки, отражающие 

функциональные способности субъекта. Например, глаголы advocate и broker 

в медиа контексте не актуализируют признак принадлежности к группе 

профессиональных деятелей в сфере юриспруденции и экономики 

соответственно. В своих употреблениях данные конверсивы квалифицируют 

действующее лицо по ассоциации со вторичными значениями 

мотивирующих существительных: advocate – тот, кто защищает, 

пропагандирует, поддерживает что-то или кого-то; broker – посредник, 

переговорщик. Например, Robarts advocated for the improvement of the 

provincial education system (Varsity). ‗Робэртс выступает за улучшение 

системы образования в провинции‘. Глагол advocate определяет роль 

обозначенного агенса в ситуации действия, соотносимой по структуре с 

действиями адвоката в суде: есть проблема, выносимая на обсуждение, 

сторонники и оппонненты.  

При семантическом сдвиге глагольного значения актуализацию 

получают семантические признаки, отражающие субъективные суждения о 

характере и качествах субъекта-прототипа. Например, глагол soldier в 

импликационале имеет субъектные признаки «смелый», «мужественный», 

«упорный», а также квалификативный признак «подчиненный». Данные 

семы закреплены в узуальном сочетании глагола с послелогом on: soldier on 

‗не сдаваться, не отступать, упорно, настойчиво добиваться‘. Например, We 

are often reminded that Irish immigrants faced discrimination yet soldiered on, 

working hard jobs so that their children and grandchildren could have better lives 

Irish Central). ‗Нам часто напоминают, что ирландские иммигранты 

столкнулись с дискриминацией, но не отступили, а упорно и тяжело 

работали, чтобы у их детей и внуков могла быть лучшая жизнь‘. Глаголы, 

образованные по конверсии от наименований профессий, позволяют 

осуществлять новую категоризацию опыта, совмещая в единой структуре 
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действие с его субъектом-прототипом и возвращая нас – через субъект – к 

идее характеризующих его динамических признаков. Морфолого-

семантическая инкорпорация субъекта-прототипа способствует 

семантической компресии в условиях медиа дискурса. Признаки, 

определяющие принадлежность субъекта к социально-трудовому классу и 

статус по отношению к другим участникам действия, актуализируются в 

условиях пространственно-временной локализации действия. Признаки, 

определяющие способности исполнителя действия и черты его характера, 

профилируются на основе ассоциативных связей с образом 

прототипического субъекта. 
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ОНОМАСТИЧНИЙ ПРОСТІР У РОЗДІЛІ СУЧАСНОГО 

МОВОЗНАВСТВА 
Позначення предметів реальної дійсності мовними знаками – процес 

постійний і безперервний. Пізнаючи світ, людина дає назви окремим його 

частинам, при цьому вона індивідуалізує та ідентифікує (дає власні 

назви).Все більше зростає інтерес до функціонування власних назв[1, с. 521]. 
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У мовознавстві наука, яка займається вивченням та дослідженням 

власних назв, називається ономастикою. Порівняно з іншими, вона є досить 

молодою наукою. Власні назви привертали увагу ще за часів давнини. Але 

ґрунтовневивчення власних імен розпочалося лише в ХІХ столітті. Першим 

розпочав дослідження власних імен професор М.Ф. Сумцов, який 1885 року в 

книжці «Киевская старина» помістив статтю «Малорусские фамильные 

прозвания».  

В лінгвістичному енциклопедичному словнику за редакцією 

В.М. Ярцевої можна побачити повне тлумачення цього лінгвістичного явища. 

Ономастика (від грец. onomastikē (téchnē) – мистецтво давати імена) – розділ 

мовознавства, який вивчає власні імена. Терміном „ономастика‖ називають 

також сукупність власних імен, яка позначається й терміном «онімія» [2, 

с.80]. У деяких працях термін «ономастика» вживається в значенні 

антропоніміка [3, с. 346 – 347].  

Будь-яка наука має свої розділи та підрозділи. Так, ономастика 

відповідно з категоріями об‘  єктів, які носять власні назви, членується 
на:антропоніміку (імена людей), топоніміку (назви географічних об‘єктів), 

зооніміку (клички тварин), космоніміку або астроніміку (назви окремих 

небесних тіл), теоніміку (імена божеств), ергоніміку (назви в роботі, якійсь 

справі), хрононіміку (назви, пов‘язані з часом) та хрематоніміку (назви 

грошей).Залежно від того, кому або чому належить ім‘я, ономастика поділяє 

власні назви на реаліоніми (імена існуючих або існувавши об‘єктів) та 

міфоніми (імена неіснуючих об‘єктів). Власні імена акумулюють 

своєрідність світосприйняття, зберігають і передають нащадкам історичний 

досвід народу, містять інформацію про життєві цінності, їхню генетичну 

пам‘ять.  

Поезія має свої істотні ономастичні особливості, і їх треба з‘ясувати, 

оскільки власні назви є і завжди були істотним, функціонально значущим 

складником поетичних творів, як і творів інших родів літератури. Одною з 

таких особливостей є опертя поезії на ширше коло власних назв, яке просто 

неможливо звести до антропонімії. Ономастика поетичних текстів досить 

гостро ставить питання про методику, про способи дослідження власних назв 

у художній літературі. Річ у тім, що віршований текст становить відчутний 

спротив вилученню з нього для дослідження самих тільки онімів, вимагаючи 

не просто врахування контексту, а розгляду в усьому дискурсі, у межах 

художнього цілого. 

Поетичну обробку онімів у віршах Ліни Костенко найліпше 

характеризують рядки самої поетеси: «Оголеними нервами угадуєш словам 

нестачу мікровольта і зайвий міліграм» [4, с. 7]. Ця обробка полягає у 

витворенні адекватного художньому цілому вольтажу експресії і ваговитості, 

виваженості у формулюваннях думки. Для більшості вжитків власних назв у 

віршах характерним є метафоричний синкретизм, коли на пряме значення 

оніма накладається (не усуваючи цього прямого значення) значення 

переносне, що створює чи бере участь у створенні художнього образу. 
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Початковий етап розвитку ономастичної роботи поетеси можна загалом 

визначити як екстенсивний: іде накопичення уживаності онімів і 

урізноманітнення способів їх обробки. Після періоду великого мовчання 

розпочинається етап інтенсивний: осягнута ономастична майстерність і 

віднайдені оптимальні ономастичні параметри дозволяють Ліні Костенко з 

максимальною гармонійністю використовувати онімічні матеріали для 

побудови своїх поетичних споруд.  

Перший великий епічний твір поетеси «Казка про Мару» убраний у 

фольклорні шати. Відповідно будується і його ономастика. З персонажів 

лише четверо мають імена Марися (так 27 разів), вона ж Мара (―Охрестили 

дитину – Марія. А прозвали її – «Мара») та її протилежність Галя і двоє 

чаклунів з описовими оказіональними іменами – Мудра Баба і Дурний 

Чоловік. Онімічна партія цієї поеми-казки побудована цікаво й узасаднено, з 

―екологічною‖ топонімією (Перехрестя Блискавиць) й оживленням рослин. 

Особливо вдалою й тонкою є гра співзвучними іменами Марися – Мара. 

Інтуїція поетеси ототожнює розмежовувані етимологами 

лексеми мара ―замазура‖ і мара ―злий дух‖, а глибока узасадненість цієї 

позиції ставить проблему ―поезія і наука‖, яка неодноразово виринає у зв'язку 

з дуже цікавими ономастичними інтерпретаціями Ліни Костенко. 

Отже, з початку свого заснування людство, пізнаючи світ, надавало 

оточуючим предметам, явищам конкретні назви, отримували імена і люди. Ці 

назви передавали ідейний зміст того чи іншого поняття, явища. І це робило 

спілкування легшим. З розвитком суспільства така потреба збільшилася. 

Зростала кількість назв, імен, але все одно кожне з них містило в собі 

важливу інформацію. Вони були невід‘ємною складовою людського життя. 
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК РІЗНОВИД 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-КРЕАТИВНОЇ РОБОТИ З ХУДОЖНІМ 

ТЕКСТОМ 
Лінгвокультурологія – галузь мовознавчої науки, що вивчає вияви 

культури народу в його мові та мовленєвій діяльності,  способи, засоби  і 

форми, якими «мова зберігає в лінгвокультуремах елементи культури й 

передає їх через тексти в суспільну мовну практику» [2, с. 61]. Культура при 

цьому мислиться як спосіб життя народу, його духовно-матеріальна 

буттєвість. Лінгвокультурологія  своєрідно перетинається з 

лінгвофольклористикою, етнолінгвістикою, лінгвокраїнознавством, 

лінгвосеміотикою тощо, а також  з етнографією, етнологією, 

країнознавством, міфологією, уснословесністю, культурологією,  етикетом, 

релігієзнавством та ін. Виконання лінгвокультурологічного аналізу 

художнього тексту передбачає врахування комплексу знань про етнос, якому 

належить пам‘ятка художньої творчості. 

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

у рамках порівняльно-історичного мовознавства (Я. Грімм, Ф. Буслаєв, 

І. Гердер та ін.), психологічного напряму лінгвістики (В. фон Гумбольдт, 

Г. Штейнталь, Г. Пауль, О. Потебня, К. Бюлер та ін.), в ХХ ст. – у 

неогумбольдтіанстві, лінгвокраїнознавстві, етнопсихолінгвістиці та ін. 

Сьогодні питаннями лінгвокультурології в Україні займаються – 

С.Я. Єрмоленко,  В. Жайворонок, В. Калашник, Л. Мацько, О. Селіванова, в 

Росії – Н. Арутюнова,  В. Костомаров, Ю. Степанов, Т. Толстая, М. Толстой, 

в Білорусі – В. Маслова, в Польщі – А. Вежбицька, Є. Бартміньський. 

Розв‘язання проблеми лінгвокультурологічного аналізу художнього тексту 

порушила Л. Мацько. На думку академ. Л. Мацько, «лінгвокультурологічний 

аналіз художнього тексту передбачає добру загальнолінгвістичну орієнтацію 

в тексті і вимагає знання теоретичних засад лінгвокультурології, її 

методології й методики аналізу основних понять лінгвокультурології: 

лінгвокультурний концепт, національна лінгвокультурна ментальність, 

лінгвокультурема, культурна сема, культурна конотація, культурний фон, 

культурний простір, культурна традиція, культурна спадщина, культурна 

парадигма» [2, с. 61]. Акад. Л. Мацько означила основні напрями (складники) 

лінгвокультурологічного аналізу художнього тексту.  

Мета розвідки – схарактеризувати зміст, мету та завдання 

лінгвокультурологічного аналізу художнього тексту як різновиду науко-

інтелектуальної, пошуково-креативної діяльності.  
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Лінгвокультурологічний аналіз художнього тексту полягає  у виявленні 

різнорівневих мовних одиниць, що безпосередньо вказують на 

народномовне, лінгвоетнічне, країнознавче середовище/джерело, слугують 

засобами позначення етнічної дійсності, мають чітко виражене  національне 

забарвлення, орієнтують на етноідентифікацію відтворюваних реалій, 

слугують маркерами  національної  картини світу; у встановленні культурної 

(народознавчої) семантики різнорівневих  лінгвоодиниць та їх 

співвіднесеності з певним етносом; у з‘ясуванні народознавчого характеру 

повідомлюваної в тексті інформації; у пошуку та описові особливостей 

реалізації в тексті ментальності  мовця / автора. 

Мету лінгвокультурологічного аналізу художнього тексту вбачаємо у 

цілеспрямованому виявленні, аналізові та описові різнорівневих мовних 

одиниць, що співвіднесені з певним етнокультурним простором, є 

характерною ознакою народного (етнічного) континууму – його духовно-

матеріальної дійсності, позначені народномовним (етномовним) колоритом і 

створюють культурний фон тексту, ідентифікують його з конкретним  

етнокультурним буттям, забезпечують відтворення національно картини 

світу  і виступають мовно-естетичними знаками національної культури. 

Завдання лінгвокультурологічного аналізу  художнього  тексту: 

- з‘ясувати ідейно-тематичну спрямованість текстової інформації в 

аспекті її етнокультурної аргументації;  

- схарактеризувати загальний культурний фон, представлений в тексті; 

встановити співвіднесеність тексту з певною культурою, етносоціумом, що 

реалізує культурну дійсність у назвах  предметів духовно-матеріальної 

сутності; мотивувати з погляду  традицій певної культури  образно-сюжетну 

канву тексту, персонажі та образи як складники етнодійсності; виявити 

мовнокультурний феномен тексту з позицій ментальності автора, у контексті 

доби; 

- осмислити стильову та жанрову належність тексту з погляду 

етнокультурної, мовнокультурної, мовноестетичної дійсності,  національних 

мистецьких традицій, культурно-естетичних настанов, норм;  

- пізнати мовнокультурну своєрідність тексту з урахуванням  та на 

основі сфери спілкування і  ситуації, на яку орієнтований текст, функцій 

тексту, фактора адресата, типу мислення, форми та типу мовлення; 

- довести лінгвокультурну належність тесту  на підставі аналізу його 

різносистемної мовної організації; виявити  засоби та способи відтворення  

культури (етнодійсності) на  прикладі опису мовного матеріалу, 

спостереженого в тексті; 

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

культурно-мтистецьким, лінгвокультурним, народнопобутовим, 

народознавчим контекстом і забезпечуть відтворення етнодійсності в тексті; 

класифікувати та описати лінгвокультуреми; схарактеризувати 

лінгвокультуреми з урахуванням етимологічних, культурносемантичних, 

стильових та стилістичних тощо відомостей;  
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- розглянути мовно-естетичні знаки національної культури, засвідчені в 

тексті,  як  факти  інтелектуально-образної діяльності, як показники творчого 

духу митця; 

- обгрунтувати вагу лінгвокультурних одиниць у плані формування 

мовно-етнічної картини світу в художньому творі; 

- усвідомлено сприйняти лінгвокультурні одиниці, використані в тексті,  

як факти мовно-мисленнєвої діяльності індивіда, показники освоєння ним 

довкілля - рідного чи чужоземного, осмислити майстерність авторського 

змалювання етноконтинууму на прикладі актуалізації  відповідного мовного 

матеріалу, схарактеризувати вміння митця  представити лінгвокультурну 

дійсніть у художньому творі; довести вирішальне значення мовної 

субстанції, що є тлом, яке створює/відтворює певну етночасопросторову 

дійсність; 

- мотивувати емоційний колорит тексту, співвідносячи його естетику з  

етнокультурною мовленнєво-етичною, мовленнєво-етикетною традицією 

окремої культури. 

Об‟єктом лінгвокультурологічного аналізу  художнього тексту 

вважаємо мовнокультурний феномен організації тексту як різнорівневої, 

різноаспектної цілісності, що є фрагментом етнобуття, фактом етнодійсності, 

реалією духовно-матеріальної життєдіяльності етномовця (автора, персонажа 

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

визначеним етнокультурним соціумом, виступають характерними 

складниками його мовно-побутової дійсності, слугують створенню 

необхідного культурного фону тексту.  

Пропонований  вид  інтелектуально-творчої діяльності зараховуємо до 

різновиду філологічного аналізу тексту, що також об‘єднує його 

лінгвостилістичний аналіз. 

Для успішного виконання лінгвокультурологічного аналізу тексту 

необхідно засвоїти  відповідні терміни  та оперувати поняттями  

лінгвокультурема, культурна сема, культурна конотація, культурний фон, 

концепт культури, культурно маркована одиниця,  а також  знак 

етнокультури, національна картина світу, етнографізм, фольклоризм, 

народнопоетичний символ, мовно-естетичний знак національної культури та 

ін. 

Отже, світ (картина світу народу) пізнається через текст. 

Лінгвокультурологічний аналіз художнього тексту (як поетичного, так і 

прозового) – плідна галузь пізнавально-інтелектуальної діяльності, що може 

бути успішно реалізована в навчальному процесі і стати основою здійснення  

наукових порівняльних мовознавчих студій. Використання цього різновиду 

роботи в різному обсязі доцільно практикувати при вивченні української 

мови  з іноземцями (з урахуванням їхньої культурної специфіки). 
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ЮРИСЛІНГВІСТИКА ЯК ВИЯВ МОВИ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
Мова спеціального призначення – це підсистема національної мови, 

виокремлена під час її вертикальної (соціальної) диференціації. Його 

використовують представники певної професії, спілкуючися на спеціальні 

теми як в офіційних, так і неофіційних ситуаціях. Не маючи власної 

фонетичної і граматичної систем, мова спеціального призначення 

характеризується особливою лексикою, що номінує поняття певної галузі 

наки чи техніки. 

Галузь права є одним із важливих складників сучасної цивілізації, а 

правова концептосфера – одна з фундаментальних форм суспільної 

свідомості разом з релігією, наукою, мистецтвом ідеологією. Як невід‘ємна 

частина культури, яка з позицій семіотики є складною знаковою системою, 

правова концептосфера має власне знакове (найперше вербальне) 

забезпечення, яке через свою соціокультурну значимість, використовуване не 

тільки в юридичному дискурсі, але й поза його межами. Вивчення мови 

права в структурному, змістовому і функціональному аспектах відбувається в 

межах термінознавства, лінгвокультурології, теорії дискурсу, 

юрислінгвістики та інших наукових дисциплін. Значні здобутки в цій царині 

досліджень належать В. П. Даниленко, Д. С. Лотте, С. П. Хижняку, 

С. В. Лезову, Ю. Ф. Прадіду, Н. В. Артикуці, Л. М. Васильковій. 

Лексичні одиниці мови спеціального призначення неоднорідні. Для 

домінування всієї спеціальної лексики у працях лінгвістів використано такі 

терміни, як професійна лексика, арго, термінологія, сленг, професійний 

жаргон, професійний діалект (―register‖, ―jargon‖, ―shop talk‖, ―professional 
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slang‖, ―cant‖, ―professional shop‖, ―occupational dialect‖). Ці терміни часто 

взаємозамінні або мають неоднозначні потрактування. Найобґрунтованішими 

для вивчення мови юриспруденції видаються терміни спеціальна лексика 

(―register‖ (―professional talk‖) для позначення всієї сукупності професійно 

маркованих лексичних одиниць; офіційна термінологія (―official technical 

terminology‖) та професіоналізми (―professional slang‖) для називання двох її 

основних підвидів.  

Юридичний термін – будь-яке слово чи словосполучення, яке виступає в 

номінативній функції і позначає ключове поняття елемента правової норми 

(гіпотези, диспозиції, санкції) [Хижняк, с. 24]. Юридичний професіоналізм – 

лексична одиниця, що виникає і використовувана у розмовному мовленні під 

час неофіційного спілкування на професійні теми практичних працівників 

правоохоронних органів. Разом із тим, як слушно зауважує Ю. Ф. Прадід, 

слід розрізняти визначення змісту понять і значення термінів на їх 

позначення. ―Зміст понять, як правило, описується в енциклопедичних, 

значення термінів – у лінгвістичних словниках, до числа яких належать і 

термінологічні словники‖ [Прадід, с. 232]. 

Традиційно термін має відповідати кільком вимогам: чітко окреслювати 

зміст наукового поняття, бути системним, однозначним, експресивно й 

емоційно нейтральним, з обмеженим використанням синонімії, омонімії та 

полісемії.  

Юридична термінологія – це струнка система,сформована термінами 

таких основних тематичних груп: правоохоронні органи та їхній особовий 

склад (суд, арбітраж, поліція, нотаріат, адвокатура, детективне агентство, 

охоронне підприємство, прикордонна служба, митні органи, патруль тощо); 

попередження протиправних дій і кримінальний процес (досудове 

розслідування, кримінальне правопорушення, кримінальна справа, 

кримінальне судочинство та ін.); протиправні дії (злочин, адміністративне 

правопорушення, податкові проступки, трудові правопорушення тощо); 

суб‘єкти протиправних дій (порушник, правова поведінка, корупціонер, 

неплатник, боржник та ін.); правомірна діяльність неюристів, що потребує 

правового регулювання (підприємництво, волонтерство, доброчинність); 

неюристи, які беруть участь у правомірній діяльності і підпадають під 

правове регулювання (суб‘єкт господарювання, платник податку, мігрант, 

фізична особа, громадянин та ін.); постраждалі (жертва, потерпілий); 

предмети, використовувані в правоохоронній діяльності (зброя, гумовий 

кийок, газовий балончик, пістолет, жетон тощо); пенітенціарні заклади та їхні 

реалії (слідчий ізолятор, колонія, виправний центр, кримінально-виконавча 

інспекція).  

Терміни кожної з тематичних груп чітко організовані і перебувають у 

відношення взаємозв‘язку, оскільки відбивають класифікації предметів 

правової дійсності.  

Отже, дослідження теоретичних і практичних проблем сучасної 

української юрислінгвістики повинно відбуватися у тісній співпраці 
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мовознавців і фахівців, що допоможе удосконалити наявний термінологічний 

апарат, дасть цінні рекомендації щодо поліпшення мови юридичних 

документів та виведе наукові дослідження на новий рівень. 
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майбутнього фахівця, який передбачає набуття ним знань і досвіду 

виконання типових соціальних ролей, умінь аналізувати педагогічну 

ситуацію, діяти відповідно до суспільних запитів; оволодіння культурними 

нормами та традиціями, які суб‘єкт пропустив через досвід власної 

діяльності; керування етичними нормами трудових і громадянських 

взаємовідносин,  толерантного ставлення до думки та вчинків інших. 
Питання соціокультурної компетентності досліджували В. Андрущенко, 

А. Джантимірова, Т. Жукова, О. Квасник, К. Климова, А. Маркова, 

Л. Мацько, Л. Мітін, К. Пономарьова, О. Романовський, В. Сафонова, 

О. Семеног, П. Сисоєва. Багато хто з науковців не розглядає соціокультурну 

компетентність як самостійну складову, а лише як компонент професійної 

компетентності. Інші, навпаки, вважають її основою професійної 

компетентності, що виражає єдність його теоретичної та практичної 

готовності до здійснення професійної діяльності, характеризує його 

професіоналізм.  

Мета наукової розвідки – проаналізувати зміст і структуру 

соціокультурної компетентності як складника професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи. 

Проаналізувавши наукові дослідження щодо соціокультурного аспекту 

сучасної освіти, можна стверджувати, що цій проблемі в межах професійної 

підготовки спеціалістів педагогічного профілю науковці не приділяють 

належної уваги, зокрема, відсутня єдина думка з приводу змісту та структури 

соціокультурного компонента і його місця в професійній підготовці 

майбутніх педагогів, недостатньо розроблені шляхи та педагогічні умови 

формування соціокультурної компетентності. 

Варто зазначити, що всі компоненти соціокультурної компетентності 

взаємопов‘язані через поняття культурного та соціального контекстів. Якщо 

контекст культури передбачає знання реалій, загальних для всього народу-

носія мови, то соціальний контекст − це знання конкретних соціальних умов 

спілкування, прийнятих у країні, мова якої вивчається. 

З огляду на культурологічний підхід до формування соціокультурної 

компетентності визначальної ролі набувають такі поняття:  

духовність – показник існування певної ієрархії цінностей, смислів, 

вищого рівня освоєння світу людиною (Л. Буєва) [1]; 

соціальні цінності – ціннісне ставлення до сім‘ї, нації, інших соціальних 

груп, до людини як соціальної істоти; 

соціокультурний контекст – загальний сенс соціально-історичних і 

культурних умов, які дають можливість уточнити значення результатів 

діяльності людини (В. Кононенко, К. Хоруженко) [10; 11]. 

На користь цього твердження свідчить принцип культуровідповідності, 

сформульований Ф. Дистервегом про те, що соціокультурна діяльність 

ґрунтується на загальнолюдських цінностях культури і будується відповідно 

до цінностей і норм тих або інших національних культур зі специфічними 
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особливостями, притаманними традиціям певних регіонів, які не суперечать 

загальнолюдським цінностям [3].  

Відповідно до цього принципу треба залучати майбутніх фахівців до 

різних пластів культури етносу, суспільства, світу в цілому: духовної, 

матеріальної, економічної, моральної (визначає ставлення людини до себе, 

людей, соціуму, природи), політичної тощо. У цьому ж аспекті виховання 

має сприяти орієнтації особистості в тих змінах, які відбуваються як в 

навколишньому світі, так і, власне, в ній, знайти шляхи самореалізації, 

вдосконалитися у своєму розвитку – духовному, інтелектуальному, 

фізичному.  

А. Хуторський та В. Краєвський з позицій діяльнісного підходу до 

змісту соціокультурної компетентності вводять: володіння знаннями й 

досвідом виконання типових соціальних ролей: громадянина, працівника 

тощо; уміння діяти в щоденних ситуаціях; вміння визначати своє місце та 

роль в навколишньому світі, родині, колективі; володіння культурними 

нормами і традиціями, які суб‘єкт  пропустив через досвід власної діяльності; 

володіння ефективними способами організації вільного часу; наявність 

уявлень про системи соціальних норм та цінності; наявність усвідомленого 

життєвого досвіду в багатонаціональному, багатокультурному суспільстві; 

вміння діяти в сфері трудових відносин; володіння етикою громадянських та 

трудових відносин [6, с. 45].  

Окреме місце посідає нормативний компонент: володіння кодом 

ідеально-культурних норм, знання соціально-культурного контексту 

професійного, національного, народного, поведінського етикету та 

професійних норм. 

Кожна компетентність має свою структуру, однак щодо соціокультурної, 

то немає одностайності та чіткого визначення її структурних компонентів. 

Так, на думку Т. Жукової, до компонентів соціокультурної компетентності 

належать концептуальний (знання про професійну діяльність, соціокультурну 

діяльність, культурно-фонові), комунікативний (техніка та засоби 

вербального й невербального спілкування), емоційно-моральний 

(соціокультурна відповідальність і свідомість) та діяльнісний (мотивація та 

рефлексія до соціокультурної діяльності, досвід діяльності, креативність у 

соціокультурній діяльності) [4].  

О. Квасник вважає, що визначені Т. Жуковою компоненти є 

оптимальними для вираження сутності соціокультурної компетентності, але 

їх  необхідно доповнити ще кількома важливими компонентами. Так, один із 

них – особистісний, що включає важливу мотиваційну складову та 

національно-культурний аспект Також необхідно додати діагностично-

прогностичний компонент. Об‘єднання комунікаційного та діяльнісного 

компонентів і їх складових з огляду на зміст соціокультурної компетентності 

дає змогу вивести діяльнісно-комунікативний компонент і ввести  його до 

складу компетентності.   
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Таким чином, О. Квасник виділяє п‘ять компонентів соціокультурної 

компетентності: особистісний, когнітивний, діагностично-прогностичний, 

емоційно-моральний, діяльнісно-комунікативний. На відміну від Т. Жукової, 

не виділявся окремо концептуальний компонент, однак його зміст було 

включено до складу когнітивного компоненту.  

До особистісного компоненту входять патріотизм, збереження 

національної ідентичності; знання про особистість, потреба в саморозвитку 

та самовдосконаленні; мотиви соціокультурної діяльності. 

До когнітивного компоненту належать знання про професійну 

діяльність; знання про соціокультурну діяльність; культурно-фонові знання. 

Діагностично-прогностичний компонент включає вміння оцінювати 

результати діяльності; вміння прогнозувати та критично аналізувати 

діяльність. 

До складу емоційно-морального компонента входять соціокультурна 

відповідальність; соціокультурна свідомість; знання національних 

соціокультурних норм. 

Діяльнісно-комунікативний компонент передбачає засвоєння досвіду 

діяльності; наявність креативності у соціокультурній діяльності; дотримання 

техніки та засобів вербального і невербального спілкування; взаємодію у 
соціокультурному середовищі [5].  

За словами І. Тутник, основою соціокультурної компетентності 

виступають знання, які містяться в чотирьох наочних сферах життєдіяльності 

людини: культура – природа – екологічні знання; культура – суспільство – 

соціологічні знання; культура – людина – антропологічні знання; сфери 

культури: мистецтво, музика, архітектура, мораль – культурологічні знання 

[9]. Але ці основи обов‘язково мають розглядатися чи засвоюватися із 

урахуванням специфіки соціокультурного середовища та міжкультурної 

взаємодії, диференціації ціннісних орієнтацій, релігійних, національних 

поглядів у соціумі. На нашу думку, до соціокультурної компетентності  

потрібно ввести адекватне сприйняття себе у структурі соціальної взаємодії, 

взаємозв‘язків, вирішення проблем самоідентифікації, особистісне зростання.  

К. Климова, Л. Мацько, В. Сафонова, О. Семеног та ін. виділяють такі 

компоненти соціокультурної компетентності: лінгвокраїнознавчий, 

соціально-психологічний, соціолінгвістичний, культурологічний. 

Лінгвокраїнознавчий компонент соціокультурної компетентності – це знання 

лексичних одиниць з їх національною семантикою та вміння застосовувати їх 

у ситуаціях міжкультурного спілкування. Соціально-психологічний – полягає 

у володінні національно-специфічними моделями поведінки з використанням 

комунікативної техніки, прийнятої у певній культурі. Соціолінгвістичний 

компонент – це знання мовних особливостей соціальних верств, 

представників різних поколінь, суспільних груп, діалектів: мовні стереотипи, 

комунікативні кліше, формули мовленнєвого етикету, моделі мовленнєвої 

поведінки. Культурологічний – пов'язаний зі знаннями соціокультурного, 
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історико-культурного, етнокультурного фону та вміння їх використовувати 

для взаєморозуміння з носіями певної культури [8, с. 48]. 

На думку К. Пономарьової, соціокультурна компетентність має дві 

складові: соціальну і загальнокультурну. Соціальна складова – це готовність 

учнів до адаптації в українському соціумі. Соціум, у якому перебувають 

молодші школярі, можна умовно структурувати таким чином: держава, 

рідний край, сім‘я, школа, громадські місця. Загальнокультурна складова 

соціокультурної компетентності молодшого школяра передбачає володіння 

знаннями про особливості української національної культури, звичаї, 

традиції, свята і використання їх у мовленнєвій практиці; вживання у 

власному мовленні найвідоміших малих українських фольклорних форм; 

сформованість морально-етичних якостей [7, с. 9–10]. 

З огляду на зміст соціокультурної компетентності, ми можемо 

стверджувати про її багатовимірність і багатоаспектність, наявність знань, 

відносин, діяльності та її способів, якими оволодів майбутній фахівець, 

інтуїції й готовності до імпровізації.  

На основі аналізу лінгводидактичної літератури та порівняння думок 

науковців, ми дійшли висновку про те, що соціокультурна компетентність 

майбутнього вчителя початкової школи виявляється в його соціокультурній 

діяльності, яку визначаємо як науково обґрунтоване культурновідповідне 

регулювання взаємодії вчителя з соціальними інститутами (освітою, 

вихованням, сім‘єю, соціальними службами, культурно-просвітницькими 

установами, громадськими організаціями, неформальними групами учнів, 

засобами масової інформації тощо) з метою вирішення питань навчання, 

виховання, а також соціалізації учнівської молоді. У цьому контексті 

взаємодія являє собою багатоцільовий психологічний, педагогічний, 

морально-соціальний і правовий процес комунікації й передбачає загальні 

взаємообумовлені дії (спільну мету, спільні завдання, спільні проблеми, 

спільне їх розв‘язання тощо). 

Тобто, мета соціокультурної діяльності майбутнього вчителя початкової 

школи полягає у створенні сприятливих умов для соціалізації учнів, їхнього 

культурного розвитку і виховання, професійного самовизначення, 

самореалізації. Водночас соціокультурна діяльність майбутнього вчителя 

початкової школи як інтеграційне поняття поєднує соціокультурні аспекти 

різних видів діяльності, спрямованих на оптимізацію взаємодії різних 

соціокультурних систем, вона спрямована на прищеплення культурних 

цінностей молодому поколінню.  

У дослідженнях сучасних лінгводидактів, які вивчали питання 

соціокультурної компетентності, запропоновано розглядати соціокультурну 

компетентність майбутнього вчителя початкової школи як сукупність 

ключових компетенцій, до яких варто віднести: інформаційно-гностичну 

(обсяг світоглядних, психолого-педагогічних, соціально-педагогічних, 

науково-методичних знань для здійснення соціокультурної діяльності, 

здатність для їх здобуття); інтелектуально-творчу (володіння комплексом 
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інтелектуально-логічних умінь (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, 

узагальнення, конкретизація), а також інтелектуально-евристичних умінь 

(аналогія, фантазія, гнучкість, критичне мислення); організаційно-

комунікативну (проективні, прогностичні, організаторські, комунікативні 

вміння; емоційна стійкість; здатність до нестандартного вирішення завдань у 

процесі соціокультурної взаємодії; уміння налагоджувати психологічний 

контакт); етично-правову (знання нормативно-правової бази соціокультурної 

діяльності вчителя, володіння етичними нормами і правилами 

соціокультурної взаємодії) [2, с. 8–14]. 

Отже, аналіз специфіки вимог підготовки фахівців, котрі володіють 

високим рівнем розвитку соціокультурної компетентності, дозволив 

визначити  оптимальний рівень соціокультурної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи, що стає  можливим через комплексне залучення 

всіх сфер особистості – інтелекту, мотиваційних структур, поведінкових 

навичок і умінь. Тому перед вищою школою постає завдання сформувати 

фахівця, здатного ефективно вирішувати актуальні професійні та побутові 

проблеми в ході своєї педагогічної діяльності, тобто сформувати 

компетентного майбутнього вчителя початкової школи, що на належному 

рівні володіє соціокультурною компетентністю. Соціокультурну 

компетентність майбутніх учителів початкової школи потрібно формувати у 

контексті представленої національної культури, адже культура кожного 

народу закодована в його мові.  
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ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЯК ЗНАКИ КУЛЬТУРНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ПРО УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД  

Лінгвокультурологічний напрям у фразеології передбачає з‘ясування 

низки питань, серед яких пріоритетними вважаємо такі: виявлення культурно 

маркованих сигналів у фразеологічних одиницях, встановлення їхнього 

співвідношення з кодами культури, а також розробку типології культурних 

кодів у зіставному аспекті.  

Спрямованість сучасних досліджень до витоків лінгвокультурології, 

з‘ясування основних передумов її виникнення та шляхів становлення цього 

напряму в науці дозволяє сприймати його як закономірний етап у розвиткові 

сучасної лінгвістики. В основу лінгвокультурологічного напряму покладено 

ідею взаємозв‘язку мови і культури, в якій переплітаються різні теорії, 

пов‘язані з питаннями взаємодії мови і культури (В. фон Гумбольдт, 

О. Потебня, О. Березович, В. Маслова, В. Телія). Питання культурної 

семантики мовних знаків розглядали представники різних наукових шкіл: у 

семіотиці і культурології (Ю. Лотман, Ю. Степанов), у когнітивній 

лінгвістиці (О. Кубрякова, О. Селіванова), в етнолінгвістиці (О. Березович та 

ін.).  

Мета наукової розвідки – розглянути фразеологізми як особливі мовні 

знаки, як засоби зберігання і передачі культурної інформації.  

Безпосередньо фразеологізми стали об‘єктом дослідження у 

лінгвокультурології не випадково, адже це особливі вербальні знаки, наділені 
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«культурною пам‘яттю»; «сліди» культури в мові традиційно проявлялися 

при аналізові внутрішньої форми ядерних одиниць, тобто ідіом і стійких 

словосполучень [8, с. 20]. Завдання лінгвокультурологічного аналізу, за 

спостереженнями Н. Брагіної, полягає у спробі визначити умови формування 

культурного конструкта на фразеологічному матеріалі і коментар 

фразеологічних одиниць як інтертекстів, що сформувалися під впливом 

різних типів дискурсу – літературного, релігійного тощо [5, с. 133]. 

Звертаючись до проблеми дослідження фразеологічних одиниць у 

лінгвокультурологічному напрямку, основне завдання вбачаємо у виявленні 

механізмів поєднання у фразеологічному знакові власне мовної і культурної 

семантики, адже фразеологізми як мовні знаки зароджуються на перетині 

мови і культури. При цьому культуру розглядаємо широко як семіотичну 

систему, в якій синтезуються знаки і смисли [8, с. 241], та вужче як простір 

культурних смислів, або ціннісного змісту, що твориться людиною у процесі 

світорозуміння, та як систему різних кодів, тобто вторинних знакових 

систем, в яких використовуються різні матеріальні й формальні засоби для 

позначення культурних смислів [3, с. 25]. Незважаючи на свою кумулятивну 

функцію, тобто виступаючи засобом накопичення і зберігання інформації, 

мова не є вмістилищем культури. Вона виступає лише механізмом, що 

сприяє кодуванню і трансляції культури. А справжні зберігачі культури – це 

тексти, оскільки не мова, а саме текст відображає духовний світ людини. Він 

безпосередньо пов'язаний з культурою, адже пронизаний культурними 

кодами, зберігає інформацію про історію, етнографію, національну 

психологію, національну поведінку і т. ін. [12, с. 87].  

Погоджуючись із В. Масловою, ми розглядаємо фразеологізми як тексти, 

що зберігають культурну інформацію [13, с. 75]. Культурну інформацію 

можна отримати з внутрішньої форми фразеологічних одиниць, оскільки в 

ній присутні «сліди» культури – міфи, звичаї, традиції, відображені історичні 

події й елементи матеріальної культури [13, с. 71].  

Звертаючись до праць М. Бахтіна, О. Селіванова зазначає, що 

«використання у мовленнєвому процесі стійких зворотів – це поєднання двох 

можливих світів: текстового світу ситуації вживання та світу алюзії як 

присутності «чужого голосу» [15, с. 13]. Культурну інформацію 

О. Селіванова визначає як сукупність культурно-маркованих знань та 

уявлень носіїв певної культури, репрезентована в мовних одиницях, текстах, 

формах комунікативної поведінки, різних семіотичних системах [21, с. 318]. 

Фразеологізми як особливі мовні знаки виконують не лишу мовну, але й 

культурну функції, вони образно передають інформацію про навколишній 

світ і одночасно транслюють культурні смисли, стереотипні уявлення тощо 

[8]. Погоджується з такою думкою В. Телія [17, с. 55], яка зазначає, що 

фразеологізми потрібно розглядати як знаки, які мають свою особливу 

природу, а це означає, що у фразеологічних одиницях мають бути виявлені 

ознаки, які можуть пояснити їх роль та функції у мові.  
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Відтак, визначимо основні переваги фразеологічних знаків перед 

мовними, тобто виявленні ознак, які відрізняють фразеологізм від слова. 

Головне, на що треба звернути увагу – це значення фразеологізму. Теза про 

довільність співвідношення плану вираження і плану змісту у застосуванні 

щодо ідіом (за термінологією В. Виноградова, фразеологічних зрощень і 

фразеологічних єдностей) не завжди правильна, оскільки ідіоми – знаки 

мотивовані, тому не може бути немотивованим і їхнє значення [17, с. 84].  

Характерним для виконання ідіомами знакової функції також є 

залучення як раціональної, так і емоційної оцінки, що притаманне і для 

експресивних шарів лексики. Тим самим ідіоми можуть бути своєрідним 

полігоном для дослідження усіх образно мотивованих значень, оскільки 

образна основа ідіом має більшу «довжину», ніж така ж основа у слів. Крім 

того, В. Телія слушно зауважує про те, що значення ідіом більш насичене 

різними відтінками, – «деталями», ніж значення слова [17, с. 84-85]. 

Зіставимо для підтвердження сказаного близькі за значенням слова і 

фразеологізми: скелет «про дуже худу, виснажливу людину» і лантух із 

кістками ірон. «дуже худа, виснажена людина» [22, с. 328]; розм. ведмідь 

«про незграбну, неповоротку людину» і мішок мішком жарт. «огрядна, 

неповоротка і т. ін. постать людини» [22, с. 399]; гадюка «вживається для 

позначення підступної, злої, хитрої людини» і підколодна гадюка лайл. 

«підступна, зловмисна людина» [22, с. 145]. Пор. ще: укр. балакучий і 

лепетливий на язик / язик як помело; розумний і має розум / має голову на 

в‘язах / не в тім‘я битий / жарт. має лій в голові тощо [21] ; англ. thin i a bag 

of bones / skin and bone у значенні «дуже худий»; talker i big mouth / розм. be a 

lot of noise / (one‘s) tongue is too long for one‘s teeth / розм. bag of wind зі 

значенням «балакун, базіка» [19]. Знакову специфічність фразеологізмів 

вбачаємо в тому, що вони є своєрідними мікротекстами, в яких наявні всі 

типи інформації, представлених у згорнутому вигляді, як текст у тексті [17, 

с. 8], і тому набагато складніші, ніж слова.  

Підсумовуючи, зазначимо, що лінгвокультурологічний напрям у 

фразеології, висуваючи на перший план питання взаємодії фразеологічного 

складу мови і культури, досліджує механізми співвідношення у 

фразеологізмах як мовних знаках власне мовної і культурної семантики.  
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СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ІСТОРІЯ ТА 

СУЧАСНІСТЬ 

Кілька століть тому мова українців суттєво відрізнялася від теперішньої. 

Ще більше відмінностей було на різних етапах її буття у глибині віків. Адже 

розвиток мови – це постійні зміни її звукового ладу, лексичного арсеналу, 

граматичних виявів. Пізнання джерел, суті, наслідків цих змін допомагає 

зрозуміти складний природний процес формування українського народу та 

його сучасної мови, а також вплив на нього позамовних чинників [3, c. 5]. 

Найбільше й найдорожче добро в кожного народу – це мова. ―В ній 

мудрість і пам‘ять тисячоліть. У ній щирість, радощі й печаль народу, його 

труд і піт, кров і сміх. Запашна, співуча, гнучка, сповнена музики і квіткових 

пахощів, вона встала з колін, як піднялася й наша Україна‖ [4, с. 20]. 
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Проголошення нашою державою незалежності дало право посісти 

українській культурі належне їй місце серед великої кількості інших. Але, 

відомо, що основою, джерелом культури є мова нації. І той із нас, хто не знає 

української мови або цурається її, прирікає себе на злиденність душі. У всі 

віки, у всі часи, на всіх перехрестях історії українська мова була тим скарбом 

народу, який нічим не можна замінити. Українська мова – це серце нації, а 

нація має своє обличчя, свій характер,свою культуру, мораль, честь і гідність, 

свої святощі, своє минуле, теперішнє і майбутнє. 

Історія української мови здавна цікавила науковців. Їхні дослідження 

були спрямовані не тільки на питання визначення джерел виникнення, 

розвитку окремих мовних одиниць, а й на з‘ясування причин відмирання 

старого й появи нового в українському лексичному складі, виявлення 

тенденцій загальномовного поступу. Результати наукових пошуків 

становлять теоретичне підґрунтя періодизації історії української мови й 

визначення її природного місця у світовій сім‘ї мов [3, c. 6]. 

Україна та її культура радіють своєму відродженню. Тисячі українців 

пройшли через сталінські репресії, а особливо каральний меч тоталітарного 

режиму вдарив по інтелігенції – поетах і письменниках, вчених та і простого 

люду. Їх переслідували за вільнодумство й любов до рідної землі і коханої 
української мови. Серед тих, хто віддав своє життя за незалежність України, 

за рідну українську мову був, наприклад, Василь Стус. Заради майбутнього 

України і вільного розвитку її мови терпіли знущання і стратили життя ―на 

соловках, магаданах, у сибірах‖ багато наших співвітчизників, наших 

українських людей. Ці люди були патріотами своєї землі, народу, 

захисниками української мови – М. Семенко, М. Зеров, Є. Плужник, 

М. Куліш, В. Підмогильний та ін. [1, c. 3]. 

Основою становлення мови є слово. ―Ніжна душа нашого народу 

бринить у слові. Слово, оповите любов‘ю, вигранене вічністю, музично-

незбагненне і сонячно-прозоре, заходить у серце і настроює струни ніжності. 

Ніжність у щасті, ніжність у сумі, ніжність у щемну годину. З ніжної душі – у 

слово ніжне й запашне, як розпростерта в світ неперевершена українська 

пісня, у слово-диво, у слово сонячно-кларнетне. Дивиться мудрими очима 

ніжність і промовляє до нас зелен-травою, яблуневоцвітною весною, 

червоним осіннім зойком клена – і ніжністю слова‖ [5, с. 60]. 

Слово – наше повнокровне життя, невмируще джерело поступу. З цього 

невичерпного джерела мовець здобуває не тільки знання про навколишній 

світ, а й моральні та естетичні оцінки та вподобання. Це все в сукупності 

формує національну мову. Національна мова – це здобуток культури, 

духовної діяльності певного народу, а одночасно здобуток культури всього 

людства, бо кожна мова доповнює іншу, а разом – вони витвір світового 

колективного людського розуму [2, c. 54]. 

―Найбільше й найдорожче добро в кожного народу – це його мова, ота 

жива схованка людського духу, його багата скарбниця, у яку народ складає і 

своє давнє життя, і свої сподівання, розум, досвід‖ – Панас Мирний.. Адже 
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―Мова – це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова – це 

всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам‘ять, 

найцінніше надбання віків, мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття, 

сучасна художня, інтелектуальна і мисленнєва діяльність‖ [3]. 

Багато чого довелося витримати українському народові за усі роки 

існування. Та крізь усі нещастя та негоди він зумів пронести 

незаплямованою, живою свою рідну мову. Вона виявилася невмирущою, бо в 

ній безсмертя народу. Вона твориться народом, живе у ньому й з ним. А це 

означає, що через мову кожна людина доторкається до безсмертя свого 

народу.  

Ми живемо в той час, коли Україна нарешті спромоглася позбутися 

ненависного ярма неволі, з рабської країни перетворилася на вільну, 

незалежну. І на підтвердження цього по усіх усюдах задзвенів її голос – 

українська мова. Не. та мова, якою розмовляли обмежені невігласи, 

хизуючись своїм псевдо-знанням, а чиста, щира – справжня.  

Вивчаючи питання походження української мови, вникаючи у природу її 

прадавніх форм, академік Л. Булаховсъкий звертав увагу на те, що часто при 

суцільному сприйманні того, що йде ззовні, гине й корисніше своє, з ужитку 

виходять слова, форми і звороти точніші за ті, що дістають перевагу над 

ними під чужими впливами. Кожний з нас має «картотеку готових висловів», 

у якій чимало неукраїнських: переважно це російські синтаксичні блоки, 

заповнені українськими словами [3]. 

Сучасна українська літературна мова формувалася протягом багатьох 

століть. Вона виникла як окрема самостійна мова з властивими їй 

оригінальними й глибоко самостійними рисами тільки на певному ступені 

розвитку слов‘янських народів. В певних історичних умовах стародавні 

слов‘яни поступово поділились на групи племен, а з відокремленням цих 

груп почала дробитися їхня колись єдина мова. З того часу минуло понад 

тисячу років. З територіальних діалектів мови східних слов‘ян, через певні 

соціально-історичні умови, розвинулись споріднені мови – російська, 

українська й білоруська. Стає зрозумілим, що українська мова утворилася з 

того ж спільного кореня, що й російська й білоруська мови. Українська 

мова – національне надбання українського суспільства, вона повинна 

охоронятися та підтримуватися державою. Мовна політика як одна із 

складових частин державної має бути спрямована на забезпечення 

оптимального функціонування української мови в усіх сферах життя 

українського суспільства, їх подальшого розвитку та взаємодії. Українська 

мова, виконуючи інтеграційну функцію, є важливим чинником зміцнення 

державності, забезпечення культурного та економічного розвитку нашої 

країни [2]. 

Отже, нашому поколінню випало складне, але почесне завдання – 

відродження української мови, держави, нації. І виконати його – наш 

громадянський обов‘язок.  

 



Тенденції та перспективи формування професійної лексики. Випуск VIII, 2018 р. 

 

 

 26 

Список використаних джерел: 

1. Швидка Ю.І. Мовознавство // Багатство української мови. / 

І.Ю. Швидка. –http://www.refine.org.ua 

2. Крижанівська О.І. Історія української мови. Історична фонетика. 
Історична грамматика : [Навч. посібник]. – 2010. – С. 248.  

3. Шпігунов А.В. Шлях перемоги // З мови починається і зміцнюється 

держава / А.В. Шпігунов, М.О. Волощак. – http://novamova.org – 2009. – С. 56 

– 68.  

4. Гартованця В.І Що твориться в Україні... Душа болить, друже...  // 

―Хто не любить українську мову, той не любить свою Батьківщину‖. – 2011 – 

С. 18 – 22.  

5. Захарчук М.А. Література // Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - 

набільша духовна коштовнiсть) – 2007. – С. 20–29. – http://www.osvita.org.ua 

 

 

Даулеткулова Дина Оразбековна, 

учитель русского языка Назарбаев-

Интеллектуальной школы 

Артыкбаева Амира, 

ученица 7А класса Назарбаев-

Интеллектуальной школы 

Научный руководитель –  

Темиргазина З.К., д. филол. н., 

профессор Павлодарского 

государственного педагогического 

университета 

(Павлодар, Республика Казахстан) 

 

ОБРАЗ КАЗАХСТАНА В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

ЭКСПО-2017 

Один из исследователей российской страновой имиджелогии 

Э.А. Галумов считает образ или имидж государства национальной ценностью 

международного значения, существующей в определенном пространстве и 

времени. Он говорит, что имидж страны представляет собой «комплекс  

объективно взаимосвязанных между собой  характеристик государственной 

системы (экономических, географических, национальных, культурных, 

демографических и т.д.), сформировавшихся в процессе эволюционного 

развития  государственности… Это – база, определяющая, какую репутацию 

приобретает страна в сознании мировой общественности в результате тех или 

иных действий ее субъектов, взаимодействующих с внешним миром» [1].  

Рассмотрим далее, какие составляющие или параметры стали 

определяющими для формирования образа Казахстана в глазах посетителей 

ЭКСПО-2017. Проанализировав содержание отзывов, мы выявили, что 

наиболее значимыми в глазах туристов и чаще всего упоминаемыми были 

http://www.refine.org.ua/
http://www.mukachevo.net/ru/Blogs/view/57-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8F
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следующие параметры: выставка ЭКСПО – 96% (48 отзывов); народ – 72% 

(36 отзывов); столица – 44% (22 отзыва); правительство, политические 

лидеры – 20% (10 отзывов); культура, история и традиции – 12% (6 отзывов); 

туризм – 8% (4 отзыва). Как видим, чаще всего туристы обращали внимание 

на сам объект их интереса – выставку, характеризуя ее организацию, тему, 

экспозиции отдельных стран.  

Наибольшее количество положительных, можно сказать, восторженных 

отзывов получил павильон Казахстана «Нұр-Әлем». Туристы пишут: «Самый 

грандиозный павильон хозяйки ЭКСПО». Отмечают размеры, масштабы, 

внешний вид, дизайн: большое круглое здание в самом центре; очень 

красивое оформление; все такое новенькое, красивенькое; дизайн павильона 

был потрясающим (мнение азербайджанского журналиста); все продумано до 

мелочей.  

Посетители отмечают содержательность и познавательность выставки в 

целом и казахстанского павильона в частности: интересно; познавательно; 

научно-познавательно об энергии и экологии; будут способствовать 

развитию возобновляемых источников энергии; принесут пользу региону; 

получение очень полезной информации; можно увидеть что будет в 

будущем, как идет прогресс в борьбе за экологию; повышение культурного, 

технологического, научного уровня развития; экскурсия по странам и 

государствам за 1 день.  

Посетителям также нравится высокий уровень организации выставки: 

были чрезвычайно впечатлены уровнем и масштабом мероприятия; очень 

хорошо организована; информационная система и безопасность были очень 

хорошо организованы. 

Их поражают инженерные решения в казахстанском павильоне: «На 

вопрос, что больше всего впечатлило, сдержанный австриец Манфред 

ответил, что ему понравилась казахстанская сфера «Нұр-Әлем». Как 

профессионального строителя его поразило инженерно-техническое 

решение сложной задачи».  

Среди негативных отзывов о выставке посетители отмечали расстояния 

на  выставке, например: слишком большая территория, пешком все не 

обойти. 

Еще одним важным параметром, на который обращают внимание 

туристы, выступает географический фактор, а точнее, столица Казахстана 

Астана. Они считают, что она «идеально подошла для проведения EXPO», 

«дружественная обстановка», «чувствуется ощущение праздника». Многим 

нравится архитектура нашей столицы: особенное архитектурное полотно; 

прекрасные здания; был впечатлен архитектурой, гостеприимством и 

масштабами; имеет контрастное разнообразие зданий. Те, кто уже 

посещал Астану раньше, говорят об изменениях в нем и его развитии: очень 

развитый город; сильно разросся; стал краше, стало больше жизни; из года 

в год столица становится все красивее и зеленее.  
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Большое внимание зарубежные туристы уделяют представителям 

страны, их поведению, отношению к гостям, различным человеческим 

качествам и дают следующие характеристики казахстанцам: дружелюбные, 

улыбчивые, всегда с ними весело, приветливые, вежливые, 

доброжелательные, добрые, отзывчивые, жизнерадостные. Как видно из 

отзывов, туристов прежде всего привлекают черты характера и поведение 

казахстанцев, свидетельствующие об их оптимизме и толерантности: улыбки, 

приветливость, доброжелательность, жизнерадостность. 

Параметр «политические лидеры, правительство» также достаточно 

часто упоминается в отзывах туристов (20%). Конечно, чаще всех 

упоминается Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. С его 

именем в сознании людей связываются достижения Казахстана и успешное 

проведение престижной международной выставки. 

Реже всего говорят туристы о таких параметрах, как «культура, история 

и традиции», «туризм». О культурных особенностях: знакомство с 

культурой (отзыв Артома Мерабяна, Тбилиси); мусульманская страна. О 

туризме: безвизовое посещение более 100 стран; очень много туристов из 

Южной Кореи.  

Проанализировав мнения туристов, можно сделать вывод о том, что на 

формирование общего образа Казахстана в их сознании наибольшее влияние 

оказали, во-первых, сама выставка ЭКСПО, во-вторых, казахстанцы, в-

третьих, столица, в-четвертых, политический лидер Казахстана – 

Н.А. Назарбаев, и в меньшей степени культура, история, традиции страны и 

туризм как явление. 

Если опираться на реконструированный нами образ Казахстана, который 

сформировался в сознании посетителей выставки, можно сделать выводы: 

образ страны в целом сложился положительный, отрицательные отзывы 

практически отсутствуют; 

в государственной имиджевой политике надо делать больший акцент на 

популяризацию культуры, истории, традиций страны, на туристическую 

привлекательность. 

Образ Казахстана, представленный по шести параметрам, выражается в 

отзывах туристов различными языковыми средствами. Самыми 

распространенными из них являются лексические средства, это прежде 

всего качественные прилагательные и наречия, которые передают 

положительную оценку: красивый, красивенькое, ярко, ново, чисто, 

приветливые, улыбчивые, жизнерадостные, весело, добрые, вежливые, 

дружелюбные, интересно и т.д. 

Туристы в своих отзывах открыто проявляют свои эмоции, поэтому в их 

речи много эмоционально-экспрессивных слов и выражений: грандиозно, 

масштабно, замечательно, незабываемо, классно, прекрасные, незабываемое 

впечатление и масса положительных эмоций, много восторженных эмоций, 

очень понравился. 
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Экспрессивность выражается в употреблении разговорных 

синтаксических конструкций, междометий: О, супер-классно! - не 

сдержал эмоций индийский гость. Свое позитивное отношение посетители 

проявляют в метафорических выражениях: город дышит новизной, 

современностью и свежестью; завоевал сердца; сердце гордостью 

наполняется за Казахстан; ваша страна сделала сто шагов вперед. 

Негативные отзывы оформляются синтаксически по схеме с 

противительным союзом но, который соединяет позитивное мнение и 

негативное, например: очень чисто и очень удобно, но жарко у вас слишком 

(пишет 20-летний японец Юки); приветливые, но не очень опытные 

операторы.  

Наше исследование показало, что на формирование целостного образа 

страны в глазах посетителей ЭСКПО-2017 оказало влияние шесть 

параметров: сама выставка как презентационное мероприятие, люди, 

столица, политический лидер страны, культура и история, туризм. Последние 

два параметра оказали незначительное влияние – 12 % и 8 %. Это говорит о 

том, что государству надо совершенствовать свою имиджевую политику 

именно по продвижению казахстанской культуры, истории и развитию 

интереса к туризму. 

Наше мнение совпадает с мнением других исследователей: «В 

результате, следует отметить, что на сегодняшний день имидж Казахстана не 

соответствует новым сложившимся реалиям и, следовательно, не оказывает 

нужного эффекта ни на значительный приток инвестиций и туристов» [2]. 

Список использованных источников: 
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2. Особенности и проблемы формирования странового брендинга. 

Электронный ресурс. URL: http://www.kazenergy.com/kz/-2-3-2007/1206-

formirovanie-stranovogo-.html  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ 

ЛИЧНОСТИ  

(на материале немецкого языка) 
Категория языковой личности является значимой и актуальной при 

обращении к проблематике искусственного билингвизма, вопросам 

формирования вторичной языковой личности. Существенный вклад в 

толкование термина «языковая личность», а также в разработку моделей 
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языковой личности внес Ю.Н. Караулов, который определял ее как 

«совокупность или результат реализации способностей к созданию и 

восприятию речевых произведений (а именно текстов), различающихся по 

нескольким принципам: степенью структурно-языковой сложности; 

определенной целевой направленностью; глубиной и точностью отражения 

действительности» [2]. Понятие вторичной языковой личности было 

представлено в научных трудах многих исследователей и рассмотрено с 

разных сторон. Так, вторичная языковая личность в научных 

лингвистических исследованиях может трактоваться как «совокупность 

способностей человека к коммуникации в условиях аутентичного общения 

с представителями других культур» [4]; как «коммуникативно-активный 

субъект, способный познавать, описывать, оценивать, преобразовывать 

окружающую действительность и участвовать в общении с другими 

людьми средствами иностранного язык» [3]; как «показатель способности 

человека принимать полноценное участие в межкультурной 

коммуникации» [1, c. 65]; как «совокупность черт человека, которая 

складывается из овладения вербально-семантическим кодом изучаемого 

языка, то есть ― языковой картиной мира носителей этого языка, и 

концептуальной картиной мира, позволяющей человеку понять новую для 

него социальную действительность» [5, с. 184]; 

Говоря об особенностях формирования вторичной языковой личности 

важно понимать, на каком этапе данного процесса находится та или иная 

билингвальная личность. На первом этапе изучения иностранного языка 

обучающийся неосознанно воспринимает изучаемый язык через призму 

родного – «переводит» информацию с неизвестного кода на известный, 

используя уже имеющуюся концептуальную базу, что характеризует 

субординативный уровень развития билингвизма.  Так, например, билингв 

первого этапа, будет испытывать трудности при составлении 

вопросительного предложения на немецком языке: Когда ты придешь? 

(Wann kommst du?).  В русском варианте в данном вопросе остается прямой 

порядок слов, в немецком – обратный, поэтому в речи на немецком языке 

допускается типичная ошибка: Wann du kommst? Приведем еще пример 

интерференции. Так, в немецком варианте мы используем конструкцию 

‘как долго‘, в русском вопросительное слово сколько:  Wie lange dauert das 

Konzert? (Сколько длится концерт?). В результате интерференции 

(влияния родного языка на изучаемый иностранный) наблюдается 

типичная ошибка: Was dauert das Konzert. Одной из распространѐнных 

трудностей также является подмена понятий. Например, в немецком 

вопрос Который час» будет дословно переводится как ‘Как поздно 
сейчас?‘ ( Wie spat ist es?), что вызывает у билингвов первого этапа 

затруднения в построении правильного предложения.   

На первом этапе освоения иностранного языка (например, немецкого) 

проблемы возникают уже при восприятии текста на немецком языке. К 
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примеру, большая буква при написании имени существительного на  

немецком языке будет ошибочно восприниматься русскоязычными как 

символ начала нового предложения, что влечет за собой ошибку в 

интонировании при устном чтении текста. Судя по практическим 

наблюдениям, можно заметить, что билингв первого уровня, достаточно 

долгое время не может привыкнуть к отсутствию безличных предложений 

в немецком языке. Трудности вызывает у него и произнесение цифр. 

Например, число тридцать пять будет читаться как dreiundfünfzig, хотя 

произносится fünfunddreißig. Изучающему иностранный язык на начальном 

этапе трудно воспринимать семантику немецкого слова, не сравнивая ее со 

значением аналогичного русского слова. Известно, что род 

существительного в немецком языке не всегда совпадает с родом слова-

аналога в русском. Проблема в том, что билингв в первую очередь 

воспринимает род слова когнитивно, апеллируя к действительности, к той 

картине мира, которая у него уже сложилась в результате освоения 

родного языка. При усвоении иностранного языка необходимо 

идентифицировать  род с опорой на ту языковую систему, в которой 

функционирует данное слово, поскольку в знаковых системах, имеющих 

категорию рода, род имени существительно зависит от грамматических 

особенностей конкретного языка. Например, слово das Mädchen (девочка)  

– среднего рода. В русском же языке, невозможно слово девочка 

ассоциировать со средним родом. Разгадка кроется в немецком суффиксе -

chen, обозначающем принадлежность слова к среднему роду, вне 

зависимости от его значения.  

На следующем этапе обучения языковая личность, сформированная на 

базе овладения родным языком, и вторичная языковая личность начинают, 

как правило, неосознанно, взаимодействовать, т. е. второй этап 

характеризуется смешением структур родной языковой личности и 

вторичной: их строевые единицы могут объединяться, калькироваться, 

подменяться, что может характеризоваться как смешанный уровень 

двуязычия. Изучающие немецкий язык, например, на данном этапе, уже 

могут строить полноценные сложные предложения, перестраиваясь с 

русского порядка слов в предложении на немецкий. Появляется быстрота 

речи, которая приводит к неумению выбрать правильную лексическую 

единицу, для описания какого-либо случая. Так, глагол machen ‘делать‘ 
начинает заменять другие смысловые глаголы в разговорной речи.    

На третьем этапе обучения, когда процесс слияния становится уже 

вредным в рамках формирования билингвальной личности учащегося, 

следует ставить задачу сознательного разделения вторичной языковой 

личности и языковой личности, функционирующей на базе родного языка, 

с тем чтобы сформировать две независимые структуры, каждая из которых 

характеризовалась бы своим набором строевых единиц и отношений 

между ними на вербально-семантическом, когнитивном и прагматическом 
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уровнях. Необходимость в подобном разделении особенно ощущается при 

анализе речи иммигрантов, когда учащиеся часто не различают две 

различные языковые картины мира. Другими словами, на третьем этапе 

должна происходить постепенная трансформация субординативного 

билингвизма в координативный, при котором учащийся признает наличие 

вторичной языковой личности, отличной от родной языковой личности, 

осознает ее типологические особенности и последовательно развивает ее. 

Так, например, билингв третьего этапа формирования вторичной языковой 

личности уже не задумается о том, что немецкое слово Glüc в речи на 

немецком языке можно воспринять еще в каком-либо другом значении, 

помимо значения ‗счастье‘, существующего в немецком языке (ср., 

например, слово глюк в русском языке и его значение). Или слово 

шлагбаум в русской речи будет для него являться привычным русским 

словом, а не составным немецким. 

Делая выводы, заметим, что языковая личность обусловлена 

национальной и культурной принадлежностью, привычной 

концептуальной и языковой картиной мира, а процесс формирования 

вторичной языковой личности средствами изучаемого языка 

автоматически оказывается опосредован системой родного языка, поэтому 

новая языковая картина мира накладывается на уже имеющуюся и не 

существует независимо от нее. 
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗНАЙОМСТВО ЯК МОВНИЙ ЖАНР 
Перше в історії платне шлюбне оголошення згідно зі збереженими 

даними опубліковано в 1695 році в збірнику популярного лондонського 

видання «Як поліпшити господарство і торгівлю», редактором якого був 

Джон Гаутон.  

Спочатку шлюбні оголошення були прерогативою чоловіків, і основним 

показником було, передусім, матеріальне становище. Для жінок шлюбні 

оголошення подавали їхні родичі, причому психологічні або зовнішні 

характеристики передбачуваного партнера не були суттєвими. Звичайними 

явищами вважалися довідки про стан, наявність нерухомості або приданого. 

М. М. Бахтін визначав «мовний жанр» як «відносно стійкі тематичні, 

композиційні та стилістичні типи висловлювань» [1]. 

Однак існує кілька трактувань поняття «мовний жанр». Його можна 

розуміти як у вузькому сенсі – стосовно побутового спілкування, так і в 

широкому – «це вид словесності, який історично відтворює мову, має форму, 

породжену завданнями уявлення дійсності й альтернативних світів у мовних 

творах» [2, с. 12]. 

У пропонованому дослідженні, аналізуючи оголошення про знайомство, 

під терміном «мовний жанр» ми розуміємо жанр більш спонтанний,  який 

заздалегідь не продумується і має просту композицію. 

І. С. Черкасова виділяє такі риси оголошення про знайомство: письмова 

форма; монологічність; трафаретність; обмеженість обсягу [4, с. 5-6]. 

Згідно з виділеними ознаками під оголошенням лінгвіст розуміє 

«передане в усній або письмовій формі через засоби масової інформації 

коротке повідомлення автора адресату про якийсь факт, який мав, має або 

буде мати місце в дійсності, з метою спонукати адресата до будь-яких дій» 

[3, с. 7-8]. 

Треба врахувати той факт, що оголошення про знайомство, на відміну 

від оголошення взагалі, є гендерно-маркованих текстом. 

Отже, основною відмінністю між власне рекламним оголошенням і 

оголошенням про знайомство є характер вигоди: у першому випадку вона 

матеріальна, а в другому – має особистий характер. 

Шлюбні оголошення – аж ніяк не винахід останнього століття, вони 

беруть свій початок ще у XVII столітті. Однак за минулий час оголошення 

про знайомство зазнали деяких змін і набули такого вигляду, у якому 

постають зараз: середньостатистичне оголошення повинне містити 
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обов‘язкові структурні компоненти та відповідати жанроутворювальним 

ознакам. 
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МОВНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ФАХІВЦЯ 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 
У сучасному житті по-новому розглядаються питання функціонування 

мови. Основними критеріями професіональності є знання свого фаху та 

рівень володіння професійною термінологією. Професія, пов‘язана з 

готельно-ресторанною справою, уключає в себе взаємодію з людьми, тому 

фахівець цієї сфери повинен досконало знати професійну лексику, яка 

пов‘язана зі здатністю організовувати процес надання основних і додаткових 

послуг у закладах готельно-ресторанного господарства. 

Науково-технічний прогрес наповнив мову новими поняттями, які 

характеризують різні професії. Мова представників готельно-ресторанної 

справи дедалі збагачується, і цей процес відбувається завдяки усуненню 

мовних примітизмів, збагаченню науково-технічною лексикою та 

термінологією, появою нових понять.  

Комунікативну культуру фахівців різного профілю досліджували 

Л. Іванченко, І. Зарецька, І. Мазаєва, В. Садовська, Г. Тимченко, М. Шовкун 

та інші. Н. Скиба у своєму дисертаційному досліджені проаналізувала процес 

формування професійної мовленнєвої компетенції фахівців сфери туризму. 

Системі вдосконалення професійної підготовки майбутніх працівників сфери 

обслуговування присвячено монографію Л. Руденко.   
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«Культура поведінки готельного працівника містить у собі всі складові 

зовнішньої та внутрішньої культури людини, а саме: правила стосунків і 

звертання, уміння правильно виражати свої думки, дотримуватися мовного 

етикету» [2]. Для готельного працівника дуже важливо бути тактовним у 

взаєминах із гостями, постійно пам‘ятати про повагу до людини. 

Формування лексики фахівця готельно-ресторанного господарства 

пов‘язане зі специфікою самої трудової діяльності, тобто в процесі 

привітання, реєстрації, обслуговування та прощання з гостями. Слід 

зазначити, що лексика може бути різноманітною, але обов‘язково 

лаконічною та притаманною певній ситуації. Так, наприклад, важливо 

говорити під час прийому гостей: «Дозвольте Вас привітати! Ми дуже раді 

бачити Вас у нашому готелі», а під час прощання: «На все добре. Щасливої 

дороги. Дякуємо за те, що обрали саме наш готель». Дуже важливо, 

спілкуючись із гостями, відчувати межу. Звісно, гості матимуть приємні 

емоції від спілкування з працівником, який усміхайтеся й може легко та 

доречно оперувати лексикою своєї професії. 

Досконале володіння сучасною діловою українською та іноземними 

мовами професійного спрямування – обов‘язкова вимога для працівника 

сфери готельно-ресторанної справи. Вона є доволі справедливою, тому що з 

працівника сфери послуг починається формування іміджу закладу в гостя. А 

в сучасному світі імідж готельно-ресторанного господарства відіграє дуже 

важливу роль. Більшість туристів віддають перевагу готелям, що входять до 

відомих світових мереж. Це відбувається за рахунок іміджу закладів і 

«європейських стандартів обслуговування».  

Слід зазначити, що без досконалого володіння фаховою лексикою на 

підприємствах готельно-ресторанного господарства не можливо гідно 

організувати процеси виробництва й надання готельних послуг. Саме тому 

більшість власників таких закладів упроваджують програми, спрямовані на 

вдосконалення володіння сучасними діловими мовами, таким чином 

формуючи позитивний імідж готелю. 

Працівник готельно-ресторанної сфери повинен володіти навичками 

правильно розмовляти та писати згідно з різними комунікаційними стилями, 

а саме: неофіційним та офіційним. Ці два стилі включають у себе лексику, 

яка використовується в процесі надання послуг. Більшість із термінів 

запозичені з інших мов. Наприклад: грум-сервіс, лотель, букінг, альков, 

дуплекс, а ля карт, ботель, валет-паркінг, белмен, кемпінги, пабліситі, 

прайс-лист, табльдот, хотельєр, аванзал, вітольє, диджестив, кап-тестер, 

концептуальний ресторан, ребрендінг [1]. 

Лотель – готель, призначений для перебування та обслуговування 

туристів, що займаються кінним спортом.  

Ботель – готель цілорічного функціонування, який розташований у 

невеликому за розміром плавзасобі та має умови для швартування й 

технічного обслуговування плавзасобів туристів.  
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Дуплекс – двоповерховий номер категорії «апартамент» із внутрішніми 

стаціонарними сходами. 

Белмен – службовець, що підносить багаж і виконує доручення гостей.  

Букінг – файл групового бронювання, що містить основну інформацію 

щодо продажу блоку номерів. 

Кемпінги – підприємства готельного господарства транзитного типу, але 

сезонної експлуатації в період потоку автотуристів. Кемпінги, як правило, 

споруджуються у вигляді наметового містечка, частково житло може бути 

облаштоване в неопалювальних приміщеннях. 

Пабліситі – діяльність, пов‘язана з поширенням різноманітної 

інформації про готельний комплекс або готельні послуги в засобах масової 

інформації, яка не оплачується спонсором. 

Прайс-лист –  перелік товарів і прейскурантних цін на них без 

ілюстрацій і пояснень. 

Табльдот – обслуговування туристів за єдиним для всіх клієнтів меню 

без права вибору страв. 

Хотельєр – людина, яка є власником або представником топ-

менеджменту готельного комплексу й представляє інтереси готельного 

комплексу у відносинах із третіми особами. 

Аванзал – приміщення в ресторані для очікування, збору та відпочинку 

учасників свята. 

Вітольє – це людина, яка має професійні знання про сигари, їх марки і 

формати. 

Дижестив – напої, які подають після їжі для стимулювання травлення, 

об‘ємом 50–100 мл. 

Кап-тестер – кавовий сомельє, який дегустує і оцінює каву. 

Концептуальний ресторан – високотехнологічний заклад харчування з 

вишуканою кухнею, виразною ідеєю, розробленими під неї компонентами 

розваг, що дає можливість споживачам бути активними учасниками дійства, 

яке передбачене в ресторані. 

Ребрендінг – змінювання концепції бренду, орієнтація його на іншу 

соціальну або демографічну групу, зміна цільової ніші. 

Отже, професійна лексика працівників готельно-ресторанної справи 

безпосередньо пов‘язана зі здатністю організовувати процес надання 

основних і додаткових послуг у закладах готельно-ресторанного 

господарства. Її необхідно вивчати та використовувати в процесі формування 

висококваліфікованих фахівців цієї сфери.  
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ІНШОМОВНА ЛЕКСИКА У СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ 
Як відомо, сьогодні продовжується формування терміносистем багатьох 

галузей і розділів наукового знання. У сучасній економічній науці існує таке 

уявлення: менеджмент об‘єднує комплекс наук про управління, у тому числі 

– управлінні економікою. У своєму сучасному стані український менеджмент 

багато в чому складається під впливом американської економічної моделі, що 

зумовило перехід в українську мову чималої кількості лексичних і 

семантичних елементів з англійської, які обслуговують цю сферу діяльності. 

Невмотивоване застосування іншомовних слів досить часто спостерігаємо в 

пресі, теле- й радіомовленні. О. Пономарів стверджує, що «на відміну від 

багатьох цивілізованих країн, де слово може стати надбанням літературної 

мови лише після дозволу академічної мовознавчої установи, у нас будь-хто 

може вживати що завгодно й де завгодно» [3]. Учений вважає, що замість 

того, щоб пошукати відповідне слово в лексичному запасі рідної мови або 

надати відомій лексемі нового значення, семантично розширити її, мовці 

бездумно запозичують іншомовні терміни. Тому замість збут, організація 

збуту всюди чуємо й читаємо маркетинг (англ. marketing), вкладання 

(капіталу) – інвестиції (лат. investio), управління – менеджмент (англ. 

management), керівник – менеджер (англ. manager) [3]. 

Іншомовну лексику досліджували такі відомі мовознавці, як 

О. Пономарів, С. Караванський, О. Кочерга, О. Сербенська, О. Муромцева та 

інші. Запозичення в українській термінології менеджменту стали об‘єктом 

вивчення Н. Краснопольської [2]. І. Бовсуновська [1] розглянула особливості 

перекладу англійських термінів у сфері менеджменту. О. Ковальчук і 

Д. Романчук торкнулися питання іншомовних запозичень в українській 

економічній сфері. І. Гінсіровська дослідила іншомовну компетентність як 

складову підготовки менеджерів. 

Під запозиченням розуміється процес освоєння різних мовних елементів 

однієї мови іншою. Найчастішим і найтиповішим запозичення є лексичне. 

Лексика, як відомо, – найбільш відкрита підсистема мови. Проблема 

запозичення одиниць однієї мови іншими складна й багатоаспектна. Важливе 

місце тут посідають питання чистоти мови та мовної культури. Наразі 
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йдеться про доцільне й недоцільне функціонування запозиченої лексики в 

українській мові. Допустимими є слова, що побутують уже тривалий час і є 

єдиною назвою поняття, зокрема такі: банк, фінанси, кредит, телефон, 

комп‘ютер, джинси, бізнес, номер, дебет, шоу й ін. Це ті лексеми, що набули 

широкого вжитку й не мають відповідної заміни. На нашу думку, варто 

говорити не про повне вилучення з української мови запозичених слів, а про 

доцільне їх застосування. Наприклад, у технологічній сфері можна 

спостерігати такі новотвори, як баг (помилка в програмі), фіча (нова 

властивість чогось), чіп (мікросхема), що стали незамінними. Також цілком 

органічно в нашій мові прижилися слова «калькулятор» і «принтер», 

оскільки віджили поняття «рахівниця» і «друкарська машинка», як, власне, і 

самі предмети. Проте сьогодні іншомовна лексика загрожує українській, 

поступово витісняючи її зі вжитку. Постає проблема не лише неправильного 

вживання запозичених слів, а й зловживання ними.  

Ділова мова керівників також розбавлена багатьма іншомовними 

термінами. Наприклад, сама назва професії «керівник» тепер називається 

«менеджер». Масовий характер запозичень українською мовою англо-

американізмів  термінів цієї професійної сфери включає такі два типи: 

лексичні запозичення та кальки. Нові терміни через свою незвичайну форму 

й нечітку семантизацію сприймаються також як маркери нової системи 

відносин, вони повинні відмежовувати нові поняття від тих, що існували 

раніше. Термінологія менеджменту являє собою підсистему лексики 

загальнолітературної мови. Основою сучасної термінології економічного 

менеджменту є економічна лексика. Вивчення лексико-семантичних процесів 

у сфері економічної лексики менеджменту має важливе значення, оскільки 

допомагає виявити особливості системної організації термінології 

менеджменту, розкрити специфіку основних типів семантичних відносин.  

Із розвитком ринкових відносин, зовнішньоекономічної діяльності до 

сучасної лексики працівників банків, підприємств, бізнесменів, брокерів, 

економістів увійшло чимало специфічних термінів. Наприклад такі:  

Аваль – банківська гарантія, що передається у формі підпису на лицьовій 

стороні векселя.  

Авізо – у банківській, комерційній практиці офіційне повідомлення про 

виконання розрахункової операції.  

Агент – комерційний посередник; представник установи, який виконує 

ділові доручення. 

Ажіо – відхилення курсу грошових знаків, векселів та інших цінних 

паперів від номінальної вартості їх або паритету в бік перевищення.  

Іншомовні терміни у сфері менеджменту дуже допомагають під час 

формування певної думки та полегшують мову в декілька разів. Адже один 

іншомовний термін може заміните ціле українське речення. Проте досить 

часто до слів іншомовного походження додають зайве значення, оскільки 

мовці не дуже обізнані із семантикою запозичень. Наприклад, у 

словосполученнях вільна вакансія, захисний імунітет, пам‘ятний сувенір 
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перші складники зайві, бо вакансія – це вільна ставка, імунітет – захисна 

реакція організму, сувенір – подарунок на пам‘ять [3]. Запозичати треба лише 

тоді, коли мова не має власного лексичного позначення для якогось поняття. 

Досить часто в усному й писемному мовленні ми можемо спостерігати 

зловживання чужомовною лексикою через недостатнє знання  рідної мови.  

Отже, іншомовні слова у сфері менеджменту є одним із важливих 

компонентів лексичного складу української мови. Вони запозичуються разом 

із поняттями та адаптуються в мові, таким чином збагачуючи її. Сьогодні 

лінгвістичними питаннями формування терміносистем і створення галузевих 

термінологічних словників займаються не тільки лінгвісти, а й фахівці-

професіонали, тобто спостерігаємо інтеграцію наук у прикладному аспекті. 

Така робота потребує визначення основних напрямів і організації на 

належному професійному рівні для подальшого вдосконалення. 
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СПЕЦИФІКА ТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ ХАРЧОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 
Останніми роками українське термінознавство збагатилося 

фундаментальними розвідками про сучасні терміносистеми і ці  лінгвістичні 

дослідження свідчать про переважання в галузевих терміносистемах назв, що 

складаються з двох і більше компонентів. Аналізуючи мову харчової 

промисловості та ринкової економіки, «спостерігаємо співіснування в ній 

однокомпонентних та дво й багатокомпонентних термінів [1, с. 70]. 

Порівняно з літературною мовою особливістю термінотворення є 

аналітичний спосіб, оскільки «терміни-словосполуки на думку багатьох 

учених точніше виражають наукове поняття» [2, с. 21]. Понад 70% термінів у 

http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/6994/1/28.pdf
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різних терміносистемах, в тому числі у тих, що розглядаємо, – це 

словосполучення: земельна рента, шлункове захворювання, тістова 

заготовка, замішування напівфабрикатів, теплова стерилізація, пробне 

випікання тощо.  Складні назви нерідко відносять до фізіології на основі їх 

стійкості та здатності відтворюватися [1, с. 70]. Коли словосполучення – 

терміни зіставити із фразеологізмами, можна помітити спільне: здатність 

відтворюватись у готовому вигляді та єдину синтаксичну функцію. І ті і інші 

не піддаються членуванню без деформації семантико-синтаксичної єдності, 

оскільки є лексикалізованими словосполученнями.  

Проте фразеологічні сполуки допускають елементи змінного плану, а 

термінологічні, при введенні у них нового слова або при припущенні якогось 

члена, цілком змінюють своє постійне навантаження.  

За кількістю членів ТС є дво-, три-, чотири- і багато- компонентні.  

Двочленні термінологічні словосполучення 
Серед двочленних термінологічних сполучень, в опрацьованих джерелах 

(підручниках, термінологічних словниках харчової та ринкової економіки, 

ДСТУ) виділяються дві моделі.  

 

Перша модель:  

“прикметник + іменник(А+N): 

енергетична цінність 

рідкі дріжджі 

харчова добавка        харчова промисловість 

автолітична активність 

теплова стерилізація 

хімічна стерилізація   

  

 

абстрактна праця  

акціонерний капітал      ринкова 

валовий прибуток 

валовий оборот        економіка 

економічна політика 

економічна залежність  

економічна система 

економічне зростання 
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“іменник + іменник” ( N +  N )  

вимішування халви       харчова 

соломурування кунжуту     промисловість  

розрихлювання тіста 

 

вилежування тіста 

 

ошпарювання мигдалю 

 

 

 

автоматизація виробництва 

баланси вартості 

баланс праці          ринкова  

біржа праці 

валюта платежу 

вивіз капіталу          економіка 

дизайн товару 

дисконт векселів 

 

 

закон вартості         ринкова економіка 

закон адекватності 
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Тричленні конструкції термінів мають відповідно структури: 

“прикметник + прикметник + іменник” (А + А + N) 

глазурований кондитерський виріб         харчова  

ароматизований кондитерський напівфабрикат     промисловість  

фруктово-ягідна желейна маса 

 

абсолютна додаткова вартість         ринкова 

валовий національний продукт 

європейське економічне співтовариство     економіка 

європейська валютна система 

гарантований щорічний дохід 

 

“прикметник + іменник + іменник” (А+ N + N) 

теплова стерилізація виробу       харчова  

санітарна обробка яєць 

інтенсивне змішування тіста      промисловість 

магнітна очистка борошна 

 

аграрна політика держави          ринкова  

базисна умова поставок 

валова продукція підприємства        економіка 

вартісна будова капіталу 

 

“іменник + прикметник + іменник” (N + А + N) 

глазурування хлібобулочних виробів    харчова  

обжарювання тістових заготовок      промисловість 

оздоблення хлібобулочних виробів  

формування кондитерської маси 

 

аналіз господарської діяльності       ринкова 

банк міжнародних розрахунків       економіка 

вибуття основних фондів 
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“іменник + іменник + іменник   (N + N + N) 

 обсмаження ядер горіхів        харчова промисловість 

закон економії часу 

баланс попиту і пропозиції         ринкова 

баланс предметів споживання       економіка 

диференціація доходів населення 

 

Основним елементом для творення подібних структур може бути і 

словосполучення, і окреме слово. Так, на основі моделі “прикметник + 

іменник” творити модель А + ( N + N).  Таким чином, вихідним словом 

для моделей  (N + А + N),  (N + N + N) є іменник, тобто однослівна 

структура: коливання + швидкість запису – коливання швидкості запису; 

радіоприймач + пряме підсилення – радіоприймач прямого підсилення. 

Як бачимо, із збільшенням кількості компонентів збільшується і 

можливість різноманітних їх комбінацій. Термінологічна система 

відображає в структурі компонентів, що входять до її складу, певні зв‘язки 

і відношення, які об‘єктивно існують у колі названих понять. 

Отже,аналізуючи термінологічні одиниці, можемо висновкувати, що в 

основі цих термінів-словосполучень покладено просте двочленне 

словосполучення, а кожен новий компонент, виражений іменником чи 

прикметником у препозиції чи постпозиції, сприяє конкретизації 

багатоскладових термінотворень. 
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ГЕНДЕРНЕ ПИТАННЯ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
Досить часто в історії ми можемо знайти згадки про явище, яке було 

властивим для будь-якого суспільства, а саме – пригнічення та дискримінація 

жінок [7]. На сьогоднішній день все частіше постає питання про рівність між 

чоловіком та жінкою. Думки різних людей з даного питання часом 

діаметрально протилежні: від того, що повинна бути абсолютна рівність, до 

того що такої рівності принципово бути не може. Протягом історії людства 

ми спостерігаємо неодноразову зміну суспільних устроїв, матріархат 

змінювався патріархатом.   

Гендерні аспекти є складовою всього комплексу завдань розвитку як 

суспільства, так і держави. Гендерна нерівність стримує розвиток. Більшість 

науковців (О.М. Вовченко, Н.В. Лавриненко, Т.М. Мельник, 

Л.С. Кобелянська) [1–2] розглядають досягнення гендерної рівності як 

центральний момент їх розвитку. Політична стратегія втілення в життя 

гендерної рівності, на думку Т.М. Мельник та Л.С. Кобелянської, складається 

з трьох частин: 

 – реформування правових та економічних інститутів з метою 

встановлення рівних прав для жінок і чоловіків;  

 – поширення такого економічного розвитку, який буде спрямовано на 

більш справедливий розподіл ресурсів та їх використання, підвищення 

доходів та зниження рівня бідності, що сприятиме зменшенню гендерних 

невідповідностей в освіті, охороні здоров‘я; 

 – вжиття активних заходів щодо вирівнювання стійких гендерних 

невідповідностей у сферах доступу до ресурсів і можливостей для вирішення 

своїх інтересів [2, с. 194–195]. 

Досягнення вказаних вище вчених полягає у тому, що вони, 

досліджуючи проблеми становлення та дотримання гендерної рівності на 

всіх етапах розвитку суспільства, порушили низку проблем у цій сфері та 

винайшли шляхи їх подолання.  

Слід зазначити, що надбанням міжнародного та вітчизняного правового, 

філософського, літературного і взагалі соціально-політичного дискурсу 

останнього десятиліття стало поняття «гендерний», яке використовується в 
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різноманітних варіаціях – гендерна нерівність, гендерні стереотипи, гендерні 

конфлікти, гендерна освіта, гендерне виховання, гендерні протиріччя, 

гендерні дослідження, гендерна теорія, гендерна політика. Сам по собі термін 

«гендер», як відомо, означає «соціальна стать», відповідно прикметник 

«гендерний» тлумачиться, як «розглянутий з позицій особливостей 

соціального становища статей у суспільстві» [5, с.124–125]. 

Отже, гендер – це соціальна стать, що визначає поведінку людини в 

суспільстві і те, як ця поведінка сприймається; соціально обумовлені ролі, 

і сфери діяльності чоловіків та жінок, які залежать не від біологічних 

статевих відмінностей, а від соціальної організації суспільства [4]. 

Центральне місце в гендерних дослідженнях посідає проблема 

соціальної нерівності чоловіків і жінок. А найбільшим бар‘єром у 

встановленні рівноправних позицій жінок і чоловіків у політичній, 

економічній і культурній сферах є стереотипи масової свідомості [7].   

Без досягнення гендерної рівності, що має сенс з економічної, соціальної 

та політичної точок зору, забезпечення сталого розвитку на сьогодні 

представляється неможливим[6]. Збільшення чисельності економічно 

активного населення за рахунок розширення участі жінок у всіх сферах 

суспільства, використання потенціалу обох статей, сприяє економічному 

зростанню та сталому розвитку громад. Гендерна рівність має чисто 

економічний сенс, тому що країна, яка не використовує повною мірою 

потенціал усього населення, не може бути успішною економічно. 

Гендер доторкнувся і мовних аспектів. Нещодавно Україна зіткнулася з 

таким поняттям як «фемінітиви» – це слова жіночого роду, альтернативні або 

парні аналогічним поняттям чоловічого роду, що належать до всіх людей, 

незалежно від їхньої статі: : льотчик – льотчиця, письменник – письменниця 

тощо. Мовoзнавиця Марія Брус зазначає, щo нові тенденції у формуванні 

іменників-назв жінoк з‘явилися на початку XXI cтоліття. Давніми ж і 

незмінними тенденціями твoрення фемінітивів є дoдавання cуфіксів до 

маcкулінітивів (cлів чoлoвічoго рoду) [4]. Сьогодні фемінітиви становлять 

досить обширну і багатогранну підсистему слів в понад п‘ять тисяч 

номінацій.  Однак слід взяти до уваги й той факт, що чоловічі і жіночі назви 

однієї професії досі відо- бражають різні поняття, до прикладу: акушерка – 

експертка з пологів, акушер – лікар, який має більший статус. Тож задля 

демократизації суспільного життя маємо розвивати символічний капітал у 

жіночих назвах професій. Для цього потрібно, щоб більше жінок на високих 

посадах (наприклад, на посаді головної лікарки чи директорки) вживали у в 

офіційних документах на позначення своєї посади фемінітиви [7]. 

Реалії сьогодення змушують переглянути ведення політики держави в 

інтересах однієї статі, не враховуючи при цьому інтересів та не змінюючи 

становища іншої статі. Поступово приходить концепція гендерного 

забезпечення розвитку, прогресу і справедливості. Вона спрямована не на дії 

в системі життєдіяльності однієї статі, зміни в її характеристиці, створення 

http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%D1%EE%F6%B3%E0%EB%FC%ED%E8%E9
http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%D1%F4%E5%F0%E0
http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%C1%B3%EE%EB%EE%E3%B3%FF
http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%CE%F0%E3%E0%ED%B3%E7%E0%F6%B3%FF
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особливих умов і забезпечення можливостей, а на подолання гендерної 

нерівності в усіх сферах суспільного розвитку. 

Але все ж таки жінки мають значно менше можливості, ніж чоловіки 

впливати на процес прийняття рішень, водночас більше працювати з людьми, 

допомагати у вирішенні конкретних та щоденних проблемах громадян. 

Отже, зазначимо, що на шляху до встановлення гендерної рівності у 

нашому суспільстві стоять наступні чинники: 

 стереотипи масової свідомості, якi й досі розглядають жінку як слабку 
у порівнянні з чоловіком істоту, яка є другорядною в суспільному, 

політичному та економічному житті, чоловіча ідеологія є породженням 

тоталітарної системи, але виховання спроможне змінити гендерну 

ментальність; 

 економічний стан населення; 

 відсутність національного механізму щодо забезпечення рівних прав i 
можливостей жінок i чоловіків в усіх сферах суспільного життя; 

 слаборозвинуте громадянське суспільство. 
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МОВНЕ ВИРАЖЕННЯ ОДИНИЦЬ ВІДЛІКУ ЧАСУ В ПОЕТИЧНОМУ 

ДИСКУРСІ ЛІНИ КОСТЕНКО 
У повсякденному вжитку відомим є вислів давньогрецького філософа-

досократика Геракліта ―Не можна двічі ввійти до тієї самої річки‖. Водночас 

філософи зазначають, що ближчим до першоджерела є дещо інше 

формулювання: ―На тих, хто входить до тих самих річок, набігають інші та 

інші води‖. Гераклітів вислів став основою образу в одній із поезій Ліни 

Костенко (―Чи, може, це приснилось нам / купання в річці Геракліта?‖), а 

також дав назву її поетичній збірці. Традиційним для поетичного словника 

Ліни Костенко є використання опозиції день – ніч, компоненти якої 

виражають прямі або символічні значення: Тік-так,  тік-так  ... і в  цьому  

вся трагічність.  

Час – не хвилини,  час - віки  і  вічність.  

А день,  і  ніч, і  звечора  до  рання -це  тільки  віхи  цього проминання [4, 

с. 233]. Символічне  протиставлення  членів  корелятивної пари день – ніч, 

пов‘язаної з опозиціями світло – темрява, білий – чорний, веде  свій початок 

з найдавніших часів.[2, с. 165].  

У системі лексичних засобів маркування художнього часу особливе 

місце посідають назви пір року – весна, літо, осінь, зима. В мовно-поетичній 

свідомості вони закріплені як універсальні символи народження, росту, 

смерті й відродження, упорядковані цикли природи та людського життя. 

Підтвердженням цьому слугують контексти, художньо-естетичний сенс яких 

забезпечують ужиті в логічній хронологічній послідовності назви пір року 

(та / або назви місяців як їх текстові конкретизатори), що відбивають 

загальну циклічну модель розвитку часу: Ось наші ночі серпень вижне,  

прокотить вересень громи, 

і вродить небо дивовижне  

скляними зорями зими!  

І знову джміль розмружить квітку,  

і літо гратиме в лото.  

І знов сплете на спицях плітку  

сторукий велетень – Ніхто. [4, c. 34]; 

Останній пензель літньої майстерні 
тополя зронить краплю багрецю 

Змарніє день, зіщуляться берези, 

замре коріння в сизій мерзлоті ... [4, c. 34].  
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Останній, тобто закінчення чогось, зміна часових циклів: літня 

майcтерня – пора року, вказує на час.  

Категорія часу репрезентована мовними засобами різних рівнів. У 

одному й тому ж уривку осінь (часова віднесеність до річного циклу) втілена 

на рівні висловлення та на рівні лексичної сполучуваності: Осінній день, 

осінній день, осінній! О синій день, о синій день, о синій! 

Осанна осені, о сум! Осанна. 

Невже це осінь, осінь, о! – та сама [4, c. 15]. 

Образних характеристик уривок набуває шляхом використання автором 

прийому асонансу.  

Був день як день, як дні усі буденні. 

Влетіла вість, як ворон у фойє. 

Вмер Дерріда, але усім до фені. 

Бо кожен біг і думав про своє [4, c. 45]. 

Був день як день – початок нового відліку часу, також є порівняння, день, 

як всі буденні дні. Вмер Дерріда, символізує початок – кінець, тобто це не 

закінчилося життя і все трагічно, а лише починається новий відлік. 

Використання імені Філософа Ж. Дерріди є також певною мірою 

символічним у поетичному мікроконтексті. Адже, як відомо, одним із 

ключових понять його філософського світогляду є поняття диферансу, у 

поясненні якого задіяна категорія часу: зволікання у часі, пошук часу для 

зволікання та відкладання дій, щось на зразок ―часового становлення 

простору‖ та ―просторового становлення часу‖. 

Як сірничок, припалений від сонця, 

день спалахнув, обвуглився, погас. 
Верба - мов чорний покруч ікебани. 

Минає день. Ну от ми й піднялись 

ще на одну щаблиночку страждання [4, c. 56]. День який швидко 

закінчився, (порівняння, як сірничок припалений до сонця). День починається 

зі сходу сонця, минає день. Однорідні присудки: – метафоризована передача 

циклічності дня. Зворотня градація підсилює експресивне навантаження 

дієслів, акцентує увагу саме на лексемі день, а отже і на значущості 

інформації, яку вона категоризує. 

Отже, одиниці вираження відлік часу у поетичному дискурсі Ліни Костенко є 

різноманітними. Час у текстах поезій експлікується як на лексичному рівні шляхом 

прямої номінації часових одиниць різного рівня (доба, день, ніч, світанок, осінь, 

літо, зима, весна), так і на синтаксичному рівні за допомогою словосполучень, або 

ж речень. Значущою для аналізу лінгвального вираження темпоральності є також 

лексична сполучуваність номенів часових понять, які виражені іменниками, з 

іншими частинами мови. 
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КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОНЯТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
Особенности видения мира и определения своего места в нем отдельным 

человеком и народом в целом – это результат длительного исторического 

развития нации. Общность языка, элементов духовной и материальной 

культуры, территории, исторического и экономического развития 

выработали в сознании любого человека когнитивные механизмы, при 

помощи которых осуществляется осознание им самого себя, своей 

национальной идентичности. Поэтому такие понятия, как язык, культура, 

воображаемое сообщество, места памяти, коллективная память и др., 

представляют собой неотъемлемые категории когнитивных процессов. 

Национальное сознание, отраженное в национальной картине мире, 

естественным образом отражается в стратегиях построения дискурсивных 

практик, или же текстов. Данный факт становится особенно очевидным при 

анализе языковых и коммуникативных стереотипов, присущих социальным 

группам и лингвокультурам, особенно в сопоставлении [4]. Это значит, что 

стереотипы как модели конвенционального поведения исходят из 

потребности самосознания и самоидентификации перед представителями 

другой этнокультуры и «могут быть представлены системой уровней, 

соответствующих уровням понимания речи: от структурно-языкового до 

интенционально-смыслового и системой соответствующих единиц, в которой 

этот стереотип реализуется» [9, с. 87]. 

Приняв данное положение, можно с уверенностью утверждать, что 

стереотип выполняет роль идентификационного маркера той или иной 

лингвокультуры, приписывая ей специфические установки и настрой в 

мировосприятии, близкие к тем, что попадают под понятие 

„менталитет‟, содержание которого «заключается в когнитивной сфере и 

определяется прежде всего знаниями, которыми владеет общность» [6, 

с. 189]. В свою очередь, интересующий нас смысл понятия ‗знания, 
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которыми владеет общность‘, попадает под понятие культуры. См., 

например, у Р. Хадсона: культура – это «знание, которое разделяется всем 

сообществом, особенно то, которое отличает одно сообщество от другого» 

[13, p. 70]; или у У. Гуденафа: «Культура общества состоит из того, что  

человек должен знать, чтобы функционировать так, как это принято для 

члена этого общества» [12, p. 168]. Если к тому же вспомнить, что знания мы 

приобретаем путем социализации, то есть путем формирования нашего 

«внутреннего мира под воздействием норм и ценностей, характерных для 

определенного социального коллектива» [1, с. 28], то мы вынуждены вновь 

задуматься о представлениях о собственной идентичности. Рассуждая таким 

образом, мы далее заключаем, что культура как общественное явление – 

это глобальный дискурс (или жизнь текста в культуре), базирующийся 
на ценностных ориентирах коллективного со-знания. 

Эта позиция удобна для изучения дискурса и культуры, так как обе 

категории представляют собой род знаний. А язык, конечно, оказывается 

самым бесспорным транслятором ценностных ориентиров знаний и 

источником доказательства ‗знаний, которыми владеет общность‘. 

Анализируя далее феномен ‗менталитет‘ (а у нас это – и знание, и 

культура), рассмотрим и его атрибут ‗национальный‘, производный от 

‗нация‘. Заметим лишь, что специфически профессиональный подход к 

анализу ценностной матрицы ‗нация‘, занимает ключевые позиции в 

исследованиях дисциплин социально-гуманитарного порядка, не исключая, 

конечно, и лингвистику. Поэтому подробное рассмотрение этих категорий 

мы не планируем. Но для обсуждения поставленной проблемы в рамках этой 

работы в качестве отправного пункта предлагаем взять старейшее 

определение нации, данное французским философом Э. Ренаном еще в 1882 

году: «Нация  это душа, духовный принцип. Две вещи, являющиеся в 

сущности одною, составляют эту душу, этот духовный принцип. Одна  в 

прошлом, другая  в будущем. Одна  это общее обладание богатым 

наследием воспоминаний, другая  общее соглашение, желание жить вместе, 

продолжать сообща пользоваться доставшимся неразделенным наследством» 

[7, с. 101]. Из такого понимания специфики нации вытекает ряд весьма 

важных для выявления ее символических особенностей следствий. К числу 

основных из них относятся: (1) общее коллективное прошлое, или 

коллективная память, и (2) национальная идея, или национальный 

миф/идеология [3]. Взятые в совокупности как главные опоры идентичности, 

эти общие представления служат не только укреплению солидарности в 

обществе, но и формированию авторитетного представления о Нас, о 

коллективном Я. Немного позже, уже в 20 веке, теоретики национализма 

расширили список символов нации, добавив к ним язык, культуру, религию, 

территорию, экономические и исторические факторы, вероятно, под 

воздействием причин социально-политического порядка, не исключая, 

конечно, разработку и воплощение в жизнь идей фашизма и коммунизма.  
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Однако нам ближе Ренановское понимание нации, потому как 

духовность и душа – категории и лингвистического порядка. Ср., например, 

еще Гумбольдтовское понимание языка вообще: язык – это выражение 

«народного духа», национального характера его культуры [2]; или, как пишут 

наши современники, это «внутренняя, познавательная и поэтическая 

энергия» [5, с. 24]. Отсюда следует, что и нация, и язык, уподобленные духу-

душе, – довольно условные, абстрактные, категории, не имеющие четко 

определенных пространственных, территориальных и государственных 

границ. Исключение здесь составляют временны е границы, выражающие 

устойчивую форму бытия человека и общества, а поэтому «сознание 

субъектов, объединенных социальной реальностью в явление «мы», способно 

мысленно воссоздать прошлое, оценить текучесть настоящего и выстроить 

планы на будущее» [10, с. 442]. Очевидно, что абстрактные категории, 

всякий раз воплощаясь конкретно, здесь и сейчас, определяют таким образом 

судьбу нации и языка. Вне временны х границ нация и язык никак себя не 

проявят. Поскольку условием существования нации, равно как и языка, 

выступает общение, или информационный обмен, то мы склонны 

экстраполировать Ренановскую нацию в основу нашего видения нации 

следующим образом: нация – это глобальная коммуникационная сеть [8], 

в которой прошлое, настоящее и будущее нации-души формализованы в 

тексты: материальные и духовные носители культуры.  
Подобное уточнение является чрезвычайно важным, так как оно опять 

возвращает нас к представлениям о собственной колективной идентичности, 

план содержания которой представлен сложными функциональными знаками 

– текстами, или дискурсиями, и может определяться как сложная 

динамическая система, постоянно испытывающая на себе воздействие 

социально-когнитивных и лингвистических факторов [11, с. 85]. А тексты, 

или дискурсии (они же – конструкты глобальной коммуникационной сети) 

есть опять не что иное, как конструкты глобального дискурса, внутри 

которого происходит движение этих дискурсий: по Ю.А. Сорокину, 

движение культурем/менталем, характеризующихся гомогенностью, 

стабильностью и телеологичностью, сигнализируя о способах семиотико-

культурологической защиты, позволяющей лингвокультурной общности 

сохранять свою уникальность и целостность [8, с. 89].  

Итак, в ходе наших рассуждений выясняется, что суть понятия 

‗национальная идентичность‘ составляет в з а им одействие феноменов 

культуры, нации и языка, при котором каждый компонент активен. Каждый 

из них – это определенное смысловое поле, каждый из них – это носитель 

информации, каждый из них – дискурс. Вполне естественно, что нация как 

коллективная идентичность – это носитель и культуры, и менталитета, и что 

атрибут ‗национальный‘ специфицирует условия функционирования 

стереотипа, менталитета, культуры, идентичности. 

 

 



Тенденції та перспективи формування професійної лексики. Випуск VIII, 2018 р. 

 

 

 52 

Список использованных источников: 

1. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: 

Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного / 

Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Русский 

язык, 1983. – 269 с. 

2. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию : пер. с нем. и под 
ред. Г. В. Рамишвили / В. Гумбольдт. – М. : Прогресс, 1984. – 397 с. 

3. Леви-Стросс К. Структурная антропология : пер. с фр. Вяч. Вс. 

Иванова / К. Леви-Стросс.. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 512 с. 

4. Мартысюк Н. П. Канвенцыянальнасць як семантычны фактар 

эфектыўнасці маўлення / Н. П. Мартысюк // Acta Albaruthenica. – T.15. –

Warszawa : Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. – S. 

159–169. 

5. Морозов И. В. Теория лингвистической абсолютности, или Пока 

ходить мы умеем / И. В. Морозов // Этналогія: генезіс традыцыйнага : 

матэрыялы міжнар. навук. канф. 25–26 красавіка 2014 года / Адк. рэд. 

Н. П. Мартысюк. – Мінск : БНТУ, 2015. – С. 24–28. 

6. Пищальникова В. А. Национальная специфика картины мира и ее 
репрезентация в языке / В. А. Пищальникова // Языковое сознание: 

содержание и функционирование. XIII междунар. симпозиум по 

психолингвистике и теории коммуникации : Тезисы докладов. – М. : Ин-т 

языкознания РАН, 2000. – С. 189–190. 

7. Ренан Э. Что такое нация? // Собрание сочинений в 12-ти томах. Пер. 

с фр. под ред. В. Н. Михайловского / Э. Ренан – Т.6. Киев, 1902. С. 87101. 

URL: http://www.hrono.ru/statii/2006/renan_naci.php (дата обращения: 

01 августа 2016). 

8. Сорокин Ю. А. Этническая конфликтология (теоретические и 

экспериментальные фрагменты) / Ю. А. Сорокин. – Самара : Русский лицей, 

1994. – 94 с. 

9. Токарева И. И. Этнокультурные стереотипы коммуникативного 

поведения: дис. … д-ра филол. наук: 10.02.19. – общее языкознание. – Минск 

: БГУ, 1999. – 244 с. 

10. Устьянцев В. Б. Природа и специфика оппозиции «мы–они» в 
пространственных и временных модусах культуры / В. Б. Устьянцев // URL: 

http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2014_Sbornik/2014_Dokladi/2014_Sec

3/2014_sec3_042.pdf (дата обращения: 30 июля 2016). 

11. Ухванова-Шмыгова И. Ф. Каузально-генетическая перспектива 

исследования дискурса / И. Ф. Ухванова-Шмыгова // Дискурс в 

академическом пространстве : материалы междунар. круглого стола (3–6 

апреля 2009г., Минск, Беларусь) / Общ. ред. Ухвановой И. Ф. – Вып.1. – 

Минск : Изд. центр БГУ, 2010. – С. 82–90. 

12. Goodenough W. H. Cultural Anthropology and Linguistics / 

W. H. Goodenough // Report of The Seventh Annual Round Table Meeting on 

http://www.hrono.ru/statii/2006/renan_naci.php
http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2014_Sbornik/2014_Dokladi/2014_Sec3/2014_sec3_042.pdf
http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2014_Sbornik/2014_Dokladi/2014_Sec3/2014_sec3_042.pdf


Тенденції та перспективи формування професійної лексики. Випуск VIII, 2018 р. 

 

 

 53 

Linguistics and Language Study, ed. P. L. Garvin. – Washington, 1957. – P. 167–

173. 

13. Hudson R. A. Sociolinguistics / R. A. Hudson. – 2
nd

 edition. – 

Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1996. – 279 p. 

 

 

Михайліченко Юлія Валентинівна,  

Мігунова Жанна Павлівна,  

студентки Навчально-наукового 

інституту економіки, оподаткування та 

митної справи  

Університету ДФС України 

Науменко Л.М., ст. викладач 

кафедри журналістики, словесності та 

культури Навчально-наукового 

інституту гуманітарних наук 

Університету ДФС України  

(Ірпінь, Україна) 

 

ФЕНОМЕН МОДНОГО СЛОВА: ЛІНГВО-ПРАГМАТИЧНИЙ 

АСПЕКТ 
Сучасна антропологічна спрямованість лінгвістики створює необхідність 

студіювати емоції, оскільки сфера почуттів є одним з найважливіших 

людських факторів. У зв‘язку з цим підвищується зацікавленість до 

дослідження категорій «модного» слова. Під словосполученням «модне» 

слово маємо на увазі те, що всі розуміють про що йде мова. Проте це явище 

далеко не однозначне, оскільки воно не окреслено в масштабах і 

можливостях свого впливу на важливі параметри сучасної комунікації. 

Лексикон справедливо називають «хронічкою» суспільства, оскільки «модні» 

слова в кожний часовий період можуть бути визнані найінформативнішою 

категорією лексики. Зрозуміло, що мовленнєва мода неодмінно проектується 

на мовну, тобто назви модних видів одягу також можуть бути модними. 

Розглянемо, які умови приводять до того, що номінації раптово стають 

значною мірою модними.  

Ця проблема була предметом дослідження В.І. Новікова, 

Н.Г. Журавлевої, В.Г. Костомарова, Г.Г. Хазагерова. Слід зазначити, що 

науці роботи, безпосередньо присвячені категорії «модного» слова, 

поодинокі, а важливі проблеми, пов‘язані з формуванням, функціонуванням 

та життєвим циклом даної категорії не тільки не вирішені, а навіть не 

поставлені. Все це свідчить про актуальність нашої роботи.  

Об‘єктом дослідження є мовні одиниці, які володіють ознаками 

«модних» слів, а також оцінка даних мовних одиниць. 

Проаналізувавши роботи вище зазначених авторів, ми спробували 

визначити основні поняття, які відіграють ключову роль у дослідженні − 
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мода, престиж; проаналізувавши існуючі підходи, способи, засоби, цілі і 

мотиви вивчення мовної моди, відзначити важливі критерії «модного» слова. 

У словнику української мови зазначено наступне: «Мо да (фр. mode, від 

лат. Modus – міра, образ, спосіб, правило, розпорядження) – нетривале 

панування певного смаку в певній сфері життя чи культури. На відміну від 

поняття стилю (стиль від лат. Stylus – паличка для письма) – сукупність 

характерних рис літератури або мистецтва тієї чи іншої епохи або науки), 

мода характеризує короткочасні й поверхневі зміни зовнішніх форм 

побутових предметів та мистецьких творів. У вужчому сенсі модою 

називають зміну форм і зразків одягу, що відбувається протягом порівняно 

коротких проміжків часу» [2, с. 775].  

Мода в мові, мовна мода – наявність у суспільстві, переважно серед 

окремих категорій мовців, у межах якогось часового проміжку певних смаків 

в уживанні тих чи інших мовних одиниць, творенні мовних моделей, у 

користуванні певним функціональним різновидом мови тощо. Ці смаки 

зорієнтовані на наслідування відповідних зразків, що розцінюються як 

престижні, авторитетні, нові і таке інше. Це один з виявів мовної естетики. 

Критерієм моди в мові є не просто оцінки на зразок «гарно/негарно» (як, 

наприклад, у явищі милозвучності мови), «подобається/не подобається», а 

«гарно» тому , що це престижно, сучасно, культурно або оригінально. 

Іншими ж категоріями мовців, навпаки, такі мовні явища можуть 

сприйматися як манірні, претензійні й навіть вульгарні. З часом той чи інший 

вияв мовної моди або стає загальноприйнятим і стилістично нейтральним, 

або відмирає. Джерелом тенденцій моди в мові є особливості мови певних 

категорій або навіть окремих мовців, які: 

1. Вважаються соціально авторитетними, престижними (опозиція 

«престижність/непрестижність» при цьому є похідною від опозицій 

соціально-територіальної, соціально-професійної, часового плану – 

«центр/периферія», «місто/село», «соціально-культурна еліта/народ», 

«нове/старе» і под.); 

2. Цілеспрямовано подаються (з певною політичною, культурною та 

іншою метою) як такі, на які варто рівнятися; таким у своїй культурно-

естетичній орієнтації є, зокрема, шлях становлення літературних мов на 

власній народній основі (мотивувальні опозиції престижності – 

непрестижності тут ті самі, що і в попередньому вияві, тільки звичайно з 

протилежним розташуванням полюсів: «народ/еліта» і под.; крім того, 

актуалізується опозиція «своє/чуже»); 

3. Не тільки не є соціально авторитетними в звичайному розумінні, а, 

навпаки, можуть займати нижчі позиції в ціннісних орієнтаціях соціуму, але 

експресивність мови яких може також ставати предметом наслідування (в 

основі оцінної шкали престижності/непрестижності тут лежать опозиції 

«нове/старе», «чуже/своє», «не так/так, як усі»), наприклад, наслідування 

молодіжного та інших жаргонів (навіть у назвах телепрограм: «Круті 

новини», «П‘ятий кут»). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Мода є одним з важливих регуляторів життя соціуму і охоплює всі 

області людської діяльності. Сама ж мода як об‘єкт міждисциплінарного 

наукового пізнання являє собою складний і неоднозначний феномен. З 

поняттям моди пов‘язані поняття престижу і смаку. «Модне» слово 

діалектично поєднує в собі риси обраності і масовості. «Модне» слово – 

слово частотне, а значить − масове. «Модне» слово в сучасних мовних і 

соціальних умовах – це не обов‘язково строго нормативне слово; навпаки, 

особливу «модну» привабливість мають жаргонізми.  

Критерієм «модного» слова може бути, перш за все, критерій 

психолінгвістичний – відчуття носіїв мови, яке можна сформулювати так: це 

відносно нове слово (або нове значення старого слова); воно в якомусь 

відношенні актуальне і цікаве; воно активно тиражується (може, навіть 

нав'язується ЗМІ). Психолінгвістичний критерій не можна віднести до 

абсолютно точного. Але саме він (в силу відсутності інших) здатний 

допомагати під час класифікації деяких лінгвістичних категорій, наприклад, 

такої категорії, як неологізм. Як відомо, критерію, що дозволяє абсолютно 

точно відокремити неологізм від слова, яке таким не є, не існує. Найчастіше 

враховується саме психолінгвістичний критерій: відчуття носіїв мови, їх 

сприйняття слова як нового. Лексикографічний критерій ще менш надійний, 

тому що словники просто не встигають за лавиноподібним потоком 

неологізмів [4, с. 112]. 

Дослідники вважають, що другим за важливістю критерієм може бути 

частотність. Але за відсутності надійних частотних словників, які 

відображали б особливості сучасного слововживання, цей критерій також 

позбавляється точності і надійності. Частотність, з одного боку, сприяє тому, 

щоб слово стало «модним», а з іншого – саме воно може стати причиною 

того, що слово перестає сприйматися як цікаве. На наш погляд, не можна 

ставити знак рівності між поняттями частотного і «модного» слова. Справа в 

тому, що за частотністю слова можуть стояти різні явища. Активне 

використання слова може бути викликане екстралінгвістичними причинами, 

з втратою яких перестає бути актуальною і семантика слова. 

«Модні» слова, невіддільні від поняття престижу, як правило, мають 

прагматичні означення. Існує позиція: явною прагматикою наділяються 

тільки багаторазово вжиті слова. Прагматичні означення виявляються 

наслідком багаторазових вживань слова в різних контекстах. «Модне» слово, 

безумовно, відображає пріоритети, що сформувалися в певній лінгвокультурі 

в певний час. Поки слово бізнес тлумачилося словниками через слова 

«нечесний» та «афера», воно ніяк не могло бути «модним». Перш ніж стати 

«модним», слово стає відносно частотним, тиражованим, при цьому «модне» 

слово нерідко характеризується розширенням сполучуваності. Порівняємо: 

спочатку слово «гламур» було пов‘язане з жіночими журналами, білизною, 

косметикою – дійсно, є така сфера матеріальної культури, але потім з'явилися 

гламурні романи, гламурні фільми. «Гламуром» стали називати всяке 

благополуччя [5, с. 208]. Те чи інше слово нерідко стає «модним», тому що 
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нав‘язливо використовується, наприклад, як це відбулося зі словом консенсус 

на початку 90-х років. Або тому сприяє їх «уявна науковість». Скажеш 

комунікація замість старого слова спілкування – і твої звичайні думки начебто 

підкріплюються авторитетом науки. 

«Модне» слово відображає прагнення носія масової культури мати 

певний статус. Показником соціального статусу є не тільки мовна, а й 

предметна компетенція людини. Незнання сучасних «престижних» слів 

вказує на те, що певні сфери буття закриті для цієї людини. Природно, що в 

сучасних текстах спостерігається прагнення забезпечити те, що відповідає 

критеріям моди і престижу.  

Таким чином, узагальнюючи вищезазначене, ми можемо виділити 

наступні критерії «модного» слова: відносна новизна, його актуальність, 

сучасність, частотність, а також відповідність естетичним смакам і потребам 

певної частини соціуму. 

Для сучасної мовної ситуації характерний більш радикальний процес – 

впровадження в сферу літературної мови жаргонів і просторіччя. Поряд з 

жаргонізацією і просторіччям, для сучасного мовного стану характерна мода 

на іншомовні неологізми. Це обумовлено цілим комплексом 

екстралінгвістичних, культурологічних, психологічних і власне 

лінгвістичних причин, наприклад, відсутністю відповідного поняття в 

когнітивній базі української мови: ноутбук, органайзер, пейджер і твейджер, 

бейдж, класифікатор, холстер, таймер, скремблер, інтерком , шредер, 

оверхед, плоттер, сканер, тюнер, тонер. Крім того, уявлення про 

престижність слова також змушує змінювати звичні слова на «модні»: шоп-

тур звучить більш престижно, ніж поїздка по магазинах; за послуги з 

інжинірингу хочеться заплатити більше, ніж просто за інженерні розробки [3, 

с. 13]. Також не можна не назвати і такий фактор іншомовних запозичень, як 

бажання створити імідж європейської людини. В останні два десятиліття 

відзначається величезна частотність макаронічних елементів. Використання 

їх в якості назв телепередач, газетних і журнальних рубрик змінили погляд 

на даний тип іншомовної лексики. Якщо раніше про них писали як про 

«механічно включених в українську мову», відмовляли їм у системному 

статусі, то зараз про макаронічну мову говорять як про одиниці, що 

оптимізують ресурси найбільш уживаної мови [1, с. 51].  

Поряд з активним запозиченням, йде процес відродження найменувань 

тих явищ, які повертаються з минулого – явищ заборонених або відкинутих в 

епоху тоталітаризму. У активне вживання повертається не тільки лексика, 

пов'язана з релігійним культом. Таким чином, подібно до того як в сфері 

матеріальних речей постійно відбувається «реутилізація минулого» в мовній 

сфері також відбувається регулярне повернення до колишніх форм номінації, 

якщо вони виявляються з якої-небудь причини актуальними в нових 

лінгвістичних умовах. 

У 2001 році в журналі «Питання мовознавства» В.Д. Девкин опублікував 

статтю, присвячену «ненародженим» словникам, які надзвичайно потрібні. 
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Зокрема, він пише про необхідність створити спеціальний словник «модних» 

слів, який відображав би мовний смак свого часу (і одночасно нарікає на те, 

що при нинішньому стані видавничої справи між написанням словника і його 

виданням проходить так багато часу, що частина «модних» слів може за цей 

час і застаріти, а значить – словник не виконає своє завдання). Лише через 

чотири роки після цієї статті, в 2005 році, був виданий перший «Словник 

модних слів», написаний професором факультету журналістики МГУ, 

відомим письменником В.І. Новіковим. Словник містить 70 словникових 

статей, не претендує на вичерпну картину явища і на академічність. Як 

сказано в анотації: «це збірник живих, дотепних оповідань про 

найпрестижніші, пікантні і спірні слова початку XXI століття». Не менше 

половини словника − це слова жаргонні або просторічні (авторитет, бабки, 

бабло, свавілля, блін тощо). Як показує словник, набагато рідше, ніж жаргон і 

просторіччя, джерелом «модних» слів стають інші сфери, наприклад 

офіційно-ділова мова. 

«Словник модних слів» В.І. Новікова – це новаторське в жанровому і 

змістовному плані видання, де поєднуються елементи традиційного 

лексикографічного опису та науково-популярних лінгвістичних (точніше – 

філологічних) нарисів. 

Отже, проаналізувавши згадані роботи науковців, можна зробититакі 

висновки: 

«Модні» слова – цілісне і універсальне явище, що поширюється майже у 

всі сфери життєдіяльності людей, виходить за рамки кожного з фрагментів 

людської і соціальної реальності. Саме тому, що модні слова стосуються 

різних сторін та сфер життя, свідомості і поведінки людини, соціальних груп 

і масових співтовариств, вони вимагають міждисциплінарного підходу для 

наукового розгляду всіх їх сутнісних характеристик. 

Сьогодні багато чого у світі перебуває під впливом модних слів – їх 

здатності переводити будь-які форми слів в стан безвладної повторюваності. 

Їхня головна функція – служити способом виявлення нових слів 

«майбутнього». Сучасна «модна» мова є специфічним феноменом сучасності 

та оригінальності, які виражають прагнення до несхожості, індивідуальності 

з одного боку, і дотримання загального для всіх «духу часу» з іншого. 
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ТРІАДА  РЕАЛІЯ – ПОНЯТТЯ – ТЕРМІН  У ВРЕГУЛЮВАННІ 

ПРАВОВИХ ВІДНОСИН  
Поняття розуміють як знання про предмет, клас предметів, явищ, 

ототожнюють з основною формою існування змістової інформації й 

розглядають як одиницю людських знань про внутрішній світ. Поняття також 

ідентифікують з думкою як із особливою формою мислення.  

Основними характеристиками поняття, на думку М. В. Нікітіна, є 

контенсіонал (зміст поняття) й екстенсіонал (обсяг поняття). Контенсіонал 

одиничних понять про речі певного класу містить постійну центральну 

частину, яку називають інтенсіоналом. Інтенсіонал поняття утворюють 

ознаки, спільні для певного класу предметів, а екстенсіонал визначають 

кількістю предметів, що співвідносять із певним поняттям. У цьому 

розумінні розрізняють родові й видові поняття. Родові поняття мають 

широкий екстенсіонал і вузький інтенсіонал, який вміщує меншу кількість 

ознак. Видові поняття, навпаки, мають вузький обсяг, проте багатий зміст [7, 

с. 50]. Щодо правового поняття, то воно, власне, набуває ознак 

правовідносин, учасники якого виступають носіями права. Залежно від 

реалій людського життя план змісту поняття є різним. Якщо реалія 

трапляється в повсякденному житті людини – вона є словом, а якщо є 

об‘єктом дослідження, приваблює увагу фахівців певної галузі знань – 

терміном. Тому саме термінології характерна тріада реалія – поняття – 

мовний знак (термін), у якій термін є виразником поняття певної професійної 

галузі. З огляду на це у логіці розрізняють поняття формальні й наукові. У 

формальних поняттях містяться ті ознаки явищ, які лежать на поверхні й 

осмислюються як головні всіма, хто зіткається з цими явищами в 

повсякденному житті, у своєму досвіді. Наукові поняття складаються у 

науці, об‘єктом якої є явище. У процесі наукового пізнання в явищі 

відкриваються глибинні, найбільш суттєві ознаки, приховані для тих, хто не 

вивчає ці явища як об‘єкти наукового вивчення. Водночас обидва поняття – 

формальне й наукове – виражаються за допомогою одного й того ж слова, але 

з різним змістом [4]. Закріпити за терміном єдине значення намагається будь-

яка галузь науки. У юридичній науці й практиці для правильного 
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застосування правової норми до конкретного випадку необхідно з‘ясувати її 

зміст [3, с. 27]. З‘ясування змісту правового поняття є підсумком складного й 

тривалого процесу пізнання предметів або явищ права, яким завершується 

процес формування поняття. Залежність між обcягом правового поняття і 

його змістом знаходить відображення в термінологічних значеннях: 

наскільки ширшим є обсяг поняття, настільки біднішим є його зміст, вужче 

коло ознак, із якого воно складається:  

– юридична особа – суб‘єкт цивільних правовідносин; 

– господарське товариство – юридична особа, статутний капітал якої 

поділений на частки між учасниками;  

– акціонерне товариство – господарське товариство, статутний фонд 

якого поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості. 

Залежно як від терміна суб‘єкт до терміна акціонерне товариство 

знижується рівень абстрактності, відповідно підвищується змістовність їхніх 

значень, оскільки до значення наступного терміна ввійшов попередній термін 

з усім його змістом. 

Отже, абсолютна цінність терміна визначається співвіднесеністю з 

відповідним науковим поняттям, що, як зазначає Л.О. Симоненко, є 

нагальною вимогою щодо терміна, оскільки будь-яка наука становить чітку 

систему взаємопов‘язаних понять, виділених на основі наукового 

узагальнення суттєвих ознак досліджуваних явищ об‘єктивної дійсності [10].  

У терміносистемі права термінологія – це сукупність термінів, яка 

виражає правові поняття і призначена забезпечувати потреби спілкування у 

галузі юридичної науки й практики. Під впливом зовнішніх і 

внутрішньомовних чинників термінологія збагачується новими поняттями і, 

відповідно, новими термінами, віддзеркалюючи певний період розвитку 

державно-правових явищ та їхнє осмислення. Тому термінологія права є 

розгалуженою й динамічною системою найменувань правових понять. Вона 

ієрархічно структурована, має ядро (основний термінологічно-правовий 

фонд) і периферію (суміжні з правом ділянки). Лексичний склад, внутрішня 

будова й межі юридичної термінології є рухливими, відкритими, і такими, що 

перебувають у постійному розвитку та взаємодії з іншими терміносистемами.  

Сьогодні юридична термінологія набуває нових масштабів і нової 

теоретичної та практичної значущості як для правознавства, так і для 

мовознавства, де дослідження природи юридичної одиниці є одним із 

найбільш дискусійних, адже все, що пов‘язане зі з‘ясуванням поняття 

юридичного терміна, зближує лінгвістику не лише з юридичними науками, 

але й із різними сферами юридичної практики.  
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СЛОВОТВІРНІ МОДЕЛІ ТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ ХАРЧОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
Більшість слів української мови твориться морфологічним способом. У 

ньому чільне місце посідає афіксація, тобто деривація за допомогою 

афіксальних морфем: префіксів, суфіксів, префіксів і суфіксів одночасно, 

постфіксів і флексій. Моделей афіксального творення є безліч, але 

термінологія взяла для себе деякі, а саме: ―В морфологічній структурі слова-

терміна, утвореного шляхом афіксацій, органічно закладено основи 

структурної систематизації, які мають першочергове значення для 

термінології‖ [4, с. 18]. Афікс завжди включає термін у певну матрицю 

системи, тому семантичне навантаження його більш конкретніше, чіткіше.  



Тенденції та перспективи формування професійної лексики. Випуск VIII, 2018 р. 

 

 

 61 

У творенні термінів беруть участь не усі афікси, а лише окремі, серед 

яких ф,-ння, -ість, -ар, -к(а) та ін. У цьому випадку афікси виконують не лише 

словотворчу, а й семантичну функцію, наділяючи терміни, до складу яких 

вони входять, єдиним значенням, або відтінком значення. 

Особливість термінів з нульовим суфіксом полягає у тому, що вони 

можуть позначати; процес дій, предмет як результат дії; одиничний акт 

якоїсь дії, що інтенсивно відбувається:  

 перевід – ―дія за значенням переводити‖; 

 перегляд – ―дія за значенням переглядати‖; 

 виклик – ―сигнал, знак, за допомогою якого зв‘язуються на відстані 

для розмови чи повідомлення‖; 

 перезаряд – ―надто велика кількість електрики, що перевищує 

встановлену норму‖.  

За допомогою суфікса – ння творяться терміни на позначення процесу 

(V+ ння):  оподаткування – ―дія за значенням оподатковувати‖; 

отоварювання – ―дія за значенням отоварювати‖ тощо; газозливання, 

глазурування, глянцування, дозрівання (тіста), дозування (продукції), 

дроблення, дробіння, подрібнення, закисання, зацукрування, замішування, 

масоперенесення, відволожування, оздоблення, обсмажування, 

обжарювання, просочування, прошаровування. 

Терміни із суфіксом – ість творяться від основи прикметника і можуть 

позначати: процеси, предмети, властивості, величини. Наприклад: 

селективність – ―здатність радіоприймача виділяти з багатьох 

радіосигналів лише потрібні‖;промисловість –―найважливіша галузь 

суспільноматеріального виробництва, сукупність підприємств. 

Ці терміни творяться за моделлю А+ ість (основа прикметника + ість): 

харчова промисловість: в‘язкість (тіста), випаровуваність, щільність, 

харчова пливучість, промисловість, пожежобезпечність, пористість, 

пропеченість, теплоємність, термовологопровідність, формостійкість, 

продуктивність, збалансованість; ринкова економіка: власність, 

ліквідність. 

Модель ―основа дієслова + aч‖ (V+ aч) лежить в основі творення 

термінів на позначення предметів чи осіб за виконуваною роботою, порівн.: 

підсилювач – ―пристрій, призначений для збільшення енергетичних 

параметрів вхідного сигналу за рахунок допоміжного джерела; викладач, 

ткач, перекладач – особа, котра займається  діяльністю, про яку вказує  

твірна основа. 

Суфікс ств(о) та його варіанти – зтв(о),-цтв(о) творять абстрактні назви: 

товарознавство, кейнсіанство. 

Це модель ―основа іменника +ств(о)‖ N+ ств(о). Нерідко засобом 

творення термінів є іншомовна суфіксація: - ація ( з латини) – девальвація, 

приватизація, циркуляція тощо.  

Словотвірна префіксація у термінології явище менш помітне і 

представлене обмеженою кількістю морфем: 
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над - : надприбуток, надвиробництво, надлишок; 

під - : підпрограма, підсистема. 

Словотворчими являються й іншомовні префікси:  

а – (аполітичний, аморальний); 

анти – (антигуманний, антидемократичний);  

де – (деполітизація, денаціоналізація); 

контр – (контрнаступ, контрреволюція) – усі зі значенням заперечення, 

вказівки на протилежність. 

За загальномовними словотвірними моделями творяться терміни – 

складні слова. Їх можна поділити на кілька груп.  

До першої належать ті, що утворені на основі складання незалежних 

одне від одного слів: (хлібзавод, яйцебитний, тепловиділення, 

тістоготувальний, тістообробний) 

До другої належать терміни, утворені на основі інтерфіксного складання 

залежних одне від одного основ: електропіч, хлібопекарня, формостійкість, 

хліборізка, тістообробний, тонкошаровий, тістовальцювальний. 

До третьої групи відносимо складноскорочені назви – абревіатури:  

ВАТ(відкрите акціонерне товариство), ЗАТ(закрите акціонерне 

товариство), ДП ХЦСМ (державне підприємство ―Хмельницький 

регіональний центр метрології стандартизації‖), ТОВ (товариство з 

обмеженою відповідальністю), СКБ (спеціальне конструкторське бюро), 

УкрНДІЯ (Український науково-дослідний інститут якості), ЄВС 

(Європейська валютна система), ЄАВТ (Європейська асоціація вільної 

торгівлі), ЄЕС (Європейське економічне співтовариство).  

Внутрішня форма слова, що символізує собою зв‘язок між планом 

змісту та планом вираження, властива усім термінам, оскільки 

термінотворення – свідомий процес. Вона має обов‘язковий мотивований 

зв‘язок на рівні семантики зі словом, що зумовлює творення того чи іншого 

терміна. Відомості про внутрішню форму терміна сприятимуть 

удосконаленню терміносистем, братимуться до уваги при виробленні 

термінологічних стандартів.  
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САКРАЛЬНІСТЬ У СУЧАСНОМУ НЕРЕЛІГІЙНОМУ  

МОВЛЕННІ 
Лінгвістичні дослідження кінця ХХ – поч. ХХІ ст. невпинно звертають 

увагу на багатоманіття й різноплановість інноваційних змін української мови 

(див. роботи Д. Мазурик, О. Стишова, В. Герман, Є. Карпіловської, 

І. Самойлової, Л. Струганець, А. Нелюби та ін.), які, хоча й неоднаковою 

мірою, характерні й для релігійної лексики, що значною мірою пов‘язане із 

сакралізацією – набуттям тим чи іншим об‘єктом чи елементами хронотопу 

ознак сакрального – та протилежним до нього явищем профанізації, чи 

десакралізації [4, с. 43]. 

Сакралізація того чи того поняття спричинилася до розвитку нових 

значень на основі метафори, унаслідок чого утворилася низка церковно-

релігійних термінів, як-от батюшка (отець, панотець), матушка, гілочка, 

зерно, килимчик, метелик та ін. У значної частини лексем відбувається спершу 

розширення семантики й поява полісемічних значень, а згодом – її звуження, 

порівн.: плащаниця ‗полотнище із зображенням Ісуса Христа‘ < ‗полотнище‘, 

притвор ‗прибудова до церкви‘ < ‗прибудова‘, проща ‗звільнення від гріхів‘< 

‗звільнення‘ та ін. Щоправда, «великі сакральні метафори» (В. Хлебда) інколи 

покривають наскільки широке коло понять, що «подекуди сама сакральність 

стає сумнівною» [6, с. 125]. Доволі часто це є виявом десакралізації, яка також 

часто причетна до розширення семантики слова чи виразу й сфери його 

функціонування. Н. Коновалова узагалі називає десакралізацію «основною 

тенденцією функціонування сакральних мовних одиниць різних рівнів» [2, 

с. 71], крайнім ступенем якої, на думку дослідниці, є приклади енантіосемії, 

переважно, оцінної, наприклад, апостол – «нероба», «чиновник, який 

хизується своїм становищем» [2, с. 71]. 

В. Хлебда виокремлює 4 основних види процесів і явищ, що відносяться 

до сфери сакральності. 

Під системною десакралізацією дослідник розуміє співвіднесення 

сакральних одиниць з Біблією лише генетично, а не реально, коли «джерело 

їхнє сакральне – Святе Письмо, однак живого почуття цієї сакральності у 

мовців немає» [6, с. 126], напр., притча во язицех, умивати руки, блудний син, 

фіговий листок, наріжний камінь та ін. Такі одиниці на сьогодні вже 
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сприймаються як нейтральні. Часто вживання таких одиниць мають характер 

поверхневої гри словами, як наприклад, у назвах статей «Не Кримом єдиним: 

Росія вже звично осоромилась зі ще одним "півостровом‖»; «Не 

Добронравовим єдиним: актори, як гасторолюють у Криму і продовжують 

зніматися в Україні» чи програм «Блудний чоловік – сімейні мелодрами» 

тощо. 

Пряма ресакралізація (власне сакралізація) «охоплює одиниці, що 

виступають у текстах у своїх первинних називних функціях» [6, с. 127]. До 

них відносяться як бібліїзми, так і стійкі молитовні вислови, цитати, назви 

церковних свят і храмів, увесь біблійний ономастикон, наприклад, «Хіба ви не 

знаєте, що людина – храм Духа святого?» – спитала б неодмінно вона 

(І. Хомин. Мрія про Леополіс), порівн.: «Хіба ж не знаєте, що ваше тіло – 

храм Святого Духа, який живе у вас?» (I Кор. 6, 19). 

Сполучена ресакралізація охоплює такі випадки вживання бібліїзмів, коли 

повернення до біблійних образів і мотивів поєднується з національним 

контекстом, коли ці два контексти органічно зливаються воєдино, коли 

національне начало утворює тему, або рамку, а «біблійний образ, що стоїть за 

використаною фраземою – фокус, або ―контейнер‖, метафори» [6, с. 128], як, 

напр., у назвах статей «Українська Голгофа мовою документів» («День», 

2002, № 54); «Содом і Гоморра: чи готова Україна до виявлення інакшості» 

(«День, 2012, №  76») та ін. 

Власне десакралізація (явна десакралізація), або «сакралізація зі знаком 

мінус», «сакрум у рамках профанум» [6, с. 128], є активізацією вживання 

сакральних одиниць у текстах, що належать до розширеного тематичного 

фону, пов‘язаного не лише з високими світоглядними проблемами, а й із 

злободенними побутовими питаннями, господарством тощо, що часто 

межують, з позиції релігійної людини, з богохульством. Ідеться насамперед 

про «випадки ризикованих порівнянь і профанне вербальне сусідство 

сакральних мотивів» [6, с. 129], порівн.: «Ми давно живемо, як у раю». – 

«Що, усе є?» –– «Та ні, як Адам та Єва голі й босі!» (15.01.10 – 

http:www.pravda.com.ua/). Це стосується виразів на кшталт непорочне 

зачаття, завагітніти від янгола ‗про неодружену вагітну жінку‘; 

причаститися в дочки Бога ‗згвалтувати й пограбувати черницю‘ [3, с. 165], 

так званих «антиприслів‘їв», напр.: Статева безграмотність привела її до 

непорочного зачаття (М. Дочинець. Дами і Адами. Афоризми). 

Отже, наявні в мові процеси і явища, співвіднесені зі сферою 

сакральності, «відрізняють не вузьку сферу спілкування, а в принципі весь 

суспільний дискурс на різних його рівнях, утворюючи сферу надзвичайно 

живу, яка постійно актуалізується (у різних напрямках – високому й 

низькому) і дає мовцям великі виражальні можливості – смислові, 

прагматичні й експресивні» [6, с. 129]. Підсиленою експресивністю 

відзначаються ті заголовки, до складу яких входять бібліїзми-трансформи, 

порівн. назву статті «Содом і гангрена», присвяченої критиці священиків, що 
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відмовилися відспівувати померлого хлопчика, хрещеного в іншому обряді 

[http://m.tyzhden.ua/Columns/50/207437]. 

Унаслідок власне десакралізації бібліїзми активно поповнюють галузеві 

термінології, зокрема медичну (адамове яблуко «кадик»), хімічну (фараонові 

змії), ботанічну (ієрихонська троянда) та ін. Особливо часто бібліїзми стають 

складниками економічної термінології, як-от ангел, ангел-інвестор, архангел, 

ефект Йосипа (дослідники пов‘язують його з біблійною алюзією Старого 

Заповіту про Йосипа Прекрасного і фараона, якому Йосип тлумачив сон про 

сім худих корів, що з‘їли сімох жирних корів), хрещення вогнем, що є 

алюзією на Діяння апостолів 2:3-4 або Євангеліє від Матвія 3: 11 [1, с. 50 – 

51]. 

Десакралізовані бібліїзми беруть доволі активну участь у демократизації 

(колоквіалізації) мови, виконуючи функцію жаргонізмів, напр.: Біблія – 

«військ.; жарт. Військовий статут» [5, с. 49]; Каїн — «крим., мол. особа, яка 

скуповує крадені речі» [5, с. 130]; Хам — «крим. Чоловічий статевий орган» 

[5, с. 279]) та ін. 

Інноваційні дериваційні процеси у відносно сталому шарі релігійної 

лексики й фразеології, зокрема біблеїзмів, відбуваються постійно, що вказує 

на їхню системність і підтверджує відкритість і взаємодію з іншими 

лексичним шарами і ширше – невпинний взаємовплив мовної й релігійної 

картин світу. 
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СПЕЦИФИКА ДЕТСКОЙ АНГЛО- И РУССКОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ В 

ОНТОГЕНЕЗЕ 
Среди основных вопросов современной когнитивистики выделяется 

вопрос о речи ребенка, что обусловлено интересом к проблеме соотношения 

категорий языка и мышления в онтогенезе. В этой связи исследование 

детского дискурса приобретает особое значение, т. к. речевая практика 

отражает особенности когнитивного развития. Настоящее исследование 

рассматривает данную проблему с точки зрения психолингвистики, которая 

декларирует первичность развития когниции по отношению к развитию речи 

[1, с. 30].  

Известно, что когнитивное развитие проходит три этапа в филогенезе: 1) 

наглядно-действенный (до 2,5–3 лет), 2) наглядно-образный (3–6 лет) и 3) 

вербально-логический (6–14 лет) [2, с. 202]. Это последовательно отражается 

и в онтогенезе. Дошкольный период характеризуется большим участием 

правого полушария в речемыслительной деятельности, что отражается в 

специфике детского дискурса, к базовым качествам которого можно отнести 

лингвокреативность и эмоциональность высказываний [1, с. 53]. При анализе 

детской речевой продукции удобнее оперировать понятием «дискурс», т. к. в 

рамках прикладной лингвистики дискурс понимается как речемыслительная 

деятельность, представленная в процессе и результате, что демонстрирует 

взаимосвязь мышления и речи на всех этапах их развития [3, с. 155].  

Стоит отметить, что названные характеристики детской речи зачастую 

не зависят от типа культуры. В дискурсе англо- и русскоговорящих 

дошкольников мы обнаруживаем протослова и звукоподражания на первом 

этапе, на втором этапе овладения речью детским высказываниям 

свойственны такие характеристики, как: антропоморфизм, буквализм и 

конкретизация [4, c. 105]. Это демонстрирует универсальность этапов 

развития детской речемыслительной деятельности и закономерностей 

освоения детьми окружающей действительности, которые не зависят от типа 

культуры и типа усваиваемого языкового кода. На наш взгляд, возрастные 

рамки детского дискурса оптимально ограничить временным периодом от 2,5 

до 6 лет, исходя из особенностей развития речемыслительной деятельности 

человека, т.к. в речи детей именно этого возраста особенно явно проступают 

черты правополушарного типа мышления. В качестве иллюстрации данного 

положения в работе представлен языковой материал, подразделенный на три 

группы в соответствии с их семантическим наполнением: наглядность (рус.: 

Луна как хвост для собаки, англ: When I play the violin I tickle it (досл.: когда я 
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играю на скрипке, я ее щекочу)), антропоморфизмы (рус.: кораблю пропороли 

бок, англ.: planets are dancing around the sun (досл.: планеты танцуют вокруг 

солнца)) и буквализм (рус.: недалекие люди, т. е. ‗близкие люди‘, англ.: water 

is something what I'm made of (досл.: вода – это что-то, из чего я сделана)). 

Таким образом, несмотря на системные отличия английского и русского 

языков, в своей речевой практике дети демонстрируют одинаковые 

характеристики речемыслительной деятельности, что подчеркивает  

универсальность когнитивного развития в онтогенезе. 
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ЗВ‟ЯЗОК ГЛЮТОНІМІВ ЛОЖКА Й НІЖ З УКРАЇНСЬКИМИ 

ЕТНОКОНЦЕПТАМИ 
Зв‘язок певного концепту та мовного знаку є базою формування 

семантичного простору мови. Збереження й трансляція етнічної 

концептосфери відбувається переважно за рахунок мовної вербалізації 

концептів та інформації, яку вони представляють [10, с. 258]. Серед 

дослідників лінгвоконцептології слід назвати таких українських науковців, як 

А. Архангельська, Л. Глухова, К. Голобородько, І. Голубовська, 

С. Жаботинська, В. Жайворонок, Р. Каракевич, Т. Космеда, В. Кононенко, 

Л. Лисиченко, О. Маленко, А. Мойсієнко, Т. Осіпова, Н. Плотнікова, 

О. Потапенко, О. Селіванова, М. Скаб, М. Скаб, Т. Сукаленко та ін. 

Об‘єктом нашого дослідження є глютоніми (від лат. gluttіо – ковтати, 

споживати) – лінгвістичні знаки з широким спектром плану вираження (від 

слова до тексту) та плану змісту (репрезентація харчової картину світу в 

складі кулінарного, магічного, антропоцентричного, анімастичного, 

http://det.org.ru/
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зоолатричного та інших культурних кодів). Глютоніми рубрикуються за 

такими категоріями, як натурфакти, артефакти, локативи, темпоративи, 

інструментативи, кваліфікативи, ідентифікатори, регулятиви, коментативи, 

дескриптиви тощо. Метою нашого дослідження є спроба встановлення 

концептуального зв‘язку між номінаціями глютонічних інструментативів 

«ложка» й «ніж» та пов‘язаними концептами української етнічної картини 

світу.  

В етнолінгвістичних виданнях глютонічний інструментатив ложка 

розглядається як «предмет домашнього начиння, що використовується в 

календарних і сімейних обрядах, гаданнях та народній медицині» [11, с. 129]. 

У первісній свідомості ложка сприймалася як річ, через яку до тіла надходить 

життя у вигляді поживних речовин. У результаті спрощення цих понять 

виникло уявлення про ложку як про відповідник людської душі [6, с. 175].  

Ложка була елементом наузів – найстаровинніших складних натільних 

оберегів. Імовірно, символізувала СИТІСТЬ, ДОСТАТОК, а отже, оберігала 

від злиднів і голоду [6, 167]. «Перед їжею ложки клали виїмкою доверху, що 

означало ЗАПРОШЕННЯ; після трапези їх перевертали, показуючи тим, що 

наїлися» [2, с. 282].  

Із концептом ЗАПРОШЕННЯ пов‘язане й словосполучення «проганяти 

кутю»: Після «Голодної вечері» діти тарабанили ложками об макітру з кутею. 

Це звалося «проганяти кутю», насправді ж проганяли не її, а мороз, зиму, 

Мару-Смерть, і щиро запрошували добрі сили весни та буйні води [2, 102].  

«Українці вважають, що ложок на столі має бути стільки, скільки їдців, 

або менше, але не більше, бо це віщує господареві дому ЗУБОЖІННЯ» [9, 

113]. У праці Б Гринченка «Изъ устъ народа» концепти ЗУБОЖІННЯ, 

ЗЛИДНІ вербалізуються через твердження, що «в Центральній Україні й досі 

вірять, що до перевернутої ложки, держало якої лежить на столі, а другий 

кінець на мисці, чіпляються злидні, тому її не можна так залишати» [3, 31]. 

На Чернігівщині не дозволялося «вішати» ложку на миску, «щоб злидні не 

лазили в миску», на Полтавщині не залишали ложки на ніч у глечиках, 

оскільки нечистий буде їх перебирати й торохтіти, через що діти не зможуть 

заснути [11, с. 130]. На Чернігівщині злиднем називають зайву ложку, що 

опинилася на столі [1, с. 25]. Концептуальний зв‘язок ложки і ЗУБОЖІННЯ 

вербалізується в формі паремій: «Такі злидні, що ложка зсохлася», 

«Прийшлась ложка до рота, та їсти чортма», «Порожня / суха ложка рот 

дере», «Єдина ложка зсохлася» [8].  

Ще на початку ХХ ст. були поширені магічні дії з ложкою для 

ПРИВОРОТУ: «Для цього дівчина намагалася зробити так аби хлопець, у 

якого вона закохана, поїв з її ложки. Потім вона цю ложку припалювала і вже 

нікому не давала її» [9, 113]. На Чернігівщині вираз «ложку припалити» 

означало «причарувати» [11, с. 133]. У весільній обрядовості дві ложки 

перев‘язували червоною стрічкою, що символізувало ЄДНАННЯ, ЗГОДУ 

молодих [5, с. 340]. 
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Концепт ЛІКУВАННЯ пов‘язується з вербальною категоризацією 

багатьох магічних приписів, зафіксованих у народній свідомості. Наприклад, 

умиванням зі срібної ложки можна зцілитися від уроків [9, с. 113]. На 

Полтавщині вірили в силу так званої «відьмацької» ложки, якою їв старший у 

родині чоловік. Цю ложку передавали у спадок, їй приписували лікувальні 

властивості. Особливого статусу набувала ложка після смерті її господаря, 

коли сила померлого допомагала подолати хворобу [7, с. 1115: цит. за 6, с. 

170]. 

Має лексема ложка й семантичний зв‘язок із концептами СМЕРТЬ, 

ПОТОЙБІЧНИЙ СВІТ. Про поминальний обід на Різдво у Рівненському 

повіті М. Грушевський писав: «Хозяйка наготує якнайбільше страв, які 

любили «діди». Обід буває пізніш після полудня або надвечір. За обідом з 

кожної страви по ложці одкладають в окрему посудину, яку з ложками 

ставлять на ніч на покуття. Тут ще в посудині ставлять воду і вішають 

рушник, щоб уночі «душечки умерших» помились і пообідали» [4, с. 226].  

«Гуцули гадали, встановлюючи ложки після вечері на лавці, притуливши їх 

до стіни: падіння ложки віщувало власнику смерть» [11, с. 133]. 

Граматично зумовленою є загальновідома в українців прикмета: коли 

ложка впаде за обідом – до столу поспішає жінка, що визначається збігом 

жіночого роду іменників «ложка» і «жінка» (пор.: коли впаде ніж, говорять, 

що поспішає чоловік). 

Інший глютонічний інструментатив – ніж – сприймається в народній 

свідомості як один із ОБЕРЕГІВ, вербалізуючись у текстемах: «Ніж містить 

семантику заліза, входячи до низки залізних предметів, що застосовуються в 

лікувальній та очищувальній магії. У деяких випадках має фалічну 

символіку, асоціюючись з чоловічим началом» [11, с. 429]. Використання 

ножа як ОБЕРЕГА зумовлено також притаманною йому, як і всьому 

гострому, семантикою знешкодження уявної небезпеки, здатністю вколоти її, 

поранити, пошматувати й таким чином знищити. «Разом із вогнем ніж є 

містичним охоронцем життя праведної людини, її заступником і другом» [2, 

с. 335].  

Подекуди залізний ніж виконував функцію ОХОРОНИ. На Поліссі, 

виходячи із житла після пологів, жінка затикала за пояс ніж [2, с. 9]. Мати 

клала його під себе, коли годувала дитину грудьми [2, с. 335]. Як 

профілактичний засіб від поганого ока в колиску, під неї, на поріг клали ніж 

або вбивали його в одвірок, землю, ворота [9, с. 119]. Роговий ніж клали в 

колиску від уроків [5, с. 397]. Кум із кумою, ідучи хрестити дитину, брали з 

собою ніж, а також переступали через ніж, покладений на порозі, аби до ще 

не хрещеної дитини «не міг підступити нечистий дух». Коли дитина вперше 

піде, то щоб багатою була, треба було умовно черкнути ножем між ніг – 

перерізати пута [2, с. 335]. 

Освячений ніж часом сприймався як чарівна річ, яка може дати людині 

ВЛАДУ й ДОСТАТОК. «На Великдень ніж святили, щоб різати свячене» [5, 

с. 398]. Ніж, який кілька років поспіль святили разом з паскою (або 7 років 
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різали ним свячену паску), набуває чарівних властивостей. Відомі магічні дії, 

після яких можна, за народними віруваннями, принести повітрям до себе 

задуману особу. «Коли ж побачиш людину, що несеться повітрям, потрібно 

легенько встромити цього свяченого ножа в землю, тоді той, хто летить, 

опуститься додолу» [9, с. 120]. За допомогою свяченого ножа можна здобути 

цвіт папороті. Для цього необхідно купити ніж, 7 років поспіль його 

освячувати й не різати нічого, крім свяченої паски, а тоді в купальську ніч іти 

до лісу, знайти кущ папороті, окреслити навкруг себе коло й чекати півночі 

[9, с. 120]. «Хто бачить, що скарб горить, повинен зараз вбити ніж у землю 

там, де стоїть, і скарб не згасне, доки він не прийде й не забере його» [2, с. 

60]. 

Магічні властивості ножа реалізуються через концепт ВІД‘ЄДНАННЯ: 

«Якщо відьма довго мучиться і не може померти, можна покласти під неї ніж 

– м ине легше і швидше. На Покутті ніж клали на те місце, де щойно лежав 

покійний, аби нажитий за життя скарб не вирушив з ним» [9, с. 119]. 

Ніж міг давати ЗДОРОВ‘Я та БЕЗПЕКУ: «Ножем припікали виразки, 

лікували рани від укусу змії» [2, с. 335]. Перш ніж замовляти від укусу 

гадюки, необхідно було мати біля себе ніж і воду, при замовлянні кровотечі – 

ніж і яйце [2, с. 184]. «Відоме й ворожіння над хворим за допомогою ножа. 

Знахар поколює хворого ножем у місце, що болить, за кожним разом 

кидаючи його об землю чи одвірок. Якщо ніж устряє, це свідчить про те, що 

хворобу долають, і хворий одужає» [9, с. 110]. За повір‘ям, поширеним у 

Закарпатті, подорожньому нічого не загрожує, якщо при ньому буде ніж. Зі 

свяченим ножем ішли по лікарські трави. Наприклад, гуцули, перш ніж 

приступати до копання матригану – рослини, якій приписували магічні 

властивості, окреслювали навколо себе ножем коло, щоб ніякі злі сили не 

мали доступу до них [2, с. 184]. Ножем також на ніч хрестили вікна й 

одвірки, аби через них не влізла нечиста сила. Його застосовували подекуди 

й для лікування рожистих захворювань шкіри: «Шептать тричі, і з каждим 

разом брать ніж, терти об лаву, аж поки стане гарячим, і прикладувать 

гострієм до болючого місця» [9, с. 119]. 

Отже, наше дослідження доводить, що найдавніші українські глютонічні 

інструментативи – ложка і ніж – є номінаціями не лише з безпосередньою 

семантикою «знаряддя для приготування їжі», а й частиною народної 

свідомості з цілим спектром етноконцептів, серед яких ОБЕРІГ, 

ЗАПРОШЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ‘Я, ЛІКУВАННЯ, БЕЗПЕКА, 

ОТРИМАННЯ ВЛАДИ, ЗБАГАЧЕННЯ, щоденні СИТІСТЬ і ДОСТАТОК, 

магія ПРИВОРОТУ, реалізація ЄДНАННЯ, ЗГОДИ, уникнення 

ЗУБОЖІННЯ, ЗЛИДНІВ, УШАНУВАННЯ ПРЕДКІВ, зв‘язок з 

ПОТОЙБІЧНИМ СВІТОМ. 
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ДИСФЕМІЯ В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

(на прикладі промов Олега Ляшка)  

Особливо популярною дисфемія стає в сучасному політичному дискурсі.  

Вживання дисфемізмів заповнює простір, який звільнився в мовній 

практиці, тому слова з негативною конотацією стають поширеним явищем. 

Сучасна мова (розмовна, діалекти, жаргони) характеризуються такими 

властивостями, як негативна експресія та агресивність. 

Процес вульгаризації, який торкнувся багатьох сфер суспільного життя, 

привів до збільшення вживання просторічних грубих слів і висловів на 

лексичному рівні («кретин», «дурень»). Лайливі слова частіше 
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використовуються в сучасних телевізійних передачах, фільмах, статтях у 

газетах і журналах. Політичний дискурс не є винятком. 

Подібна лексика останнім часом вживається високопоставленими 

політичними лідерами. Так, наведемо приклади з промов народного депутата, 

лідера Радикальної партії України Олега Ляшка:  

 «А в нас 450 дармоїдів, які тільки гребуть під себе, забираючи в 

народу». 

  «Я колись привів до Верховної Ради двох бабів з Козилецького району 

Чернівецької області, 86 років жінкам, вони стоять плачуть отакими 

сльозами – не можуть по 30 копійок кіло картоплі продати». 

 «Біжить Чечетов, кажу: «Зупинись, хоч на живих людей подивись», 

вони ж там не бачили народу живого, вони там у цьому парламенті, як 

пеньки мохом пообростали, їх тільки викорчовувати треба радикальними 

методами». 

  «Оробець, Парубій та усі інші, які агітували і закликали після 

першого туру президентських виборів не голосувать за Тимошенко, які дали 

можливість Януковичу посадити Юлю в тюрму, Сьогодні вони кажуть, що 

її витягнуть, та вони вранці й ввечері п’ють, щоб вона сиділа, бо чим 

довше вона сидітиме, тим краще буде їм». 

 «Що я буду робити в Парламенті? Один у полі не воїн, я п‘ять років 

як лев б’юся з цією бандою, але ж Чечетов підняв руку, хай вона йому 

відсохне, проголосували і на цьому все закінчилося». 

  «Я сьогодні пішов і при людях по-чоловічому отими вонючими 

газетами набив йому морду за те, що Єфремов бреше про мене, що я 

байстрюк, про мою дитину, дружину». 

 «Та це два боки однієї медалі, олігархічні клани, які між собою 

гризуться, воюють за доступ до корита, за доступ до ресурсів, а люди для 

них – це гарматне м‘ясо, за яких вони згадують тільки перед виборами для 

того, щоб тони лапші на вуха навішать, після виборів-хоч трава не рости». 

  «Ти майор міліції? Ти скотина, а не майор міліції. Я тебе не 

обзиваю, я тебе грохнув, якби ти попався, я тебе на вилах винесу к йобоной 

матері». 

  «Подивіться на оце наманікюрене, напідікюрене существо. Про шо 

ше він може казати, оцей підарас, вибачте мене».   

  «Вигода може бути одна – роздягнути і по задниці вам надавати за 

такі слова». 

 «Про те, шо ви чорнорота, це знає уся країна і про те, шо ви брехуха 

безсовісна». 

 «Шановний пане Чумак, ви осюди прийшли, бо вас батогами погнало 

партійне начальство. І скільки тобі років? Іди онуків няньчити, пердун 

старий». 

Ще одна причина, яка веде до використання дисфемії, а – невимушений 

психологічний стан мовця, що спонукає його йти наперекір жорстким 
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нормам та обмеженням. Важливу роль серед психологічних причин відіграє 

фоновий психічний стан агресії. 

Отже, виплескуючи агресію, індивід може відчувати позитивні емоції, 

викликані психологічним станом задоволення, самоствердження, виконання 

свого призначення в суспільстві і демонстрації своєї переваги. На нашу 

думку, ця причина вживання дисфемізмів простежується під час проведення 

політичних дебатів. Наведемо приклади з промов народного депутата, лідера 

Радикальної партії України Олега Ляшка:  

  «Ви зрізали 150 дерев? Сволочі ви, подонки кончені, подонки». 

 «150 дерев ти підарас саджав їх»? 

 «Задовбали скотиняки». 

  «Ви шо собі дозволяєте – принижувати людей, принижувати 

українців, ах ви мордяка така нагла. Ви бачите сволота яка, як на людей 

каже». 

 «Куди поцілувати? Поцілуй сам себе, подонок». 

  «Вони досі кажуть, що вони народні депутати. Шльондри ви 

продажні, простітутки ви політичні!» 

 «Ти бандюган, мєнти – бандіти разом з бандітами мєнти пагані! 

Отакі животи, морди понаїдали і бандітів прикриваєте». 

 «Я питаю: «Оце на зарплату такого живота од’їв, а мордяку оту де 

від’їв?». 

Якщо розглядати виникнення дисфемізмів, цікавою буде стратегія 

дискримінації, яка реалізується через такі тактики, як звинувачення, образа і 

знущання. Це яскраво простежується в промовах народного депутата, лідера 

Радикальної партії України Олега Ляшка, наприклад: «Юлічка, на любі 

дебати у будь-який час приходь, дорогенька зозуленька моя, приходь і ми з 

тобою подебатуємо, я тебе кончу за Україну і за те, шо ти хотіла ціною 

розвалу країни дорваться до влади»; «Ти чого досі не в тюрмі, скатіна? 

Бачите, шо московська робить гнида». 

Умовою дієвості дисфемізмів виявляються не тільки соціокультурні, 

психолінгвістичні фактори, популістські тактики, але й дотримання 

своєрідної мовної «моди» з метою створення іміджу звичайної людини, 

простого робітника, який розмовляє зрозумілою для всього народу мовою, 

часом і з грубими виразами. Наведемо приклад з промови Олега Ляшка: «Оце 

зараз в’їбемо за Волноваху, за Маріуполь, за Україну. Хай всі сволочі знають, 

шо всі хто прийде на українську землю – херово закінчать». 

Отже, дисфемізми є тактичними мовними засобами, за допомогою яких 

може бути досягнутий бажаний ефект і здійснитися цілеспрямований вплив, 

що реалізується через мовні стратегії і тактики, зокрема, стратегію 

дискредитації.  

Треба зазначити, що запропоновані функції не виключають один одного, 

а, навпаки, доповнюють і підсилюють ефект впливу. 
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ: 

 НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ  
В разных лингвокультурных пространствах возможно наблюдать 

различные гендерные системы, но в каждом обществе эти системы бинарны 

[1, с. 69], так как гендер конструируется как двойственный и полярный по 

своей сущности феномен, актуализирующийся в гендерных стереотипах. 

Анализ рекламной коммуникации демонстрирует тот факт, что гендерные 

стереотипы как манипулятивная составляющая рекламного дискурса в любой 

лингвокультуре работают по схеме «выявление потребности – использование 

стереотипа» [3] и влияют в целом на язык рекламного сообщения. Мужчина 

и женщина обладают явно различающимся набором стереотипных 

признаков, характеризующих их. В основе подобных различий могут лежать 

их разные базовые потребности.  Так, А. Маслоу, создавая пирамиду 

человеческих потребностей, отталкивался от наиболее важных 

биологических и помещал на вершину социальные и духовные: 

1) физиологические потребности: голод, жажда, половое влечение; 

2) потребность в безопасности: чувство уверенности, избавление от страха и 
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неудач; 3) потребность в принадлежности и любви; 4) потребность в 

уважении: достижение успеха, одобрение, признание; 5) познавательные 

потребности: знать, уметь, исследовать; 6) эстетические потребности: 

гармония, порядок, красота; 7) потребность в самоактуализации: реализация 

своих целей, способностей, развитие собственной личности [2].         

Потребности людей полностью мотивируют потребительскую и 

покупательскую деятельность, создавая еѐ «биогенную» и «социогенную» 

базу. К биогенной относятся низшие потребности общего характера – еда, 

питьѐ, сексуальное удовлетворение, присущие обоим полам, а также 

«женские» ступени пирамиды Маслоу – уют, безопасность, благополучие 

близких, одобрение со стороны общества, стремление к красоте, избавление 

от боли и опасности. «Мужские» потребности, проявляющиеся в 

любопытстве, работоспособности, самоактуализации, в стремлении к 

независимости, выгоде относятся к социогенной базе. Рекламисты, учитывая 

целевую аудиторию своей продукции, дифференцированно актуализируют 

биогенные и социогенные потребности посредством трансляции в рекламной 

комуникации различного рода гендерных стереотипов. Сопоставление общих 

стереотипных черт образа мужчины и его потребностей, показывает, что во 

французском рекламном дискурсе проявляется тенденция обращения к 

образу сильного и раскрепощѐнного мужчины. Подобный образ 

ассоциируется сразу с двумя потребностями – физиологической (свобода в 

выборе полового партнѐра) и духовной (свобода как основа для 

самореализации). Наблюдается также проявление мотива власти, 

дополненного независимостью, что демонстрирует ряд примеров: «L'Homme 

Libre» de Yves Saint Laurent. Sois franc (‗Аромат «L‘homme libre» от Yves 

Saint Laurent. Будь раскрепощѐнным‘);  Prends le taureau par les cornes 

(‘Возьми быка за рога‘, слоган автомобильной марки «Dodge»); Très mâle, très 

bien (‗Очень по-мужски, очень хорошо‘, реклама мужского нижнего белья 

«DIM»). Исследование рекламной продукции на русском языке 

демонстрирует тот факт, что и в данном дискурсе мужской авторитет и 

трансляция мужской силы стоят на первом месте: Бизон. Крепкая водка для 

крепких парней (реклама водки ); Хватит притворяться травоядным 

(реклама мотоциклов «Волк»). В русской рекламе, ориентированной на 

мужскую целевую аудиторию, как и во французской, актуализируется 

желание власти: Покоряй мир вместе с ним (реклама автомобиля Toyota). 

Видна апелляция к  потребности в независимости и свободе: Свобода в 

твоем характере (реклама автомобиля Land Rover). Реклама для мужчин 

часто апеллирует к их желанию быть лидером, яркой индивидуальностью: 

Характер чемпионов. BМW. Язык «мужского» текста французской и русской 

рекламной продукции характеризуется ясностью, информативностью. Для 

«женского» французского рекламного дискурса характерно использование 

потребности женщины быть красивой и любимой, но при этом успешной в 

бизнесе: On obtient tout par la douceur (‗Всего можно добиться мягкостью‘, 
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реклама косметики Monsavon); C‘est pas un hasard si le maquillage compte 

temps à la préparation d‘une scène. Car il donne la profondeur de la passion et de 

l‘ émotion de mon personnage (‗Неслучайно процесс макияжа занимает 

столько времени перед съѐмками, ведь он придаѐт глубины эмоциям моего 

персонажа‘, реклама профессионального сектора косметики L‘Oréale). Во 

французском рекламном дискурсе можно встретить сообщения, обращенные 

к женщине-матери, хозяйке дома: Vous allez enfin pouvoir laver vos vêtements 

sur mesure (‗Теперь Вы можете стирать одежду, сколько Вашей душе 

угодно‘, реклама стирального порошка). В русском рекламном дискурсе 

транслируется скорее образ «домашней» и «обаятельной» женщины:  AOS. Я 

люблю свою семью (реклама средства для мытья посуды); Посудомойка 

«Финиш» посуде вернет чистоту, а вам вернет семью (реклама 

посудомоечной машины). Желание нравиться, быть любимой – это 

достаточно часто актуализируемые потребности в русском рекламном 

дискурсе: Вы всегда желанны! (реклама косметики «Мирра Люкс»); Крем 

Nivea заботится о вашей коже.  В русском «женском» рекламном дискурсе 

превалирует трансляция гендерных стереотипов, основывающихся на 

биогенных потребностях, а во французском (как и в «мужском») – 

наблюдается использование гендерных стереотипов, основывающихся как на 

био-, так и социогенных потребностях. В лексическом отношении язык 

«женского» рекламного дискурса характеризуется обилием эмоционально-

оценочной лексики, прилагательных, передающих качественные оценки, 

преобладанием конкретных существительных. 

Подводя итоги, заметим, что в сочетании с возрастной и социальной 

дифференциацией гендерный аспект образует один из наиболее 

продуктивных приѐмов манипуляции в современной рекламе в контексте 

разных лингвокультур.  
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОННОТАТИВНОЙ ЧАСТИ СЕМАНТИКИ ЗООНИМОВ В 

КИТАЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

В жизнедеятельности человека животные всегда играли важную роль, 

что репрезентируется в концептуальных картинах мира разных этносов и 

культур и последовательно отражается в их языках.  Вера в связь между 

человеком и животным сопровождала и по сей день сопровождает развитие 

человеческой цивилизации. Образы животных, их аксеологические 

характеристики веками служили мерилом физических и нравственных 

человеческих качеств [3]. Поэтому их наименования, или зоонимы, 

функционирующие в любом языке, дают обширный материал для 

исследования коннотативных (дополнительных оценочных) значений. 

Зоонимы – это яркое средство метафоризации, поэтому фразеологизмы с 

зоонимами занимают большое место как в русском, так и в китайском языках. 

В обыденном и мифологическом сознании любого этноса поведение разных 

животных, их качества ассоциируются с разнообразными сторонами 

характера человека, хотя подобная персонификация в русской и китайской 

лингвокультуре обнаруживает не только общие, но и специфические черты, 

что объясняется природными и культурными особенностями существования 

двух народов, их национальным менталитетом. Сопоставительное описание 

коннотативной части семантики зоонимов в лингвокультурологическом 

аспекте актуально в современном языкознании, так как позволяет установить 

сходство и различие между русской и китайской картинами мира, выявить 

общие и специфические признаки, присущие данным лингвокультурам. 

Рассмотрим с этой точки зрения несколько календарных зоонимов (т.е. 

названий животных, входящих в китайский календарь), которые 

используются в китайском языке и имеют лексемы-аналоги в русском: 

свинья, овца/коза, бык/вол, тигр, дракон. 

Так, в русской и китайской картинах мира могут встречаться зоонимы, 

которые имеют тождественные коннотации, как, например, лексема свинья. В 

русской культуре преобладает однозначно негативное представление о 

свинье, которая оценивается как глупое и грязное животное, следовательно, и 

зооним свинья во фразеологии содержит негативные коннотации, 

олицетворяя тупость, наглость, невежество: грязный как свинья; как свинья 

напиться (об очень сильном опьянении); метать бисер перед свиньями – 
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‗говорить о чем-либо недоступном пониманию слушателя‘[2]. В Китае 猪 

(‗свинья‘) тоже считается глупым, ленивым и нечистоплотным животным 

(отрицательная оценка): 猪狗不如  буквально переводится: ‗чей-то поступок 

хуже, чем свинья и собака‘, то есть ‗очень плохое поведение‘. Этот же 

иероглиф в другом контексте, например, 猪窝 трактуется следующим 

образом: ‗комната грязная как свинарник‘ [4].   

Кроме того, в русском и китайском языках могут встречаться зоонимы, 

чьи коннотативные значения могут совпадать только частично, например, как 

в лексеме бык(вол).  Заметим, что в русской фразеологии образ быка (вола) 

получает неоднозначную оценку. Могут быть ассоциации со здоровьем, 

трудолюбием и силой, что ведет к формированию положительной коннотации 

у зоонима: здоров как бык;  работать (трудиться) как вол. Фразеологизм 

брать быка за рога (‗начинать действовать сразу и с самого главного‘) рисует 

энергичного, решительного человека. Выражение упрямый как бык 

подчеркивает, наоборот, строптивость данного животного (отрицательная 

коннотация). В китайской языковой картине мира зооним бык (вол) тоже 

может обладать положительными коннотациями, показывая трудолюбивого и 

сильного человека, например, 老黄牛(желтый вол) – ‗о человеке, который 

самоотверженно трудится на благо народа‘. Чаще в китайских 

фразеологизмах используется зооним бык с отрицательной коннотацией, 

символизирующей такие качества, как: упрямство, строптивость: 牛脾气 

(бычий норов) – ‗строптивый характер‘; а также глупость: 对牛弹琴 (играть 

на цитре перед быком) ‗о глупом слушателе, который не понимает, о чем 

говорят‘; Или: 牛头不对马嘴 (голова быка не соответствует морде лошади) 

– ‗говорить ерунду, нести околесицу‘ [1; 2; 3; 4]. 

В русском и китайском языках наблюдаются также зоонимы с разными 

коннотативными значениями, например, коза /овца. В русской фразеологии 

встречаются обе лексемы – коза и овца. С зоонимом коза ассоциируются 

такие коннотации, как ‗строптивая‘, ‗своевольная‘: от прыткой козы ни 

забор, ни запор; захочет сена коза – будет у воза. Та же лексема может 

восприниматься в значении ‗никчемный человек‘ – отставной козы 

барабанщик [1; 3]. Негативные коннотации у данного зоонима обусловлены 

тем, что коза у русских крестьян была «коровой бедных» и ведущей роли в 

сельской жизни не играла. Зооним овца в русской фразеологии тоже 

употребляется с отрицательной оценкой, но обладает другими 

лингвокультурными коннотациями: ‗слабый‘, ‗трусливый‘ – молодец среди 

овец, а на молодца и сам овца; ‗недостойный‘ – с паршивой овцы хоть 

шерсти клок; паршивая овца всѐ стадо портит [1; 3]. Можно заметить, что в 

русской лингвокультуре у данного зоонима преобладает скорее негативная 

коннотация. В китайском же языке зоонимы коза и овца не различаются и 
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обозначаются одним иероглифом – 羊. В китайской лингвокультуре к овце 

относятся с сочувствием, жалостью, потому что она воспринимается как 

хорошая, но слабая и кроткая, например: 驱羊战狼 (гнать овец воевать с 

волками) – ‗слабые покорно идут на борьбу с сильными‘; 羊入虎群 (овца 

пришла к тиграм) – ‗хороший человек попал в руки плохого, находится в 

опасном положении‘ [4]. Тем самым, в китайской языковой картине мира 

зооним имеет скорее положительную, нежели отрицательную коннотацию. 

Существуют, безусловно, и национально специфические зоонимы для 

китайской языковой картины мира. Это связано с тем, что китайский 

культурный зоокод включает в себя не только группу зоонимов, в него могут 

входить и мифологические животные. В китайском языке исследователями 

обнаружено более 80 фразеологических выражений с лексемой дракон. 

Причина такого значимого  внимания к дракону в том, что китайцы считают 

себя его потомками. Это мифическое животное в сознании китайцев 

выступает символом власти, силы, мощи, величественности, авторитета [2]. 

Именно эти культурные коннотации слова дракон отражаются в 

высказываниях: 真龙天子 (‗дракон – сын неба‘, часто имея в виду 

императора); 望子成龙 (‗лелеять надежду на то, что сын станет драконом‘, т. 

е. станет талантливым и знаменитым); 龙马精神 (‗у человека энергия и сила 

духа, как у лошади и дракона‘) [2]. Менее популярным является образ тигра 

(60 фразеологизмов) в китайской лингвокультуре (по сравнению с образом 

дракона), возможно, из-за его сложности, поскольку в китайской 

лингвокультуре тигр может оцениваться одновременно и негативно, и 

позитивно. Отрицательную оценку имеют фразеологические единицы, 

которые содержат такой семантический признак, как ‗злой, жестокий‘: 

坐地虎 (сидящий на земле тигр) – ‗местный деспот, самодур‘; 拦路虎 

(преградивший дорогу тигр) – ‗разбойник‘. Или признак: ‗алчность и 

жадность‘: 虎视眈眈 (смотреть тигром) – ‗алчно взирать; бросать алчные 

взоры‘. Положительную коннотацию несут фразеологизмы с семантическими 

признаками: а) мощное телосложение: 虎背熊腰 (спина тигра и поясница 

медведя) – ‗здоровый, крепкий человек‘; б) храбрость: 虎头燕颌 («у человека 

голова как у тигра, подбородок как у ласточки») –  ‗о храбром воине‘.  

Отметим, что китайские фразеологизмы могут состоять из двух 

зоонимов, имеющих сходный или противоположный оценочный потенциал. 

Например, сочетание дракона и тигра усиливает позитивную семантику этих 

лексем, например, в китайских фразеологизмах: 人中龙虎 «Тигр и дракон 

среди людей» – ‗о выдающемся человеке‘ [2; 4]. Таким образом, для 

китайской языковой картины мира зоонимы дракон и тигр являются 
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национально специфичными. Остальные календарные зоонимы могут 

встречаться в двух рассматриваемых языках, но названия животных 

различаются семантическими ассоциациями, что объясняется национально-

культурными особенностями менталитета. 

Подводя итого, подчеркнем, что фразеологизмы с зоонимами 

универсальны в качестве средства оценки, они широко используются в 

речевой коммуникации в самых разных лингвокультурах. При этом 

прагматический потенциал данных фразеологизмов определяется внутренней 

формой слова (называющего животное), которое входит в их состав. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ РЕКЛАМНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ  

Изучение текстов различных жанров в лингвокультурологическом 

аспекте позволяет получить представление о менталитете народа, 

национальных и культурных стереотипах.  Любой рекламный дискурс 

определяется не только собственно языковыми, но и экстралингвистическими 

факторами, то есть специфика рекламы может заключаться как в 

национально-языковых, так и в национально-культурных особенностях, что и 

объясняет интерес лингвистов к языку рекламы. Особо ярко национально-

культурную специфику в рекламе передают фразеологизмы. Реклама с 

фразеологизмами обладает большим ассоциативным потенциалом и 

семантическим богатством, следовательно, прагматическим воздействием. Не 

менее действенны рекламные сообщения, которые содержат 



Тенденції та перспективи формування професійної лексики. Випуск VIII, 2018 р. 

 

 

 81 

фразеологические единицы (далее ФЕ), которые были частично или 

полностью трансформированы, имеют только внешнюю структуру ФЕ. 

Заметим, что в рекламном дискурсе можно встретить слоганы, в состав 

которых входят ФЕ в чистом виде (наблюдаются в русской и китайской 

рекламе); слоганы, содержащие в своем составе модифицированные ФЕ 

(можно встретить и в русской, и в китайской рекламе); слоганы, в которых 

заимствована лишь внешняя структура ФЕ (наблюдаются только в китайской 

рекламе). Использование фразеологизмов в рекламном контексте достаточно 

актуально, так как устойчивые сочетания, придавая рекламному сообщению 

идиоматичность, легче запоминаются, потому что ведут к синтаксической 

простоте, но при этом они семантически более насыщенны, способствуют 

актуализации различных ассоциативных связей между рекламируемым 

товаром и различными эмоциями, хранящимися в индивидуальном опыте 

потенциального потребителя.  

Используются в русской и китайской рекламной коммуникации самые 

разные ФЕ: на всех парусах, ломать стереотипы, начать с нуля и др.; 

至关重要 zhì guān zhòng yào (‗крайне важный‘), 百闻不如一见băi wén bù rú yí 

jiàn (‗лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать‘), 千家万户qián jiā wàn 

hù (‗многочисленные семьи и дома‘) и др. При этом довольно продуктивным 

приемом воздействия в рекламе является использование модифицированной 

ФЕ, в этом случае может быть заменен ее компонент, возможна вставка 

значимых для рекламируемого товара или услуги слов, которые в свою 

очередь могут быть осложнены лексическими и синтаксическими 

модификациями, синтаксической деформацией. В рекламной коммуникации 

наблюдаются два вида модификаций ФЕ: семантические и структурно-

семантические. Семантическое преобразование затрагивает сферу лексико-

стилистическую, когда переносное значение ФЕ переходит в буквальное, 

например: Выжми все соки из своей соковыжималки. В данном слогане на 

первый план выходит буквальное значение ‘выжать соки‘ (т.е. работать с 
большим усердием). Или пример употребления ФЕ в китайском слогане, 

рекламирующем зубную щетку: 一毛不拨(в переводе: ‗Одного волоса не 

выдернуть‘). В данном случае тоже наблюдается буквализация значения при 

использовании в контексте рекламы китайского фразеологизма 一毛不拔 

‘безмерная скупость‘. При этом интересно, что негативное образное значение 
фразеологической единицы в контексте рекламы переходит в позитивное 

буквальное значение. Возможны и так называемые структурно-

семантические модификации ФЕ в рекламе, т.е. касающиеся лексико-

грамматической структуры. Приведем пример из русскоязычной рекламы: 

Меньше   тратишь   –   дальше   едешь! (реклама автомобильных масел). 

Здесь заметна трансформация в рекламном контексте русского фразеологизма  

тише едешь – дальше будешь. В китайской рекламе спортивной одежды 
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слоган 出露星芒   志比天高 понимается дословно таким образом: ‘Впервые 

обнажить лучи звезды, цель выше неба‘. В этом случае можно наблюдать 

модификацию китайского фразеологизма  初 露 锋芒 со значением ‗впервые 

проявить талант‘. С этой целью иероглиф 锋‗талант, способности‘ был 

заменен на иероглиф 星 со значением ‗звезда‘. В то же самое время был 

сделан акцент на образной составляющей креолизованного рекламного 

текста – на фотографии баскетбольной звезды, что помогает соотнести новый 

смысл, транслируемый слоганом, с позитивным образом рекламируемого 

спортивного товара.  

Таким образом, мы видим сходство используемых приемов воздействия в 

рекламной коммуникации, построенных на базе модификации русских или 

китайских фразеологизмов. Но есть и культуроспецифичные приемы, 

используемые в китайском рекламном дискурсе. Речь идет об использовании 

«чэнъюй», четырехморфемных китайских фразеологизмов, которые детально 

проанализированы как особое лингвистическое явление китайской языковой 

картины мира в диссертационных исследованиях З.И. Барановой, Я.А. 

Журавлевой, в работах Горелова В.И., Го Синь-и и др. [1; 4; 3; 2 и др.]. Под 

«чэнъюй» понимают устойчивое фразеологическое словосочетание (чаще 

четырехсловное), которое построено по нормам древнекитайского языка, 

семантически монолитное, с обобщенно переносным значением, носящее 

экспрессивный характер, функционально являющееся одним членом 

предложения [там же].  Данный тип китайских фразеологизмов гораздо чаще 

остальных наблюдается в китайском языке и широко употребляется в 

разнообразных дискурсивных практиках. Встречается отмеченный тип ФЕ и 

в рекламной коммуникации. Особенность композиционной структуры 

«чэнъюй» – это парность построения (т.е. грамматический, синтаксический, 

семантический параллелизм), соблюдение поэтической  нормы  (чередование  

ровных平 и ломаных 仄тонов), например, в рекламе чая:   健康茶饮 舞动新春  

/ Jiàn kāng chá  yĭn Wŭ dòng xīn chūn, что означает ‗ Чайный  напиток для 

здоровья, с танцами встречаем весну‘. Ритмико-композиционная структура 

текста здесь представлена чередованием ровных и ломаных тонов: 仄平平仄 

ломаный-ровный-ровный-ломаный; 仄仄平平 ломаный-ломаный-ровный-

ровный [2]. Я.А. Журавлева квалифицирует симметричность как 

этнокультурную особенность менталитета китайцев, основанную на 

парности в животном и растительном мире, проявляющуюся в специфике 

китайской архитектуры, речи, литературе [4]. Подобная симметричность 

реализуется и в структуре фразеологизма «чэнъюй», что обеспечивает 

стилистическую привлекательность рекламного сообщения с его 

использованием. В рекламной коммуникации слоганы с применением данных 
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фразеологизмов привлекают внимание носителей китайского языка и 

культуры, так как  ассоциируются с текстами высокого стиля.  

        Делая выводы, отметим, что при исследовании ФЕ в контексте 

китайской и русской рекламы в лингвокультурологическом аспекте мы можем 

обнаружить общие моменты и этноспецифичные особенности данных 

лингвокультур, актуализирующиеся в рекламной коммуникации. Как в 

русском, так и китайском рекламном дискурсе смысловая насыщенность 

слогана может быть создана за счет использования различных ФЕ и их 

модификации. Основная цель данного приема – эмоциональное и 

интеллектуальное воздействие на адресата. При этом китайская реклама 

более изобразительна за счет особенностей китайской письменности, значима 

также роль поэтической традиции. 
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СИМВОЛІКИ ІДЕАЛУ В УКРАЇНСЬКІЙ 

НАЦІОНАЛЬНІЙ КАРТИНІ СВІТУ 
Аналіз концептосфер, їхніх складників-концептів дозволяє визначити 

співвідношення універсального та національного в концептуальній і мовній 

картині світу. На наш погляд, у науковій літературі недостатньо розглянуто 

проблему стосовно визначення одиниць, в основі яких зосереджено 

ціннісний принцип ідеалу. Серед них вважаємо за необхідне виокремити 

концепт коло, що виявляє різнопланові функціональні властивості, зумовлює 

потребу вивчення його символів, образів, міфологем; розглянути когнітивні 

моделі концепту коло в українській національній картині світу.  
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Суб‘єктивне ставлення до дійсності знаходить своє відображення в 

національній картині світу, лінгвістичними маркерами якої є різноманітні 

концепти. Вони вербалізуються через лексичні одиниці, набувають значення 

коду. Знаковими дослідження з цього питання є праці як зарубіжних, так і 

вітчизняних науковців: М. Джонсона, Ч. Філлмора, А. Вежбицької, 

Ю. Степанова, В. Жайворонка, Л. Лисиченко, О. Селіванової та ін. Поняття 

концепт розташоване на перетині лінгвістичних даних із психологічними, 

культурологічними, інформаційними. Ми послуговуємось визначенням М. 

Скаб концепту як абстрактної одиниця ментального рівня, що «відображає 

зміст результатів пізнання людиною довкілля та в якій зосереджено відомості 

про об‘єкт, його властивості, місце в культурі народу, результати емоційно-

оцінного осягнення, що, відповідно, вмотивовує розбудову й збагачення цієї 

одиниці завдяки збагаченню індивідуального емоційного й культурного 

досвіду носіїв мови» [5, с. 6]. Науковець М. Піменова в континуумі концептів 

виділяє ключові, широко представлені в пареміологічному фонді, фольклорі, 

художній літературі. Їхні вербалізатори мають високу частотність і 

виражають глибокі смисли. В.І. Кононенко у праці «Символи української 

мови» [2] виділяє ті елементи значень, форм і функцій, що найбільш повно 

передають народний дух, особливості мовомислення. Учені (М. Джонсон, 

Дж. Лакофф, В. Телія) звертають увагу на «концептуальну функцію 

метафори», оскільки метафора існує для виникнення концептів та їхньої 

мовної репрезентації. У процесі розвитку метафоричного вираження 

концептів має місце «осмислення й переживання явищ одного роду в 

термінах явищ іншого роду» [3, с. 389]. На думку В. Телії, метафора є 

«найпотужнішим засобом формування нових концептів», тобто виявлення в 

мовній формі нового знання про світ – емпіричного, теоретичного або 

художнього засвоєння дійсності [6, с. 81]. В основі концептуальних метафор 

знаходяться когнітивні моделі – «деякий стереотипний образ, за допомогою 

якого організовується досвід, знання про навколишній світ» [4, с. 8]. Ці та 

інші праці сприяли формуванню теоретичного підґрунтя нашої наукової 

розвідки.  

Завдання нашої розвідки – дослідити смислове наповнення й 

вербалізацію концепту коло. Мета статті – проаналізувати когнітивні моделі 

концепту коло в межах групи символів на позначення ідеалу, його 

метафоричного вираження в українській національній картині світу.  

Зазначений концепт у світоглядній концепції українського народу є 

універсальним, оскільки вбирає уявлення про ідеал, світовий порядок; його 

природа та суть функціонують у межах сакрального, містичного, творчого, 

високого, духовного. У лексикографічній праці В. Жайворонка «Знаки 

української етнокультури» зафіксовано значення концепту коло, що 

передають його метафоричні поняттєві компоненти: символ Бога та вічності, 

бо в колі немає ні початку, ні кінця; охоронний вал (у ворожінні); 

убезпечення від злих сил. Ритуальне розуміння кола як символічної межі, що 

має магічні властивості захисту власного простору від проникнення до нього 
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ворожих сил з чужого світу, знаходимо в фольклорних текстах («Марусю 

мати родила, місяцем обгородила, сонечком підперезала») [1, с. 300]. Така 

реалізація образу через метафору актуалізує смислове навантаження 

неможливість увійти до кола-оберегу.  

З колом в українській мові асоціюються поняття зародження життя, його 

кругообіг, безкінечність. За віруваннями наших пращурів, матір Сонця 

називали Коляда. Існує вірогідність походження такого найменування від 

давньої назви сонця – коло. Ідеал, гармонія відображені в міфології про 

денне світило як про Світовид, Купайло, Ладо, Вищу космічну силу, Око 

Боже. У народних казках, піснях, пареміях зустрічаємо солярні образи: 

святе, праведне, Боже, чисте. 

На нашу думку, символи-архетипи коло, сонце наближені до знака з 

відносно визначеним значенням (коло, колесо – сонце, сонце – тепло, світло). 

Концепт коло, в свою чергу, має опредметнені варіанти, реалізується в 

багатьох конкретних образах: сонце, колесо, місячне коло, яйце, клубок, ореол, 

каблучка.  

Смислова багатозначність супроводжує зазначене поняття: гармонія, 

життя, оберіг, краса, піднесеність, цілісність, замкненість, захищеність. У 

межах концепту виявляються протилежні смисли: 

завершеність/безкінечність, досконалість/примітивність, 

надійність/небезпека. Система таких символів була відкритою в часи 

міфологічного світогляду для сприйняття нових нашарувань як основи 

формування нових когнітивних моделей концепту коло – гармонії світу та 

людини, неперервності буття, вічності оновлення.  

Ідея абсолютного простого поєднується з ідеєю гармонії, що 

вмотивована простою формою кола. У міфологічному контексті ідеальне 

представлене символікою яйця (зауважимо: за формою тільки його жовток 

нагадує коло). Пізніше в народній уяві яйце сприймалось як модель світу: 

шкаралупа – небо, плівка – хмари, білок – вода, жовток – земля. Казка 

«Курочка Рябенька» транслює цілісність світобачення, глибинний 

сакральний зміст, що базується на давній міфології: золоте яйце – сонячний 

символ, побажання світової гармонії, якої людям слід дотримуватись і 

ретельно оберігати.  

Безперечно, казка «Яйце-райце» також являє собою залишки давнього 

міфу. Закодована і трансформована в ній інформація символізує «вразливий 

земний рай» (Яйце-Райце), за необережне поводження з яким обов‘язково 

настає розплата людини через продаж душі спокуснику. Таке розуміння сягає 

християнських трактувань моделі світу та індивідуального життя 

особистості.  

Роздумами про добро та зло наповнені міфи, тому не випадково в них 

простежується протистояння персонажів, засуджуються недалекоглядні 

вчинки людини, дії змія-спокусника, миші, яка, за народним баченням, 

належить до нечистої сили. Світ – тендітний, життя – вразливе – на кшталт 
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яєчної шкаралупи, та на сторожі ідеалу стоять міфологізовані прабатьки, 

даруючи життя всьому сущому. 

Таким чином, приклади засвідчують загальнонародне смислове 

наповнення концепту коло, його філософське підґрунтя й утаємничену 

природу із залученням компонентів морально-етичного й ментального планів 

(добро, зло, правда, кривда, душа). 

На сучасному етапі розвитку мови семантика концепту коло реалізується 

в словосполученнях, що демонструють безліч нових переносних значень. 

Образ кола – ідеальна модель для реалізації ідеї замкненості як у прямому 

сенсі, так і в метафорах. Додамо, що базове навантаження досліджуваного 

концепту може виявлятися також через поняття захищеність. Прикладами 

слугують утворення: сімейне коло, дружнє коло, коло однодумців, коло 

вживань, коло питань, коло завдань, коло історії, коло сполучуваності, 

наукове коло, фахове коло, державне коло, політичне коло, впливове коло, 

молодіжне коло, коло знайомств, коло уявлень, коло спілкування, коло осіб, 

читацькі кола, творчі кола, коло покупців тощо.  

Як свідчить дослідження, мовні одиниці, пов‘язані з символікою ідеалу в 

українській національній картині світу, набувають яскравого забарвлення й 

породжують тісні асоціативні зв‘язки. Концепт коло характеризується 

відповідним змістом, постійною динамікою, особливостями об‘єктивації та 

потребує подальших досліджень. 
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АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 

МОВІ 
Починаючи з кінця ХХ – початку ХХІ ст. процес запозичення 

англомовних слів в українську мову значно посилився, що зумовлено 

насамперед суспільно-політичними, економічними, культурними 

інтеграційними процесами в країні.  

У наш час, напевно, кожна людина у своєму повсякденному житті чи 

професійній діяльності, навіть сама цього не помічаючи, мимоволі вживає ті 

чи інші слова англомовного походження. Багато хто з мовців вживають у 

своєму мовленні англомовні запозичення для того, щоб справити враження 

освіченої людини, оскільки в сучасному суспільстві володіння англійською 

мовою вважається престижним, крім того англійська мова має статус 

міжнародної мови спілкування майже у всіх сферах діяльності. Молодь 

особливо активно використовує англіцизми, вважаючи їх модними, 

оригінальними, вишуканими. 

Проблемі запозичень в українській мові присвячені роботи Б. Ажнюка, 

О. Ахманової, Ю. Жлуктенка та ін. Останніми десятиріччями активізувалося 

в українському мовознавстві вивчення запозичень з англійської мови 

(Л. Кислюк, А. Наумовець, О. Стишов, С. Федорець та ін.). 

Мета наукової розвідки – проаналізувати особливості вживання 

англомовних запозичень у сучасній українській мові, виявити їх основні 

переваги та недоліки. 

Сучасні лінгвістичні дослідження засвідчують, що проблема вживання 

англомовних запозичень у сучасній українській мові досить складна та 

багатоаспектна. Процес запозичення завжди був неоднозначним у своїй 

оцінці – знаходилися як прибічники, так і противники цього феномену. З 

одного боку, мовознавці наголошують на необхідності очищення мови від 

«чужих» слів, захищаючи у такий спосіб українську мову від вторгнення 

іноземних запозичень. З іншого боку, ці запозичення збагачують українську 

мову новими словами, поняттями, реаліями. 

Так, одним із перших, хто позитивно оцінював використання слів 

іншомовної лексики і навіть вбачав у цьому необхідність, був І. Франко. У 

науковій праці «Літературна мова і діалекти» він зазначав, що «кожна 

літературна мова доти жива і здібна до життя, доки має можність, з одного 
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боку, збагачуватися новими термінами та висловами, відповідними до 

прогресу сучасної цивілізації, не тратячи при тім свого основного типу, а з 

другого боку, доки має тенденцію збагачуватися чимраз новими елементами 

з питомого народного життя і з відмін та діалектів народного говору» [3, 

c. 207].  

Б. Грінченко не поділяв думку І. Франка. Він засуджував галицьких 

поетів за те, що вони насичують свою мову «москалізмами», «полонізмами» 

та «провінціаналізмами» [2, c. 103–111]. Позицію Б. Грінченка підтримували 

І. Нечуй-Левицький та І. Огієнко, які виступали проти впровадження 

іншомовних слів в рідну мову, пропонували замінювати їх на українські 

відповідники. 

У кінці ХІХ – на початку ХХ століття спостерігається посилення 

інтересу української інтелігенції до вивчення європейських мов. Леся 

Українка у листі до М. Драгоманова писала: «Дехто з моїх товаришів, 

вивчившись по-французськи та по-німецьки, тепер береться до англійської та 

італьянської мови, хоч взагалі то англійською мовою ще дуже мало хто 

користується» [1, c. 16]. Проте у цей період запозичення англомовної лексики 

не було наскільки динамічним та інтенсивним, як сьогодні. 

Нині англомовні запозичення поширені у різних сферах діяльності: в 

економіці (фандрейзинг, дисконт, лот), у суспільно-політичній сфері 

(імплементація, спіч, лідер, спічрайтер), в науці, освіті (файл, коледж), у 

культурі, мистецтві (трилер, блокбастер, хепі-енд, арт-студія), у 

молодіжній субкультурі (о‘кей, смайл, паті), у спорті (спорт, голкіпер, 

нокаут, фініш, тренер); у побуті (плед, памперси, біфштекс, сандвич, спрей, 

паркинг, секонд-хенд), у рекламі (слоган, біг-борд) і т. под.  

До основних причин запозичень можна віднести: а) потребу в 

найменуванні нових предметів, процесів, понять (хакер, модем), б) прагнення 

до мовної економії, точності, лаконізму (бренд – розрекламована торгова 

марка певного товару, ґрант – грошова допомога на навчання чи наукове 

дослідження), в) бажання поповнити експресивні засоби (бакси, упс, о'кей), 

г) необхідність уточнити, деталізувати поняття (медіа-ринок, веб-дизайнер) та ін.  
Значна кількість англомовних запозичень уже зафіксована у 

лексикографічних виданнях, зокрема в тлумачних і орфографічних 

словниках, проте виникла потреба збільшити реєстр орфографічного 

словника української мови за рахунок лексичних запозичень, давши їм 

відповідне орфографічне оформлення. Відтак, гостро стоїть проблема 

унормування правопису новітніх англійських запозичень, оскільки немає 

єдиного правописного принципу їхньої передачі на письмі, що викликано 

проблемністю деяких аспектів українсько-англійської транслітерації.  

Неусталеність правописних норм для англомовних запозичень 

призводить до варіативних написань однакових за значенням слів. До таких 

випадків відносимо недотримання правил: а) «дев‘ятки»: написання і-и в 

загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р перед наступним 

приголосним (паблік-рілейшнз, чіпси, чізбургер, мікрочіп); б) правопису 
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подвоєння приголосних у загальних назвах (офф-шор, прессинг, хеппі міл); 

в) написання складних слів разом, окремо та через дефіс 

(іміджмейкер та імідж-мейкер, хотдог та хот-дог, онлайн та он-лайн). 

Отже, проблема англомовних запозичень в українській мові є 

актуальною в наш час, оскільки суттєво впливає на мовну ситуацію в країні, 

тому й потребує подальших наукових розвідок. 
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ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ  

В СУЧАСНОМУ СЛОВНИКОВОМУ СКЛАДІ МОВИ 

 

Мова – найважливіший, найбагатший 

і найміцніший зв‘язок, що єднає минулі, 

теперішні та прийдешні покоління народу в 

єдине велике історичне живе ціле. 

К. Ушинський 

Розвиток суспільно-політичних відносин, науки й техніки вносить 

істотні зміни в лінгвістичну модель світу, мова – як живий організм швидко 

реагує на всі зміни в житті суспільства, які своєю чергою зумовлюють 

динаміку поповнення її лексичної системи. Помітне місце в лексичному 

представленні ідеологічних концепцій належить суспільно-політичній 

лексиці, поповнення якої виявляється в кількісних та якісних змінах її 

складу, що відбувається за рахунок: творення неологізмів на позначення 

розбудови і становлення держави: державотворення, націєтворення, 

політреформа, роздержавлення, саміт; союзів, об‘єднань, угруповань та їх 

функціонерів: картель, коаліція, коліціант, мафія, мафіозі, очільники, 

силовики, фракція, хартія; позначення соціальних та ідеологічних процесів: 

соборизація, індексація, монетаризація, сертифікація, субсидія; соціальних 

прошарків: барсетник, безхатченко, бодигард (особистий охоронець 

приватних заможних осіб), бомж, наркоділок, наркокур‘єр, олігарх, рекетир; 
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видів спорту та спортсменів: бодибілдинг, вейкбординг (вейкбордист), 

каюкінг, серфінг (серфінгіст), сноубординг (сноубордист), фристайл 

(фристайлгіст); економічно-фінансової сфери: бáртер, бартеризáція, бíзнес, 

бізнесмéн, брейк (різке раптове падіння цін на біржі), брóкер, брóкеридж 

(винагорода, яку отримують брокери), вáучер, девальвáція, дилер, дискóнт, 

доларизáція; видів та заходів культури й мистецтва: бодіáрт, дизáйн, 

етноджáз, імпресáріо, кáстинг, поп-мýзика, римéйк, рóкер (прихильник, 

виконавець року); суспільно-політичних наук: валеолóгія, етнополітолóгія, 

іміджолóгія, конфліктолóгія, плебсолóгія, ювентолгіóя тощо. 

Словниковий склад мови поповнюється за рахунок повернення до 

активного вживання слів з периферійного лексикону раніше 

використовуваних лексем: держáвник – представник вищих керівних органів 

держави; провідник – ватажок, керівник, вождь; звéрхник – керівник, вищий 

за посадою начальник, той, хто має владу; мер, мéрія, оборóнець – адвокат; 

прáвник – юрист; інтенсивного використання книжної мови: урядувáння, 

рéчник, атентáнт – замах, волонтéр – доброволець, речник; функціонéр – 

урядовець або службовець, який виконує певні обов‘язки в державній 

установі або політичній організації; вíче – поважне масове зібрання для 

вирішення актуальних питань. 

Значне місце в сучасному українському загальномовному словнику 

посідають жаргонізми на позначення негативних явищ: кнопкодавство 

(кнопкодавець) – неособисте голосування депутата; тітушки – найманці 

влади; тушки, тушкування, тушкопад – перехід з однієї партії в іншу; 

варяги-реформісти; дерибан, дерибанство, грузинопад та ін. [2]. 

У поповненні словникового складу мови чільне місце посідають 

морфологічне та неморфологічне словотворення. З-поміж морфологічного 

способу творення слів продуктивністю відзначаються афіксація і слово- та 

основоскладання. До продуктивних суфіксів належать суфікси -ик, -ник, 

-ація, -ізація. За допомогою суфіксів -ик, -ник творяться лексеми на 

позначення назв осіб за видами занять: біржовик, логíстик, контрáктник, 

мажоритáрник, піáрник, пікетувáльник; назв матеріалів: металоплáстик. 

Продуктивністю відзначаються префікси де-, ре-, анти-. 

За допомогою префікса де- утворюються слова на позначення відмови, 

втрати, згортання, зниження чого-небудь: деідеологізáція, декомунізáція, 

девіндуáція, деінфлpція, деіндустріалізáція, деінфляція та ін. Префікс ре- 

вказує на поновлення, зміну структури: реíмпорт – ввезення з-за кордону 

вивезеного раніше товару, реéкспорт, реінвестувáння, реінтегрáція, 

реструктуризáція тощо. 

За допомогою префікса анти- утворилася низка слів, що вказують на 

протилежність, протидію, ворожість: антидéмпінг – заходи, спрямовані на 

захист власного виробника, аналогічно: антимонопóльний, антиреклáма, 

антитерористичний та ін. 

Досить продуктивним способом творення нових слів є осново- та 

словоскладання. Особливою продуктивністю відзначаються євро- частина 
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складних слів, що вказує на стосунок до держав, Західної Європи: 

євровалюта, євровíза, єврокредит, єврооблігáція, європарлáмент, євросоюз; 

нано… вказує на дуже малий розмір, виготовлений за допомогою нових 

технологій, у складі слова означає одну мільярдну частину чогось: 

наноампéр, нанокулóн, наноінженéрія, наномéтр, наноóптика, наносекýнда 

та багато інших; псевдо – означає несправжній, позірний, уявний: 

псевдовченнp, псевдокультýра, псевдорефóрма, псевдочорнóбилець; 

поєднанням слів: багатобóрець та ін. 

Серед неморфологічних способів словотвору особливою продуктивністю 

відзначається синтаксичний спосіб, за допомогою якого утворюються 

терміни-словосполучення, ―окремо оформлені, багатолексемні, але 

семантично цілісні утворення, що складаються з двох і більше компонентів‖ 

[2, с. 35], які мають ту саму номінативну функцію, шо й слово: валютний 

коридóр, військóва радіолóгія, коаліцíйний ýряд, нанорóзмірні кристáли, 

Небéсна сóтня, помарáнчева революція тощо.  

Лексичний фонд української мови поповнюється також і за рахунок 

семантичних змін питомих слів, напр.: відмивáння – 1. Ретельне миття чого-

небудь. 2. Легалізація отриманих грошей незаконним шляхом; перегóни – 

1. Спортивні змагання на швидкість. 2. Передвиборний процес; коридóр – 

Обмежений з усіх боків вузький довгий простір; прохід і штучні обмеження в 

чомусь – валютний коридóр – обмежені державою межі коливання 

валютного курсу. 

Одним із шляхів поповнення словникового складу є запозичення: 

кіднéпінг – викрадення людей, переважно дітей, з метою отримання викупу; 

бутлéгерство – незаконне виробництво та контрабанда спиртних напоїв, що 

контролюється організованою злочинною групою; концéсор – юридична або 

приватна особа, яка бере в концесію державно-комунальне господарство; 

аналогічно: дилер, гемблінг, лізинг, омбудсмен, оферент, сутенер, трасферт 

та ін.; використання повторних запозичень, графічна форма яких може 

збігатися з формою раніше адаптованих співвідносних одиниць, наприклад, 

термін франшиза вже давно ввійшов до українського лексикону, проте 

похідні від нього з‘являються в останнє десятиліття ХХ ст., на поч. ХХІ ст. – 

франчáйзинг, франшиза; тінéйджер – підліток перехідного віку; ритéйл – 

роздрібно-оптова торгівля будь-якою продукцією; рі¡лтор – агент, 

посередник купівлі-продажу нерухомості та багато інших. 

Запозичені слова мають значний словотвірний потенціал, утворюючи 

словотвірні гнізда, напр.: ліцéнзія, ліцензувáння, ліцензíйний. Спостерігається 

зростання кількості гібридних термінів, утворених поєднанням питомих та 

запозичених основ: лізингодáвець, лізингоодéржувач та ін. 

Поява нових номінацій у мові пов‘язана з розвитком суспільних 

відносин, науки, техніки й культури суспільства. Словниковий склад мови 

постійно змінюється, пристосовуючись до проблем суспільства – це 

безперервний кругообіг набутих і втрачених слів. 
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ФОНЕТИКО-ОРФОЕПІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ  

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Важливе місце у системі професійної лінгвістичної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи відведено фонетико-орфоепічній компетентності як 

важливому складнику мовної компетентності сучасного фахівця. Необхідність 

формування фонетико-орфоепічної компетентності в студентів педагогічних 

факультетів продиктована сучасними вимогами, що притаманні українському 

суспільству і для ефективного функціонування в якому необхідно досконало володіти 

рідним словом. Практичне значення орфоепії винятково важливе, оскільки 

дотримання орфоепічних норм удосконалює мову як засіб спілкування, полегшує 

обмін думками. Унормована вимова є однією з ознак культури мовлення. 

Мовознавці  й  лінгводидакти  в  різний  час  приділили  належну  увагу цьому 

питанню. О. Біляєв, Н. Бабич, А. Богуш, Л. Булаховський, М. Жовтобрюх, 

С. Єрмоленко, С. Караванський, О. Курило, Л. Мацько, В. Мельничайко, 

М. Наконечний, Л. Паламар, М. Пентилюк, М. Пилинський, К. Плиско, А. Погрібний, 

О. Пономарів, О. Сербенська, Л. Скуратівський, Н. Тоцька та інші широко 

представили загальнотеоретичне й практичне напрацювання фонетичного матеріалу 

на фонетико-орфоепічній основі. 

Мета наукової розвідки – розкрити поняття фонетико-орфоепічної компетенції, 

компетентності, визначити основні причини порушення фонетико-орфоепічних норм. 

Аналіз лінгвістичної та лінгводидактичної літератури, вивчення думок науковців 

дає змогу представити фонетико-орфоепічну компетенцію як суму знань про звукову 

систему сучасної української літературної мови та вміння мовця ними користуватися й 

забезпечувати відтворення звукового образу мови. 
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Сказане вище дає підстави стверджувати, що фонетико-орфоепічна компетенція 

– це система, одиницями якої є фонетичні знання, фонетичні навички (із членуванням 

на слухо-вимовні й акцентно-інтонаційні) й фонетичні вміння. Під фонетичними 

знаннями розуміємо передбачуване навчальною програмою засвоєння фахових 

лінгвістичних понять, закономірностей, правил з курсу фонетики сучасної української 

літературної мови, вивчення основних фонетичних одиниць, звукових явищ різного 

рівня – від звука до речення. Під слухо-вимовними навичками розуміємо фонемно-

правильну вимову звуків у потоці мовлення й розуміння всіх звуків під час аудіювання 

й читання вголос. Акцентно-інтонаційні навички – це правильне наголошування слів і 

словоформ, коректне інтонаційно-ритмічне оформлення мовлення [3, с. 156]. 

Відтак, процес формування фонетико-орфоепічної компетентності як системи 

передбачає не тільки засвоєння знань, оволодіння вміннями й навичками, а й 

спроможність студентів мобілізувати й реалізувати означені компоненти на практиці. 

Незнання орфоепічних правил не дасть змоги реалізувати себе як самодостатню 

особистість. Передусім це стосується мовленнєвої практики вчителів початкової 

школи. 

На наш погляд, основними складовими фонетико-орфоепічної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів є система теоретичних фонетичних і 

орфоепічних знань, умінь і навичок та професійна готовність майбутніх учителів 

початкових класів до формування відповідних знань, умінь і навичок у молодших 

школярів, спрямованих на розвиток мовленнєвої діяльності. 

Зміст і структура фонетико-орфоепічних знань студентів педагогічних 

факультетів визначаються основною метою їх вивчення – опанування студентами 

теоретичними знаннями про артикуляційно-акустичні властивості мовних звуків, 

закономірності їх сполучуваності у мовленнєвому потоці і пов‘язані з ними 

функціональні зміни, роль звуків у формуванні, розпізнаванні і розрізнюванні 

значущих мовних одиниць вищих рівнів мовної структури – морфем, слів та їх форм, 

ознайомлення із процесами становлення звукової системи української мови протягом 

історичного періоду її розвитку, з‘ясування виникнення або занепаду звуків, еволюцію 

звукових явищ у розвитку фонетичної системи сучасної української мови [3, с. 154]. 

Показником орфоепічної компетентності є насамперед правильна вимова звуків, 

наголошування слів, тобто володіння акцентуаційними нормами, адже людина, яка 

робить відповідні помилки, демонструє свою мовленнєву неграмотність, 

некомпетентність, неосвіченість [1, с. 93]. 

Щоб уберегтися від неправильного наголошування, необхідно знати норми й 

правила української мови, а тому майбутні вчителі початкової школи в процесі 

фахової підготовки вдосконалюють навички професійного вербального спілкування, 

адже порушення орфоепічних норм веде до зниження культури мовлення і впливає на 

загальний рівень культури окремої людини й цілого суспільства.  

Насамперед звертаємо увагу студентів на те, що всі норми української мови 

мають суспільний характер, тобто вони є єдиними для всіх жителів України. 

Наголошуємо на тому, що проблема орфоепічної норми виникає тоді, коли в мові 

існують варіанти вимови одного й того ж звука, а також подвійного наголошування 

слів, яке іноді змінює лексичне значення слова. Тому погоджуємося зі С. Єрмоленко, 
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що «засвідчуючи варіативність як характерну ознаку сучасної мовно-літературної 

практики, маємо зважати на різну природу цієї варіантності» [2, с. 72]. 

Спостереження за мовленням студентів дає нам змогу визначити основні 

причини порушення фонетико-орфоепічних норм: 

а) вплив місцевої говірки або цілого територіального наріччя. Наприклад, 

ненормативна м‘яка вимова шиплячих звуків, звуків [л], [т] ([котл'ета), [ч'об‘іт]);  

б) вплив письма, графіки (вимова окремого звука чи сполучення звуків 

відповідно до звукового значення літер): [дзеркало], [кукурудза] і [п‘ідзв‘ітний], 

[п‘ідживити]; [с'м‘ієш'с'а], [грайет'с'а]), [у книшц'і]; 

г) вплив темпу та гучності мовлення, що повинні регулюватися ситуацією 

мовлення, змістом висловлювання, станом мовця тощо. 

Такі порушення з‘являються не випадково, вони пов‘язані з умовами, у яких 

функціонує й розвивається українська мова. Тому майбутнім учителям початкових 

класів пропонуємо вести словнички власного мовлення («Наголошуй правильно», 

«Запам‘ятай», «Зверни увагу на наголос» тощо). 

Вагоме місце у формуванні фонетико-орфоепічної компетентності студентів 

належить адекватному вибору методів і прийомів навчання фонетики й орфоепії у 

вищій школі. Найбільш ефективними прийомами є прийом наслідування зразка, 

прийом порівняння, зіставлення, аналогії, демонстрація смислорозрізнювальної ролі 

звуків, прийом прихованого керування артикуляцією, прийом «протягування» 

наголошуваного складу (ви-мо-о-о-га, чи-та-а-а-ння, фа-хо-ви-и-ий) або швидка 

вимова слова з «викрикуванням» наголошеного складу і под. Зрозуміло, що кожен із 

методів і прийомів має свої переваги, але жоден із них не є універсальним, тому в 

кожній конкретній навчальній ситуації  їх потрібно застосовувати виважено й логічно. 

Як бачимо, наголошування в українській мові підпорядковане усталеним 

правилам, які відображені у словниках. Дотримання фонетико-орфоепічних норм є 

обов‘язком кожного мовця. Адже, звукова унормованість – це не лише правильна й 

чітка вимова звуків української мови, правильний наголос, а й уміння користуватися 

силою голосу, використовувати потрібний темп, інтонацію, виразність мови, мовне 

дихання. Крім того, знання з фонетики необхідні для удосконалення графіки й 

орфографії, для навчання орфоепії рідної та іноземної мов і т. под.  
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ДУХОВНИЙ КОД КУЛЬТУРИ В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ  

ІГОРЯ РИМАРУКА 
Сучасні мовознавчі дослідження демонструють тенденцію активного 

розвитку двох актуальних підходів до вивчення мови – лінгвокультурології 

та когнітивної лінгвістики. Певною мірою це можна мотивувати 

міждисциплінарним статусом обох наук. Та все ж, незважаючи на значну 

кількість наукових праць, автори яких випрацьовують термінологічні 

апарати, методологічні аспекти лінгвокультурології та когнітивної 

лінгвістики, використовують їх як основні підходи до вивчення мовних явищ 

та процесів, а також інтерпретують результати своїх досліджень із 

застосуванням термінології й методологічних принципів цих наук, досі 

залишається багато недосліджених проблем. Так особливої уваги дослідників 

заслуговує поняття коду – одне з найважливіших понять семіотики, зв'язки 

якої з лінгвокультурологією та когнітивною лінгвістикою все ще потребують 

детального вивчення. Тому тему нашої розвідки вважаємо актуальною. Якщо 

поняття ―знак‖ (―мовний знак‖) є в активному обігу в усіх розділах 

мовознавства, то поняття ―код‖ у розвідках мовознавчого спрямування 

науковці вживають значно рідше, хоча за своєю суттю обидва поняття є 

логічними еквівалентами. В. Красних [6] стверджує, що культурний код – це 

передача матеріального та духовного досвіду, набутого в період історії, 

підтвердженої матеріальними свідченнями. Відповідно, можемо 

висновкувати, що культурний код не завжди має своє формальне вираження 

у мові, залишаючись об'єктом вивчення мистецтвознавців, культурологів. Як 

зазначає С. Толстая: ―Хоча реальні об‘єкти світу, який оточує людину, 

характеризуються численною кількістю найрізноманітніших властивостей,  

зовсім небагато з них набувають осмислення та позначення у мові. Така ж 

вибірковість є властивою для мови культури, яка закріплює за тим чи тим 

об'єктом (предметом, особою, рослиною, дією і т. п.) функцію носія тієї чи 

тієї ознаки‖ [5, с. 46]. Що ж до досліджень у царині мови, то тут слушно 

говорити про лінгвокультурний код, тобто про культурний код, який 

знаходить своє формальне вираження саме завдяки мовним засобам. Вартими 

уваги, на нашу думку, є міркування В. Савицького [4, с. 12], який розглядає 

поняття коду в аспекті понять ―повідомлення‖, ―текст‖, ―канал зв‘язку‖, 

―адресант‖ та ―адресат‖ за схемою К. Шеннона (модифікованою 

Р. Якобсоном), доповнюючи її зауваженням щодо інтерпретативної функції 

коду, яка дає змогу адресату зрозуміти повідомлення. 
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Намагаючись випрацювати теоретико-методологічний апарат 

лінгвокультурології, вчені-мовознавці наголошують на необхідності 

систематизації лінгвокультурних кодів. Розглядаючи коди як своєрідну 

знакову систему, вважаємо цілком слушним міркування щодо існування у ній 

підсистем, відповідно будь-яка частина дійсності може бути кодифікована. 

Як стверджує В. Савицький: ―В галузі духовного виробництва, переходячи з 

натуральної в ідеальну форму існування, набуваючи образного характеру, 

культурним кодом може бути практично будь-яка частина дійсності, яка 

сприймається чуттєво: небісні тіла, природні явища, флора, фауна, людське 

тіло, предмети господарського вжитку, техніка, зброя і т. д. і т. п.‖ [4, с. 13]. 

 Лінгвокультурні коди, актуалізуючись у мові словами та їх 

сполученнями, зафіксовані у текстах. Цінними з позицій мовного аналізу є як 

прозові, так і тексти поетичних жанрів. Та все ж доречним вважаємо 

міркування, що з огляду на форму поетичні тексти є більш інформативними, 

оскільки містять інформацію у більш конденсованому вигляді. 

Репрезентативною для вивчення духовних кодів українців вважаємо вибірку 

з поетичного дискурсу І. Римарука, поета, вірші якого своєю символікою 

мають схожість з молитвами. 

Мовна картина світу, відображена в поезіях І. Римарука, містить як 

поняття, денотати яких репрезентовані матеріально вираженими істотами або 

предметами, як, наприклад, Бог, Господь, Ісус Христос, Божа Матір, Святий Дух, 

Син Божий тощо: Церковка на горі – немов дозорець. 

Летить над світом Юрій Змієборець. 

Біжать вовки  [2, с. 9]; 

Уже наповнюються сім Господніх чаш –  

мені роковано надпити кожну чашу … [2, с. 12]; 

Століття – в зачарованому колі, 

немов у скриньці втомлений вертеп… 

Там, де розсипав Бог насіння волі, 

Розкинув руки захмелілий степ. [2, с. 20],  так і поняття, що не 

формалізовані у мові за допомогою засобів прямої номінації. Лексеми такого 

типу позначені відчутною позитивною тональністю, апеляцією до душевних 

переживань, особливих емоційних станів: землю ти замела непролазна рекламна 

зимо  

але пляма на мертвому небі [3, с. 7]; 

лиш небо куце і тверде.   [3, с. 9]; 

огризки і слова із кам'яного неба [3, с. 73]. Небо у І. Римарука сумне, насичене 

негативними емоціями, які передаються, за допомогою епітетів, у семантиці 

кожного з яких є ознака матеріальності.  

Частотністю у текстах поезій вирізняється лексема душа, яка є одним із 

ключових понять духовного коду українців. У поетичному дискурсі І. Римарука  

душа є об'єктом споглядання, вивчення. Часто душа омовлюється 

персоніфіковано: 

Омиєш душу ввечері в Дніпрі. 
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Прихилишся, немовби до стіни,  

до пісні – наче пісня на порі… 

ХХ вік. Останній день весни [2, с. 73]; 

так сплелися що не розірвати 

невидющим душам їхні пута…  [3, с. 69]; 

бо в нього є важка, а все-таки дорога  

затюкана и дурна, а все-таки душа [3, с. 13]. 

Особливість мовного втілення концепту душа полягає у його уніфікації. 

Аналізуючи поезії І. Римарука, ми майже не зустрічаємо слова ―людина‖, хоча, як 

відомо, концепт людина є ключовим поняттям будь-якої культури. Тому логічним Є 

висновок, що душа для автора є найважливішою складовою буття людини, ядром 

всесвіту. 

Отже, підсумовуючи, можна стверджувати, що система образів та понять, 

вербалізованих у поетичних текстах І. Римарука — це певна кумуляція 

світобачення народу крізь призму світобачення автора та фрагмент духовного коду 

нації. Тому перспективу подальших досліджень вбачаємо в більш детальному 

аналізі поетичного дискурсу поета у контексті творів його доби, а також із 

залученням лексикографічного та етнокультурного матеріалу. 
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ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ  

ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ 

―Періодизація історії української мови нині належить до 

найзлободенніших і найскладніших (хоч простою вона ніколи не була) 

проблем нашої лінгвістики, бо в ній переплітаються суто мовознавчі 

проблеми з суспільними, пов‘язаними з прагненням народу знати об‘єктивну 

правду про себе і разом з цим утвердити свою самобутність та право на 

власну незалежну державу, довести світові прадавність українського етносу‖ 

[5, с. 3]. На формування економічної термінології української мови вплинули 

певні історичні процеси становлення і розвитку економічної діяльності нашої 

країни з диференціацією її галузей і спеціалізацій, на що звернула увагу 

Т.І. Панько, зазначивши, що українська економічна термінологія як виразник 

політекономічних понять, що відбивають зміни в економічному житті 

українського народу, являє собою одну з найбільш живих, рухомих 

мікросистем у складі української літературної мови, що весь час 

поповнюється [7, с. 28]. 

Терміносистема будь-якої галузі знань засвідчує її досягнення на 

певному історичному етапі розвитку суспільства. Українська літературна 

мова, її окремі фахові субмови, в тому числі й економічна, мають доволі 

складну історію свого розвитку. Економічна термінологія належить до 

найдавніших шарів лексичної системи мови, її формування залежить від 

багатьох як лінгвістичних, так і позалінгвальних факторів. Найменш 

вивченими в українській мові виявилися питання функціонування 

економічної лексики як певної цілісної системи, питання її розвитку та 

упорядкування.  

Формування й розвиток кожної терміносистеми, у тому числі й 

економічної, визначається рядом позамовних і внутрішньомовних факторів. 

Відомо, що лексико-семантичні процеси більшою мірою, ніж інші, 

демонструють зв‘язок із позамовними реаліями. Семантична історія слів у 

багатьох випадках досить чітко відбиває зміни в умовах життя суспільства. У 
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зв‘язку з цим очевидно, що в дослідженні варто розмежовувати 

екстралінгвальні та мовні чинники. ―Необхідно .. зосередити увагу на 

кардинальних для кожної лінгвістичної праці питаннях: по-перше, на 

взаємозв‘язку процесів розвитку мови з історією народу, по-друге, на 

особливостях семантичного розвитку слів, зумовлених структурною 

специфікою конкретних мов‖ [2, с. 94]. Розглядаючи ці два критерії в єдності, 

ми усвідомлюємо, що екстралінгвальний чинник є значним у процесі 

розвитку лексики як найрухливішого рівня мови. 

Серед позамовних основоположними є рівень розвитку національної 

науки, техніки, промисловості та культури, а серед внутрішньомовних – 

становище мови в суспільстві і ступінь розвитку відповідних функціональних 

стилів. У процесі формування будь-якої терміносистеми кожної наявної мови 

спостерігається тісний взаємозв‘язок позамовного і внутрішньомовного 

факторів, які певним чином організовують термінотворчий процес, що є 

закономірним поступальним розвитком з послідовною зміною періодів. 

Історія термінотворення – процес зміни одного періоду формування й 

становлення терміносистеми на інший, за якого простежується тісний зв‘язок 

кожного наступного з попереднім, що в цілому становить безперервний рух і 

розвиток [6, с. 7]. 

Історичний погляд на українську економічну термінологію показує, що 

економічна лексика є однією з найдавніших фахових термінологій. 

Звернення до аналізу саме позамовних чинників свідчить, що формування 

української фінансово-економічної термінології (далі – УФЕТ) зумовлене 

кількома обставинами. Для їх з‘ясування важливо визначити, які саме реалії 

об‘єктивного світу та спеціальні знання про них у певні історичні періоди 

термінувалися; що являли собою ці реалії, які саме ознаки були покладені в 

основу їхнього найменування; хто і за яких соціальних обставин виступав 

термінотворцем.  

Крім того, у формуванні УФЕТ не виявлено специфічних наслідків дії 

чинників лінгвального характеру, таких, які б суттєво відрізняли її від інших 

терміносистем. Оригінальність українських лексем на позначення фінансово-

економічних понять визначена наявністю екстралінгвальних чинників, серед 

яких виділяємо соціально-комунікативний та історично-політичний. 

Визначальним моментом в акті номінування, що ототожнюємо з актом 

природного термінування, є складне переплетення сприймання мовцем 

реальної дійсності та його особистого індивідуального смислового завдання. 

Саме у зв‘язку з цим завданням термінотворець аналізує ситуацію, членує та 

деталізує її, виділяє з необхідним, зумовленим тими чи іншими 

прагматичними настановами, ступенем точності окремі подробиці та деталі в 

описуваній ситуації. Все це визначає вибір одиниці номінації [6, с. 7]. 

Основним змістом процесу термінування виступає ―лінгвокреативне 

мислення термінотворця, спрямоване на породження нових мовних 

феноменів шляхом трансформації наявних у мові одиниць‖ [9, с. 67]. Тому 

дослідження, проведене з урахуванням впливу людського чинника в 
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термінотворчих процесах, виявляється зорієнтованим на виявлення 

―механізмів творення мови під впливом духовної потреби людини у 

самовираженні і пізнанні світу‖ [4, с. 74], а також під впливом пристосування 

мови до умов і прагматики спілкування. 

Взаємозалежність між дією людського чинника та розвитком термінології 

досить відчутна, бо термінологію розглядаємо ―не тільки як закономірну 

еволюцію мови, зумовлену історією її носіїв, а й з погляду творчості 

індивідів зі своїм світобаченням‖ [8, с. 111], типом мислення, властивим 

лише їм, належністю до певної національної культури. 

Пізнаючи природу речей та явищ навколишнього середовища, 

аналізуючи властивості предметів, виділяючи при цьому та узагальнюючи 

їхні найістотніші риси та ознаки, людина формує поняття. Щоб поняття 

могли існувати й розвиватися, вони повинні мати опору в слові, мають бути 

нерозривно пов‘язані з їхніми конкретними зовнішніми проявами у формі 

мовних одиниць. 

―До слова ми маємо лише неясне передчуття, пошуки способу 

висловлення, і лише у слові наша думка знаходить своє вираження. Лише 

вилившись у слово, здогадки і передчуття переростають у поняття‖ [3, с. 

178–180], які відіграють у пізнанні, особливо науковому, спеціальному, 

надзвичайно важливу роль. Термін, з огляду на це, є результатом закріплення 

певного поняття у слові. 

Для розвитку мов (та їхніх терміносистем), що діють у дво- або 

багатомовному суспільстві, особливого значення набувають історичні та 

політичні обставини цього розвитку. Під їхнім впливом фахова лексика може 

творитися на основі переважно національної мови даного народу або на 

основі чужої мови, пристосованої для вираження понять певної галузі 

людських знань. 

Аналіз історичного тла економічної діяльності на теренах України у 

мовленнєвому аспекті, тісно пов‘язаний з політичною історією України, 

передбачав з‘ясування того, в яких часових площинах українську економіку 

обслуговувала переважно рідна мова, а в яких – мова панівної держави. 

До того враховуємо геополітичну ситуацію, що склалася внаслідок 

розподілу українських земель протягом кількох сторіч між різними 

державами, де українці підлягали законодавствам цих країн, де по-різному 

виявляли себе права і статус української мови. Різна лінгвополітична 

орієнтація регіонів України вплинула на формування української 

термінології економічної справи на наддніпрянських та наддністрянських 

землях. 

―Історія розвитку української наукової мови – це постійне переборення 

політичних заборон і перешкод. Водночас це об‘єктивний процес у його 

причинних зв‘язках. Фактично за всю свою велику історію українська 

наукова мова не знала нормального розвитку. У період самостійного життя 

українського народу, засвідченого пам‘ятками IX–XIV ст., його літературною 

мовою була нерідна староболгарська. Коли ж її витіснила мова, що 
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витворилася на живій народній основі з пол. XVI ст., український народ вже 

став бездержавним. .. Заборона української мови як засобу літературного й 

громадського спілкування стримувала її стильову розбудову, а водночас і 

формування термінологічної лексики. Ускладнювався процес взаємодії її із 

загальним вербальним складом мови‖ [8, с. 111]. 

Отже, на різних етапах історії українського народу суспільні, політичні 

та правові передумови не завжди сприяли повнокровній функціональній 

розбудові національної мови, часом вони практично унеможливлювали її. 

Політична історія України накладала на розвиток української мови, зокрема 

її спеціальної лексики, свій відбиток, активно впливала на внутрішньомовні 

процеси. 
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Текст є об‘єктом дослідження лінгвістики, герменевтики,  

літературознавства, текстології та інших галузей сучасної науки.  
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Лінгвістику тексту досліджують Е. Бенвеніст, В. Дресслер, К. Пайк, 

Р. Харвег, З. Харріс та ін. До цієї проблеми звертаються І.В. Арнольд, 

Н. С. Валгіна, О.П. Воробйова, С.Я. Єрмоленко, С.Й. Гіндін, А.П. Загнітко, 

О.С. Кубрякова, В. Я. Мельничайко, О.І. Москальська, Т.М. Ніколаєва, 

О.О. Селіванова, М. І. Пентилюк та ін.  

Мета статті – розглянути поняття тексту як об‘єкта лінгвістичних 

досліджень та визначити основні ознаки, категорії тексту.  

У сучасних наукових працях знаходимо різне трактування цієї галузі 

мовознавства. Так, С.Я. Єрмоленко подає таке визначення: «Лінгвістика 

тексту – галузь мовознавства, яка вивчає правила побудови зв‘язного 

мовлення, комунікативні різновиди тексту, зумовлені текстоутворювальними 

функціями мовних одиниць та орієнтацією повідомлення на певного 

адресата» [7, c. 312]. 

О.О. Селіванова визначає лінгвістику тексту як «галузь мовознавства, 

що вивчає семіотичну, структурно-граматичну, семантико-змістовну, 

комунікативно-прагматичну організацію текстів, їхню категорійну систему й 

мовні засоби її репрезентації, а також процеси породження, розуміння й 

інтерпретації текстів у семіотичному універсумі культури» [6, с. 283–284]. 

Т.М. Ніколаєва трактує лінгвістику тексту як «напрям лінгвістичних 

досліджень, об‘єктом яких є правила побудови зв‘язного тексту та його 

смислові категорії, що виражаються за цими правилами» [3, c. 267]. 

М.І. Пентилюк наголошує на тому, що «лінгвістика тексту – наука, що 

досліджує текст, його семантику і структуру, смислові категорії, особливості 

функціонування в мовленні тощо» [5, с. 13–14]. 

Як бачимо, лінгвістику тексту науковці розглядають з різних позицій. 

Відтак, і поняття тексту теж має різне тлумачення. Різноманітність підходів 

до пояснення терміна тексту зумовлена багатьма причинами. 

О. О. Селіванова виділяє такі: 1) абсолютизація структурної організації та 

граматичних зв‘язків зв‘язності; 2) формально-структурна, жанрова, 

стилістична різноплановість тексту і специфіка способу його репрезентації, 

за яким тексти поділяються на письмові, усні та друковані; 3) специфіка 

підходів до вивчення тексту навіть у межах лінгвістики, що унеможливлює 

вироблення якогось синтетичного тлумачення тексту; 4) канонізація тексту 

як складника комунікативного процесу, посередника, засобу, процесу й мети 

комунікації, що пов‘язане зі становленням комунікативного напряму 

лінгвістики тексту й ототожненням тексту і дискурсу; 5) абсолютизація 

певної категорії або кількох категорій тексту при його тлумаченні [6, с. 600-

601]. 

Звернемося до енциклопедичних джерел, що подають визначення тексту.  

Д. X. Баранник визначає текст як «писемний або усний мовленнєвий 

масив, що становить лінійну послідовність висловлень, об‘єднаних у ближчій 

перспективі смисловими і формально-граматичними зв‘язками, а в 

загальнокомпозиційному, дистантному плані – спільною тематичною і 

сюжетною заданістю» [7, с. 679]. 
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О.О. Селіванова наголошує на тому, що текст – цілісна семіотична 

форма лінгвопсихоментальної діяльності мовця, концептуально та 

структурно інтегрована, що служить прагматичним посередником 

комунікації й діалогічно вбудована до семіотичного універсуму культури [6, 

с. 599-600]. 

У лексикографічних працях також детально описано поняття «тексту». 

Так, Л.І. Мацько, Л.В. Кравець зауважують, що «текст – писемний або 

усний масив, що становить лінійну послідовність висловлень, об‘єднаних 

смисловими і формально-граматичними зв‘язками, спільною тематичною і 

сюжетною заданістю» [2, c. 32]. 

На думку М.І. Пентилюк, термін «текст» позначає кілька мовних явищ: 

«1) висловлене (чи написане) речення або сукупність речень (відрізок усного 

чи писемного мовлення будь-якої довжини аж до цілого літературного 

твору); 2) усяка сукупність актів мовлення, створених носіями мови; 

3) процес розв‘язання комунікативних завдань мовними засобами (тема, 

основна думка, обставини мовлення та ін.); 4) об‘єднана смисловим зв‘язком 

послідовність одиниць мовлення: висловлень, абзаців, параграфів, розділів 

тощо» [4, с. 23]. 

Текст як явище мовної та позамовної дійсності, як зазначає 

Ф. С. Бацевич, є складним феноменом, «який виконує різноманітні функції: 

бере участь у комунікації, допомагає зберігати і передавати інформацію в 

просторі й часі, фіксує психічне життя індивідів, є продуктом конкретної 

історичної епохи, формою існування культури, віддзеркаленням певних 

соціокультурних традицій тощо» [1, с. 146]. 

У процесі дослідження тексту, як підкреслює М. І. Пентилюк,  

визначилися такі основні аспекти: «текст як система вищого рангу, 

основними ознаками якої є цілісність і зв‘язність (текст є складна система, 

об‘єднана комунікативною цілісністю, смисловою завершеністю, логічними, 

граматичними, семантичними зв‘язками); типологія текстів (за стилістичною 

функцією, зв‘язністю, способами поєднання елементів, що входять до тексту, 

на основі комунікативної настанови і визначених нею структурно-

семантичних особливостей тексту); текст утворює ціла система одиниць, що 

в сукупності має назву складне синтаксичне ціле (ССЦ) або надфразна 

єдність (НФЄ); особливі категорії тексту (інформативність, здатність тексту 

членуватися, зв‘язність (когезія), континуум, автосемантичні відрізки тексту, 

ретроспекція, модальність, інтеграція, завершеність); якісна своєрідність 

функціонування мовних одиниць тексту (як структурно-семантична єдність 

текст має здатність впливати на мовні одиниці); міжфразні зв‘язки та 

відношення (словосполучення, ССЦ, абзац); текст як засіб комунікації» [5, 

с. 15]. 

Характеризуючи текст як лінгвістичне явище, Ф. С. Бацевич виокремлює 

основі ознаки: зв‘язність, цілісність, інтенційність (авторська мета), 

інформативність, ситуативність (зв‘язність з контекстом), членованість 

(наявність смислових частин), інтегративність (єдність цих частин), 
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модальність (особистісне ставлення), розгорнутість, послідовність, динамізм 

зображуваного тощо [1, с. 146]. 

Досліджуючи структуру тексту, Т. М. Ніколаєва, Н.Д. Зарубіна, 

Ф. C. Бацевич визначили категорії тексту, його суттєві ознаки, що складають 

зміст поняття «текст». До цих категорій належать комунікативність, 

інтеграція, зв‘язність (когезія), цілісність, інформативність та ін.  

М. І. Пентилюк пропонує поділити категорії тексту на дві групи: 

семантичну і структурну. До першої дослідниця відносить інформативність, 

комунікативність, цілісність, завершеність та ін., а до другої – інтеграцію, 

зв‘язність, членованість, лінійність та ін. М. І. Пентилюк наголошує, що «з 

усіх категорій тексту визначальними є цілісність і зв‘язність. Саме вони 

дозволяють розглядати текст як систему вищого рангу. Такий підхід включає 

дослідження тексту як складної системи, об‘єднаної комунікативною 

цілісністю, смисловою завершеністю, граматичним і семантичним зв‘язками» 

[4, с. 24]. 

Отже, текст є багаторівневою складною системою, створеною із мовного 

матеріалу і наповненою великим обсягом різноманітної інформації. Текст 

виступає одиницею комунікації, визначає стратегії і тактики комунікантів, 

забезпечує процес спілкування та реалізується через мовленнєве втілення.  
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ УЧЕБНИКА РУССКОГО ЯЗЫКА  

В ГЕНДЕРНОМ РАКУРСЕ 
Гендерные стереотипы и гендерные роли являются составными частями 

гендерной культуры общества, которая является системой социальных 

ценностей, как определѐнных норм, образцов поведения и внешнего вида 

людей мужского и женского пола, без которой не может существовать любое 

общество. Школьный учебник является ведущим средством обучения и 

воспитания подрастающего поколения. Поэтому актуальной и 

дискуссионной остаѐтся проблема создания учебников, которые бы давали 

равные возможности для реализации личности вне ее пола. 

Как метод исследования гендерных особенностей учебника был 

использован контент-анализ – это перевод в количественные показатели 

массовой текстовой информации с последующей статистической еѐ 

обработкой. В процессе контент-анализа  был исследован типовой учебник 6-

го класса по русскому языку, неоднократно переиздаваемый в Казахстане [1]. 

За единицу анализа было взято упражнение. 

Цель проведения гендерного контент-анализа – выявить предписанные 

социальные роли, специфические качества мужчин и женщин, с которыми 

школьники знакомятся на страницах учебника, а также специфику 

трансляции этих образов. Это позволяет выявить некоторые рамки 

самореализации личности учащихся, создаваемые в процессе гендерной 

социализации. Для выявления смысловых единиц анализа была использована 

классификация гендерных стереотипов, обозначенная в научной литературе  

[2, с. 3–5]. 

В ходе контент-анализа было выявлено, что данный учебник 

транслирует обширную гендерную информацию, частота обращения к 

гендерным характеристикам составляет 25,96%. 

В анализируемом учебнике, бесспорно, существует разрыв 

употреблений женских и мужских образов. Обращение к мужским образам 

составляет 68,93%, к женским – 31,07% (рисунок 1). Следовательно, в 

содержание упражнений учебника можно обнаружить определѐнную 

гендерную асимметрию.  

 

 

 

 

 

 



Тенденції та перспективи формування професійної лексики. Випуск VIII, 2018 р. 

 

 

 106 

Рисунок 1 – Процентное соотношение употребления мужских и женских 

образов 

 

Распознавание женского образа было реализовано с учѐтом 

определѐнных характеристик: это грамматический род, семейные роли, имя, 

внешность и одежда, сказочные персонажи. Мужчины определялись по 

таким же критериям (см. Таблицу №1). 

Таблица 1 – Маркеры распознавания мужских и женских образов 

Смысловые единицы 

анализа 

Индикаторы характеристик в тексте (единицы 

счѐта) 

 

 

 

Маркеры мужского 

образа 

грамматический род; обращения мальчик, друг, 

товарищ, солдат, мальчишка, молодец, бедняк, 

батыр, король, брат, поэт, пастушок, сыночек, 

принц, папа, помощник, господин, царевич, гусар, 

жених, мудрец, малыш, командир, вождь, 

крестьянин, странник, разбойник, мужчина, месье, 

приятель, противник, неприятель, чародей, дед, 

князь, мужик, старичок, предатель, рыболов, 

иностранец, наездник, охотник, земляк, 

дрессировщик, ямщик и т.д.; указание имени, 

мужская одежда, внешние признаки: усы, борода.  

Маркеры женского 

образа 

грамматический род; обращения девушка, мать, 

молодица, царевна, девочка, сестра, дочь, 

крошечка, нянечка, невеста, подруга, малышка, 

супруга, женщина, мадам, девица, красавица, 

бабка,  внучка, грузинка, студентка, латышка, 

лилипутка, книжница и т.д.; указание имени, 

женская одежда, внешние признаки: коса, бант.   

 

В текстах упражнений субъекты действий представлены следующими 

группами существительных: 

- антропонимические лексемы (Маша, Шумаков, Буратино); 
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- термины родства (мать, сын); 

- лексемы, обозначающие возраст субъекта действий (мальчик, юноша, 

девочка, девушка); 

- агентивные лексемы (художник, акын). 

Гендерный параметр в указанных группах маркирован на 

грамматическом уровне – через категорию рода. Если же в текстах учебника 

использовалась форма «м.р. ед.ч.» или «м.р. мн.ч.» без каких-либо 

характеристик, считается, что какое-либо действие производится 

неопределѐнным субъектом. 

Группы номинаций, называющие субъектов мужского и женского рода, 

совпадают, однако их семантическое наполнение различается. Обнаружено 

наличие гендерной асимметрии в использовании имѐн существительных: в 

количественном соотношении лидируют имена существительные мужского 

рода.  

Анализ предикативных отношений выполнялся с опорой на модель 

анализа семантических глагольных предикатов М.А. Халлидея (1996), 

трансформированную Е.С. Гриценко (2005). Суть модели состоит в том, что 

говорящий или пишущий, выбирая тот или иной глагол для описания 

действий, конструирует определѐнный образ субъекта этих действий. Автор 

делит глаголы на категории в зависимости от выполняемой деятельности и 

роли субъекта. Схематически названная модель выглядит следующим 

образом: 

                                        физический процесс 

 

                            действие    событие 

 

намеренное  ненамеренное 

 

                                            психический процесс 

 

                        замкнутый внутри           направленный вовне 

 

процесс познания    процесс восприятия процесс реакции 

Анализ семантики глагольных предикатов подтвердил наличие 

метагендерного и гендерного уровня описания человека в языке. 

Большинство глаголов, использованных в тексте упражнений, относятся к 

метагендерному уровню, т.е. носят универсальный характер и употребляются 

с подлежащим – как с именами существительными мужского, так и с 

именами женского рода. Например, читать, писать, рисовать. 
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Однако в текстах отдельные глаголы чаще используются для 

обозначения действий лица определѐнного пола. Они тоже относятся к 

метагендерному уровню, однако употребляются с именами 

существительными либо мужского, либо женского рода, не имея при этом в 

системе языка никаких гендерно значимых ограничений на употребление. 

При описании действий лиц мужского пола преобладают глаголы, 

обозначающие физические процессы намеренного действия, среди них 

лидируют глаголы со значением «движение». Например, бежать, скакать и 

т.д. Таким образом, лица мужского пола чаще всего представлены активными 

субъектами действий с ярко выраженной мобильностью и динамичностью. 

Большинство глагольных предикатов, обозначающих физические 

процессы намеренного действия, выражено глаголами совершенного вида, 

что создаѐт впечатление результативности и завершѐнности действия.  

Глагольные предикаты, обозначающие физические действия 

ненамеренного характера, чаще используются с подлежащим, выраженным 

одушевлѐнным именем существительным мужского рода (например, нашѐл, 

уронил). 

Деятельность субъектов мужского пола, выраженная глаголами, 

обозначающими психические процессы (например, думать, знать) 

представлена более разнообразно, чем деятельность субъектов женского 

пола. 

Таким образом, гендерная асимметрия конструируется в текстах 

упражнений данного учебника за счѐт предпочтительного использования 

определѐнных глаголов с именами существительными женского и мужского 

рода. 
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СУЧАСНИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ 
Лексичний склад української мови містить велику кількість сленгових 

утворень, що відповідають певним соціальним та професійним групам 

людей. Упродовж часу, коли наша мова перебувала під впливом тоталітарної 

системи, визнавався єдиний стандарт літературної мови. Проте існування 

різноманітних діалектизмів, сленгізмів тощо доводить, що мова залишається 

динамічною системою, яка постійно живе і розвивається. У добу творення 

незалежної держави, у зв‘язку із визначенням української мови як державної 

відповідно до ст. 10 Конституції України, питання культури мовлення 

набуває особливої ваги. Поява у мовленні значної кількості слів, 

ненормативної лексики та їх використання в різних соціальних групах 

змушує нас замислитися над проблемою культури спілкування.  

Мета статті – проаналізувати особливості функціонування сучасного 

молодіжного сленгу в сучасній українській мові.  

Актуальність обраної теми полягає в тому, що активне вживання 

молоддю сленгової лексики потребує постійного відслідковування джерел й 

способів творення молодіжного сленгу. Важливим є й те, що, незважаючи на 

велику кількість наукових публікацій, присвячених вивченню жаргонного 

субстандарту,  навіть поняття «сленг» ще недостатньо уточнено. Різні 

аспекти молодіжного сленгу вивчали як вітчизняні мовознавці 

(Л. Бакуменко, В. Балабін, А. Березовенко, П. Грабовий, Н. Дзюбишина-

Мельник, Т. Друм, Т. Ілик, Л. Карпець, С. Мартос, Ю. Мосенкіс, С. Пиркало, 

І. Приходько, Л. Ставицька,  Л. Масенко, О. Фурса,  І. Шовгун та ін.), так і 

зарубіжні (А. Арнольд, Е. Берговецька,  М. Грачов,  М. Маковський, 

Л. Скворцов,  Т. Хом‘яков та ін.). Така увага до молодіжного мовлення 

пояснюється тим, що мова завжди чутливо реагує на зміни в суспільно-

політичному й культурному житті будь-якого народу, а це спричиняє певні 

зрушення в її лексичному складі. Л. Крисін зазначає, що молодіжний сленг 

найбільш значущий соціально: ним користуються численні групи носіїв, 

мовні елементи його активно поповнюють літературну мову. Носії 

молодіжного сленгу − учні старших класів, студенти. На думку вченого, 
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частково входить сюди й молода технічна та гуманітарна інтелігенція віком 

приблизно від 22 − 23 до 33 − 35 років [3, с. 76; 2].  

Пласт сленгової молодіжної лексики великою мірою становлять 

новоутвори (неологізми), які формуються і змінюються разом зі змінами в 

суспільстві. За свідченням Л. Ставицької, «сучасний молодіжний сленг є ніби 

посередником між інтержаргоном та мовною практикою народу, розмовно-

побутовою мовою широких верств населення, яка послуговувалась і завжди 

послуговуватиметься здатністю української мови до продукування 

стилістично знижених, іронічних, гротескних лексичних засобів, що в 

сучасних умовах демократизації стилів спілкування і виявляються 

адекватними жаргонним і сленговим номінаціям» [4]. 

Лексеми утворюються під впливом найрізноманітніших чинників, серед 

яких особливо виділяються: кримінальний жаргон, інтержаргон, власна 

інтерпретація серед молоді деяких термінів, зокрема медичних тощо. 

Останнім часом поширеним є залучення сленгових номінацій до 

мовлення теле- та радіопередач, газет, журналів тощо. Це пояснюється тим, 

що автори намагаються наблизити їх до кола слухачів (читачів), надати 

відтінку молодіжної розкутості. Прийом популярний серед читачів, яким 

приємно мати спільну мову з виданням. У цьому випадку можна провести 

аналогію з жаргоном окремої сім‘ї, компанії, який дуже цінується носіями і 

робить групу людей згуртованішими, дозволяє відрізняти «своїх» від 

«чужих». П. Білоус зазначає: «Часом автори, зокрема, з нинішнього молодого 

покоління літераторів, вдаються до навмисного нагромадження вульгаризмів 

або жаргонізмів, чим прагнуть підкреслити власну мовну 

―незакомплексованість‖ і продемонструвати особисту творчу розкутість» 

[Цит. за: 1].  

Ця думка стосується не лише письменників, а й журналістів – авторів 

молодіжних видань. Особливо, коли молоді письменники пишуть для 

періодики. 

На думку Л. Ставицької, чільне місце у формуванні мовленнєвої 

культури молоді посідає кримінальний жаргон. У своєму дослідженні «Про 

взаємодію жаргону і сленгу» вона зазначає: «Кримінальний жаргон має 

здатність блискавично проникати в соціяльні сфери законослухняних 

громадян: спочатку ця лексика стає надбанням мови соціяльних низів, а 

згодом ―завойовує позиції‖ у міському розмовно-побутовому мовленні, 

проникає в мову радіо, преси, телебачення, ну і звичайно ж, у різні 

корпоративні, професійні лексичні системи, тобто стає надбанням 

інтержаргону» [4]. 

Окремим джерелом молодіжного сленгу є інтержаргон. За визначенням 

М. Грачова, інтержаргон – це ―загальнопобутова і певна частина професійної 

лексики різних жаргонів (соціальних діалектів), які переходять у ―дифузну 

зону‖ міжжаргонного вживання, але не асимілюються з просторіччям‖ [Цит. 

за: 1]. Чимало лексем молодіжного сленгу семантично дублюють поширені в 

інтержаргоні одиниці без будь-яких трансформацій: шари, моргала, баньки, 
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лимон, стріляти, поїхати, малахольний. Походження деяких слів 

молодіжного сленгу зрозуміти досить легко. Так, наприклад, не становить 

труднощів пояснення таких слів, як зубр (від ―зубрити‖, іронічний відтінок – 

назва тварини), парохід (той, хто відвідує пари) та парогуль (той, хто пари 

прогулює), гуртак (гуртожиток) та ін. Подібні слова є досить поширеними і 

завойовують позиції через те, що мають яскраво виявлене іронічне 

забарвлення, а це притягує молодь, бо почуття гумору допомагає підліткові 

виділитися з загалу та підкреслити свою особистість. Чільне місце в 

молодіжному мовленні посідають метафоричні номінації, що виявляють 

образні можливості внутрішньої форми вихідного уявлення: кайф – 

кайфовий, кайфоломщик, кайфолом; башлі – башляти, башльовий, 

небашльовий тощо. 

Сленг найчастіше залежить від соціального статусу людей, що його 

вживають, їхньої національності, професії, хобі. Однак він завжди 

відрізняється більшою експресивністю і точністю, ніж загальновживана мова. 

Особливе місце тут посідає комп‘ютерний сленг. Він лаконічний, насичений 

скороченнями та своєрідною символікою. Спостереження за середовищем 

людей, чия професія пов‘язана із використанням комп‘ютерів і особливо – 

мережі Інтернет, показують, що саме в цій сфері відбувається найбільш 

активне створення неологізмів, до того ж існують всілякі граматичні, 

фонетичні та графічні інновації. 

За свідченням Ірини Щур: «Однією із причин виникнення такої «мови» 

вважається її виключна місткість, коли трьома-чотирма специфічними 

словами можна передати чималий абзац літературно опрацьованого 

технічного тексту. Врешті-решт комп‘ютерний жаргон виражає навіть певні 

емоції, які в сухій та лаконічній реальній мережі відтворити майже 

неможливо. Комп‘ютерний жаргон – це віртуозна гра для людей, яким тісно 

в межах нормованої літературної мови. Проте, хай як би прагнули носії 

жаргону до самобутньої яскравості мовлення та відмінності його від 

нормованої української мови, все ж нововведення відбуваються всередині 

системи мови і будуються за законами української мови» [Цит. за: 1]. 

За нашими лінгвістичними спостереженнями, молодіжне мовлення 

останнього десятиліття відрізняється особливою різкістю й брутальністю. 

Основними джерелами поповнення реєстру зниженої лексики в молодіжному 

сленгу є запозичення з інших мов; запозичення із жаргонів (кримінальний, 

комп‘ютерний); запозичення із загальнолітературної мови з 

переосмисленням значення.  

Молодіжний сленг – це частина розмовної мови. А знайомство з 

розмовною лексикою потрібне, щоб розуміти повсякденну мову, щоб 

володіти важливою частиною лінгвокраїнознавства, щоб уміти 

розшифрувати підтекст, дотепи. Необхідно лише, щоб сленг і жаргони 

формувались у межах своєї мови. 

Активне вживання молодіжного сленгу дослідники пояснюють 

зростанням значущості молоді в суспільстві, молодіжним авторством 
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багатьох публіцистичних текстів. Тому вважаємо за доцільне привернути 

увагу громадської думки до проблеми превенції поширення вживання 

ненормальної лексики серед молоді. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ 

СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ 

Національна мова – живий відбиток культури, історії, прагнень народу. 

Розвиток сучасного життя безпосередньо відображений у мові – виникають 

нові слова, терміни, вирази, змінюється зміст уже відомих лексем. Як 

зазначав Е. Сепір, лексика – дуже чутливий показник культури народу, і 

зміни значень, зникнення старих слів, запозичення або створення нових – все 

це залежить від історії самої культури [10, с. 177]. На певному рівні розвитку 

мовленнєвої культури з‘являються словники, коли, з одного боку, виникає 

потреба в загальному нормалізаційному описі лексики, а з іншого – мова 

достатньо розвинена, щоб надати лексикографам засоби для такого опису [2, 

с. 12]. У словнику можемо знайти багатоаспектну інформацію: від наукового 

опису мови, її історії, сучасного стану, пояснення запозичень, застарілих слів 

до систематизації знань, глибокого пізнання дійсності, історії і культури 

народу. Лексикографічні твори виконують соціальні функції: інформативну 

(дозволяють найкоротшим шляхом долучитися до накопичених знань), 

комунікативну (дають читачеві необхідний лексичний запас рідної чи чужої 

мови), нормативну (фіксуючи значення й сферу вживання слів, сприяють 

удосконаленню та уніфікуванню мови як засобу спілкування). 
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Загальновідомо, що у формуванні мовленнєвої компетенції людини 

(школяра, студента) особливе місце посідають словники. У плані змісту 

завданням словника є опис лексики певної мови. З функціонального погляду 

він є твором дидактичного характеру, яким послуговується читач для 

перевірки чи розширення своєї інформації про мову. У структурному аспекті 

словникові притаманне специфічне розміщення матеріалу: кожному слову чи 

словосполученню присвячена незалежна частина тексту, що становить 

словникову статтю. Вона може бути суцільною чи ділитися на зони основної 

і додаткової інформації. У лексикографії будь-якої мови формується 

особлива метамова словника – набір типових формул для опису значень слів. 

Окрім таких формул метамова словника включає пояснення, примітки, види 

скорочень, умовні позначки. Кожен словник характеризується певною 

концепцією, що стосується типу, обсягів словника і випрацювання в ньому 

різноманітних лексикографічних параметрів (принципів добирання слів та 

інших аспектів). Концепція праці або імпліцитно передбачена в самій 

структурі словника, або пояснена експліцитно у вступному слові. Відбиття 

різних лексикографічних параметрів у конкретному словнику визначає 

специфіка мови, лексикографічна традиція відповідної країни, тип і 

призначення словника, а також погляди самого лексикографа [3, с. 24].  

Укладання словників потребує значного творчого напруження і копіткої 

праці. Завдання полягає не лише в тому, щоб зібрати якомога більше слів і 

розмістити їх в алфавітному порядку. Важливо забезпечити кожне реєстрове 

слово словниковою статтею, що дасть переклад, тлумачення з урахуванням 

усіх можливих значень та особливостей уживання. Під час укладання 

словника виникає проблема відбору, тобто співвіднесеність між поданою 

інформацією і загальними знаннями носіїв мови. За обсягом і відібраними 

одиницями словник може бути екстенсивним (який намагається охопити 

максимальну кількість одиниць) і селективним (у якому обмежений відбір 

залежно від обсягу і призначення) [2, с. 11]. 

Відбір лексем і інформація про них ґрунтуються на аналізі текстів, 

наявних лексикографічних джерел і граматик, зразків усного мовлення та 

власного досвіду укладача. Словникова стаття у своєму типовому 

представленні є своєрідним рівнянням між пояснюваним (ліва частина) і 

поясненим (права частина). Ліва частина містить одиницю опрацювання. 

Розташування слів у словнику може бути за формою (гніздове, алфавітне і 

змішане) чи за змістом (за спільністю значень, наприклад, в ідеографічних 

словниках).  

Об‘єкт опису словника – мова. Слово як одиниця , що одночасно 

описана на різних рівнях мови і функціонує в мовленні, може бути 

схарактеризована за різними параметрами: з погляду змістового наповнення, 

семантичної структури, фразеологічних зв‘язків, граматичних, орфоепічних, 

словотвірних властивостей, частоти, правильносі вживання. Це й обумовлює 

існування різних типів словників. Питання типології лексикографічних 

джерел, яке Л. В. Щерба вважав одним з основних питань лексикографії, 
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важливе не лише для розвитку теорії лексикографії, але й має безпосереднє 

практичне значення [12, с. 265]. Теоретично це питання вагоме тим, що 

розподіл всього різноманіття словників за певними типами дозволяє 

проводити порівняльні дослідження однотипних словників, оцінювати 

конкретні методи опису лексики в окремих словниках, що належать до 

одного типу, обирати найвдаліші прийоми представлення лексикографічної 

інформації. Практичне значення типології визначене можливістю 

уніфікування й удосконалення методів укладання однотипних словників. 

Існує цілий ряд різних типологій словників. Можливі класифікації 

лексикографічних праць подавали Л. В. Щерба, Л. С. Паламарчук, 

В. М. Лейчик, З. І. Комарова, Р. В. Іваницький, О. А. Іванова. Інвентаризація 

всіх можливих типів словників дозволяє визначити межі власне 

лексикографії як галузі діяльності людини, а залежність методів укладання 

словників від їхніх типологічних особливостей доводить первинність 

питання типології, її визначальне значення для теорії і практики 

лексикографії.  

Порушуючи питання значення типології словників для загальної 

лексикографії, Л. В. Щерба пов‘язував його з рядом теоретичних 

протиставлень, що лежать в основі виокремлення типів словників. При цьому 

запропонована ним типологія не виключає можливості зарахування одного 

словника до різних типів та їхнього перехрещування. У наукових роботах 

простежуються спроби перейти від виокремлення типів словників до 

випрацювання основ класифікації. Так, М. О. Семенов пропонує ділити 

словники  на енциклопедичні та філологічні, а в останніх виділяє десять 

підкласів: етимологічні, перекладні, іншомовних слів, синонімів, 

фразеологізмів, діалектів і жаргонів, історичні, орфографічні, мови 

письменників, тлумачні [9]. 

Р. Ю. Кобрин пропонує дещо іншу градацію: словники перекладні 

двомовні, діалектологічні, ідеологічні (поняттєві), тлумачні, філологічні, 

фразеологічні, енциклопедичні, частотні [4, с. 71–72]. 

Окремим напрямком лексикографії, що особливо бурхливо 

розвивається в нашій країні, є термінографія, або науково-технічна 

лексикографія, теоретичною основою якої стала молода лінгвістична галузь – 

термінознавство. Сьогодні теоретичні основи термінографії удокладені у 

працях А. С. Герда ―Основи науково-технічної лексикографії‖ (1986), 

С. В. Гриньова ―Вступ до термінологічної лексикографії‖ (1986), 

Ю. М. Марчука ―Основи термінографії‖ (1994). І хоча термінографію 

більшість мовознавців розглядає як складник лексикографії, проте фахові 

словники мають свою специфіку створення і, відповідно, іншу класифікацію. 

Термінологічні словники можна покласифікувати за різними критеріями, 

серед яких найзагальнішими є: а) призначення термінологічного словника; б) 

об‘єкт словникового опису; в) тип відомостей про об‘єкт; г) структура 

термінологічного словника. 
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З. І. Комарова подає класифікацію термінологічних словників у вигляді 

одинадцяти «шкал»: 1) за кількістю поданих мов: одномовні – двомовні – 

перекладні; 2) за основною метою: пояснювальні – перекладні – системні; 

3) за поданою галуззю або галузями знань: багатогалузеві – галузеві – 

вузькофахові; 4) за спеціальним призначенням: поняттєві – частотні – 

зворотні – навчальні; 5) за наявністю і принципом семантизації: 

енциклопедичні – тлумачні – з логічними дефініціями – без дефініцій; 6) за 

об‘ємом поданого матеріалу: повні – середні – короткі; 7) за призначенням: 

для фахівців різного освітнього рівня – науковців – практиків – студентів 

вузів – студентів технікумів – учнів; 8) за широким призначенням: словники, 

адресовані людям – словники, орієнтовані на ЕОМ; 9) за розміщенням 

термінів: алфавітні – гніздові – алфавітно-гніздові – пермутаційні – 

ідеографічні – зворотні – частотні – ієрархічні; 10) за ступенем 

нормованості: узусні – нормативні – стандартизовані; 11) за ступенем 

сучасності термінів: нові – узусні – історичні [5, с. 108–109]. 

Останнім часом зросла кількість термінологічних словників, 

призначених для використання в автоматичних системах. До них належать 

інформаційно-пошукові тезауруси, словники для автоматичних систем 

керування та інші типи машинних словників. 

Якісно новим типом словників стали так звані активатори – словники 

активного типу (Activators), надзвичайно поширені в останні десятиліття в 

англійській навчальній лексикографії.  

У глобальній комп‘ютерній мережі можна відшукати Інтернет-версії 

багатьох словників авторитетних видавництв Великобританії, США, Росії, 

України (Oxford Advanced Learner‘s Dictionary, 2007; Cambridge Advanced 

Learner‘s Dictionary, 2008; Longman Dictionary of Contemporary English Online 

Search; Великий тлумачний словник української мови он-лайн, 2006; 

Словник.net та ін.). Успадкувавши у своїх друкованих версій досягнення 

традиційної лексикографії, автори таких версій змогли запропонувати  нові 

способи представлення матеріалу і дати, таким чином, навчальним 

словникам наступний виток розвитку. 

В Інтернеті також широко представлені суто мережеві довідники. Як 

показує аналіз сайтів, найпопулярнішими є dictionary.com, multitran.ru, 

lingvo.ru та ін. Широкої популярності набуває нова комбінована 

лексикографічна форма, а саме друкований словник з електронною версією 

на CD-ROM: Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. New edition, 

2007, Українсько-російський, російсько-український словник зі зварювання. 

Серія Словники України; Інтегрована лексикографічна система тощо. 

Можливість оптимального отримання відповіді на запит користувача у 

поєднанні зі всебічним лексикографічним опрацюванням слів багато в чому 

сприяє наданню переваги електронним словникам, які постійно 

вдосконалюються. Поява комплексних, майже універсальних словників в 

електронному вигляді повинна, здавалося б, спричинити повний відхід від 

спеціалізованих друкованих словників. Проте на разі навпаки простежується 
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збільшення кількості видань галузевих термінографічних праць. Це 

пояснюється тим, що створення великих універсальних електронних 

словників потребувало б величезного, різнопланового мовного і 

термінологічного матеріалу, що є у спеціалізованих довідниках, 

енциклопедіях тощо. Така ситуація набагато ускладнила б користування 

такими словниками, збільшилася б вірогідність помилок у роботі програми. 

Не можна забувати, що користувач звертається до словника для вирішення 

конкретних, іноді дуже вузьких завдань, і для цього вся інша інформація, що 

виходить за межі інтересів користувача, буде зайвою і обтяжливою для 

пошуку. 

Окрім того, зростає і кількість словників, які поєднують в собі кілька 

різних функцій, що ускладнює розгляд типології лексикографічної продукції. 

Проте можна виділити лексикографічні універсалії, які є необхідною 

складовою будь-якого словника: власне словник (так звана ліва частина); 

тлумачення, дефініція, іншомовний еквівалент (так звана права частина); 

системність лексичного матеріалу, що описується в словнику; нормативність 

лексичних одиниць; певний порядок подання словникового матеріалу.  

Як бачимо, будь-яка класифікація на сьогодні не може бути 

універсальною, оскільки практична лексикографія постійно поповнює 

перелік параметрів. Разом із тим параметричний аналіз – найбільш 

ефективний інструмент типологічного опису й універсальний у тому, що не 

дозволяє безмежно поповнювати список параметрів. 

Окремим питанням лексикографічного опису наукового терміна 

залишається питання про роль лінгвіста. До недавна вважалося, що 

укладання спеціальних словників – справа термінологів-фахівців. Проте з 

появою термінознавства й термінографії як наукових мовознавчих дисциплін 

роль термінолога-лінгвіста в семантизації терміна стає визначальною. 

Логічно передбачити, що з подальшим розвитком термінографії мистецтво 

створення термінологічних словників буде починатися й завершуватися 

лінгвістами-термінологами з допомогою й безпосередньою участю фахівців 

на певних етапах цієї роботи. Наприклад, англійська лексикографія залучає 

до цього процесу трьох виконавців: термінолога-фахівця (terminologist), 

лексикографа (lexicographer) й стандартизатора (standardizer or linguistic rule-

maker). Послідовність їхня не випадкова й підкреслює той факт, що починає 

роботу термінолог-фахівець, але його праця має відносний характер і 

відповідає на питання ―що?‖, у той час як лексикограф і стандартизатор 

установлюють правила опису й відповідають на питання ―як?‖: prescription of 

terminology is therefore always based on compromise; thus the terminologist‘work  

moves between the descriptive work of the lexicographer and the prescriptive work 

of the standardizer‖ [15, с. 323]. З цього приводу варто відзначити, що 

формуючи українські терміносистеми, ми повинні орієнтуватися на власний 

фундамент, але одночасно пам‘ятати, що творимо словники не для 

бібліотеки, а для сьогоднішнього широкого вжитку, де останнє слово 

залишається за споживачем, за фахівцем, де не останню роль відіграє 
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традиція, орієнтована на повноцінну комунікацію, взаєморозуміння між 

фахівями як однієї країни, так і на міжнародномі рівні. 

Отже, для того, щоб досконало володіти основами обраного фаху, 

сучасним студентам необхідно вільно орієнтуватися у галузевому 

термінологічному апараті, знати історію виникнення основних термінів 

обраної спеціальності. А швидко й якісно допомогти в цьому спроможні саме 

термінологічні словники. Однак сьогодні простежуємо надзвичайну 

різноманітність джерел інформації, що породжує проблему вибору словника 

чи набору словників, необхідних і достатніх для вирішення конкретного 

завдання. Тому давати студентам навички роботи зі словниками потрібно 

виважено, поєднуючи теорію з постійною практикою. Викладач повинен не 

лише сам вільно орієнтуватися в сучасній словниковій продукції, а й уміти 

скерувати студента, заохотивши до творчого пошуку. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ МІФОНІМІВ У СУЧАСНОМУ  

УКРАЇНСЬКО- Й РОСІЙСЬКОМОВНОМУ  

ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ: АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

Публіцистичний стиль кінця ХХ – початку ХХІ століть уважають тим 

дискурсом, що найбільш послідовно фіксує факти розвитку мови загалом. 

Мова газети впливає на формування й розвиток мовлення свого читача, 

розвиває його світогляд, показує дійсність під певним кутом зору, зокрема й 

крізь призму різних одиниць мовлення. 

Якщо в ХІХ і ХХ століттях основним стилем, що найбільш послідовно 

фіксував розвиток мови, уважали художній, оскільки його створювали 

письменники – майстри слова, то в кінці ХХ – початку ХХІ століть ця 

функція закріпилася за публіцистичним стилем, оскільки саме його 

використовують під час моделювання дискурсу засобів масової комунікації. 

Він найбільше впливає на формування мовного стилю нашої епохи, на 

свідомість носіїв кожної мови, їхній естетичний смак [Див.: 1, с. 24]. Учені 

наголошують, що через сферу ЗМІ відбувається постійне оновлення мови 

сучасності, мови соціуму [Див.: 4, с. 137]. Цей стиль активно досліджують 

такі українські та російські вчені, як Н. Валгіна, І. Клушина, Т. Космеда, 

М. Навальна, О. Стишов та ін.  

У сучасному публіцистичному мовленні широке використання мають 

міфоніми. Ці одиниці часто спостерігаються в публіцистичному стилі у 

складі фразеологізмів. Міфонім – це мовна реалізація семантики архетипу, 

певної міфологеми. До складу міфонімів входять імена людей, тварин, 

рослин, народів, географічних і космографічних об'єктів, різних предметів, 

які реально ніколи не існували, але відомі із казок, міфів і под., створених 

фантазією людини [Див. про це: 2, с. 7]. Міфоніми належать до системи 

прецедентних одиниць (найчастіше, як наголошувалося вище, це ФО), що 
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метафорично називають важливі явища дійсності, вербалізуючи категорію 

оцінки. Більшість міфологізмів відображають емоції людини. Вони виражені 

моделями словосполучень, що, завдяки використанню конкретних 

міфологічних фігур, викликають у читача певну реакцію.  

Звернемо увагу й на прийом використання іронії, що проектується на 

міфологізми. Це також дає змогу моделювати нові відтінки значення слова 

або словосполучення. Іронію трактують як приховане кепкування, форму 

вираження думки, коли слово або висловлювання має в контексті значення, 

що протиставляється буквальному сенсу або заперечує його, передає 

відповідне емоційно-оцінне ставлення до довкілля [3, с. 9]. 

Мета цієї наукової розвідки – простежити особливості функціонування 

міфонімів у складі фразеологічних одиниць російської та української мов, що 

поширені в сучасному публіцистичному дискурсі, з огляду специфіки вияву 

категорії оцінки. 

Унаслідок аналізу особливостей функціонування міфонімів у сучасному 

російсько- та українськомовному публіцистичному тексті на основі аналізу 

прикладів, зібраних із російсько- («Вся Правда», «Газета. Ру», «Известия», 

«Русская Правда») та українськомовних («Громадське», «День», «Glavkom», 

«Zn.ua», «Maidan.org») газет, можна зробити висновок стосовно характеру 

вираженої ними оцінки. Беремо до уваги понад 100 ілюстративних прикладів. 

У більшості випадків, звичайно, оцінний характер міфоніму залежить від 

контексту, у якому його використовують. Отже, зібрані російськомовні 

приклади можна розподілити на: 

а) одиниці з позитивною семантикою, тобто такі, що сприймаються 

читачем під знаком «+», яких нараховуємо найменше 25 % від загальної 

кількості зібраних прикладів, порівн.: Суды – это тот АРХИМЕДОВ 

РЫЧАГ, которым можно повернуть весь косный российский быт к свободе 

и процветанию (Известия, 28.02.2016); Его ПРОМЕТЕЕВ ОГОНЬ 

переживал романтическую юность, требовал подвижничества и, наверное, 

напоминал об пылкой юности заматеревшего кино (Известия, 05.02.2002); Во 

втором периоде шайбы посыпались как из РОГА ИЗОБИЛИЯ (Газета. ру, 

21.04.2016) та ін.; 

б) одиниці з негативною семантикою, тобто такі, що сприймаються 

читачем під знаком «-». У цій групі 43% від загальної кількості ілюстрацій, 

наприклад: Пусть 100-мегатонная бомба висит над капиталистами как 

ДАМОКЛОВ МЕЧ! (Газета. ру, 30.10.2016); Наша история за три столетия 

была обнулена, превратилась в СИЗИФОВ ТРУД (Известия, 19.03.2014); 

Процесс признания Косово открыл ЯЩИК ПАНДОРЫ, который сделал 

возможным отделение целого ряда регионов в Европе в одностороннем 

порядке (Газета. ру, 17.07.2016) та ін.;  

в) 32% складають іронічні вживання – приховане кепкування (прихована 

негативна оцінка), порівн.: Особенно с учетом того, что лишних денег в 

стране сегодня нет [...] «ЗОЛОТОГО ДОЖДЯ», как было накануне 

Олимпиады в Сочи, видимо, не получится (Газета. ру, 21.07.2016); Никаким 
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печеньем после подписания евроассоциации Украину не завалило, [...] 

МАННА НЕБЕСНАЯ не пролилась и не просыпалась (Русская Правда, 

24.05.2016); В течение 2015 года он многократно обещал фермерам 

«МОЛОЧНЫЕ РЕКИ» (Вся Правда, 12.03.2016); Замена худрука на 

директора – НЕ ПАНАЦЕЯ (Газета. ру, 21.10.2016) та ін.  

Зібрані українськомовні приклади також аналізуємо за характером вияву 

типу оцінки за тією самою схемою: 

а) одиниці з позитивною семантикою: їх нараховуємо всього 17 % від 

загальної кількості прикладів, порівн.: АРКАДСЬКА IДИЛIЯ вільного 

гірського вівчарства набридла народові, який владарював над всією Азією 

(Зн.uа, 31.03.2006); Але пояснення потрібні, як НИТКА АРIАДНИ в хаосі 

навколишнього простору (День, 21.03.2008); Захід сьогодні має ПЕРЕЙТИ 

РУБIКОН (Gazeta.ua) и др., 

б) одиниці з негативною семантикою: тут маємо 34 % від загальної 

кількості ілюстрацій, порівн.: АХIЛЛЕСОВА П’ЯТА Януковича – Схід 

України (Glavkom, 06.02.2014); Отже, наш пан президент ОПИНИВСЯ 

МIЖ СЦИЛЛОЮ ТА ХАРИБДОЮ (Мaidan.org., 30.03.2006); Перша причина 

появи ідеї про уряд з іноземцям – те, що ЧИСТИТИ АВГIЕВI СТАЙНI не 

хочуть ті, хто критикував під час передвиборчої кампанії (День, 29.02.2014) 

та ін.;  

в) іронічні уживання, що становлять 48 % від загальної кількості 

прикладів, їх найбільше, порівн.: А ВСЕВИДЮЩЕ ОКО мера помічає 

навіть дрібниці: від найменшого бродячого собаки до останньої 

супутникової антени на околиці столиці (Громадське, 24.02.2009): 

МОЛОЧНI РIКИ перетікають до інших областей (Громадське, № 4, 2003); 

Яку з подій, що відбулися на ПОЛIТИЧНОМУ ОЛIМПI у 2009-му, можна 

назвати головною? (Мaidan.org., 2010) та ін.  

На підставі аналізу зібраного матеріалу можемо стверджувати, що як у 

російсько-, так і в українськомовних публіцистичних текстах міфологізми 

досить популярні, але частіше за все вони виступають як іронічні утворення. 

При цьому в українськомовному газетному тексті використовують більше 

іронічних виразів, ніж у російськомовному. Вони передають читачеві 

приховану насмішку. Міфологізми з негативною оцінкою посідають, якщо 

так можна сказати, друге місце за популярністю, поширеністю в мові 

сучасної газети. Найменше міфологізмів репрезентують позитивно 

забарвлене значення, що простежуємо приблизно в тій самій пропорції як у 

російськомовному, так і українськомовному публіцистичному тексті. 

Отже, зібрані приклади підтверджують загальну тенденцію і вказують на 

більш активне моделювання негативної оцінки, негативних емоцій. 

Українськомовні публіцистичні тексти демонструють тенденцію до 

репрезентації негативної оцінки більш пом‘якшено, застосовуючи мовний 

механізм іронії, що, можливо, засвідчує специфіку національного характеру 

українців – любов до гумору, насмішки, кепкування. Утім, це лише гіпотеза, 

що в перспективі потребує доказу. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗМІНИ У МОВІ УКРАЇНСЬКОГО 

ПОЛІТИКУМУ СЬОГОДЕННЯ 
Мові засобів масової інформації, а зокрема її підстилю – політичній 

комунікації, присвятили свої дослідження низка мовознавців 

(О. І. Андрейченко, Л. Л. Михайленко, Л. Л. Семененко, М. І. Степаненко, 

О. А. Стишов та ін.). Однак до сьогодні є невирішеними низка завдань, серед 

яких, зокрема, дослідження семантичних змін лексики, появи неонімів та 

вивчення процесів детермінологізації у медійних суспільно-політичних 

текстах. 

Сучасне українське сьогодення вирізняє надмірна заполітизованість. 

Політична сфера є ідеологічно мотивованою та часто має маніпулятивний 

вплив на свідомість особи. Події, що відбуваються в державі, миттєво стають 

надбанням широкого загалу завдяки оперативному висвітленню у новинах та 

медіасфері. На думку Л. Л. Михайленко, ―соціальні чинники найбільше 

впливають на лексико-семантичну систему мови, тому саме вона зазнає 

найістотніших трансформацій у перехідні періоди історичного розвитку 

суспільства‖ [1, с. 1]. Саме українська медійна мова (мова політичної 

комунікації) оперативно реагує на події і процеси, що відбуваються у 

суспільстві, створюючи на шпальтах газет та інтернет-мережі влучні 

ситуативні новотвори, адаптуючи запозичені слова, використовуючи 

різноманітні фразеологічні одиниці чи паремії тощо. ―Засобом для 

http://cyberleninka.ru/journal/n/science-time
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формування громадської думки, як зазначає Л. Л. Семененко, є мовні одиниці 

різних рівнів, проте носіям семантики – лексемам – відводиться провідна 

функція. Саме лексема є тим знаком мови, в якому акумулюється суспільно-

усталена думка людини про дійсність‖ [2, с. 87]. 

Отже, об‘єктом дослідження є суспільно-політична лексика і 

термінологія в мові сучасних мас-медіа, дібрана з газет ―День‖, ―Україна 

молода‖, ―Сільські вісті‖, ―Слово просвіти‖, ―Київське слово‖ та інтернет-

ресурсів. Серед найпоширеніших лексичних одиниць, задіяних у сучасній 

суспільно-політичній лексиці наявні термінологічні одиниці 

(детермінологізовані лексеми), новотвори (оказіоналізми), фразеологічні 

одиниці (паремії).  

На наших очах, слушно зауважує М. І. Степаненко ―з‘явилися нові 

національні та народні символи, розширилися значеннєві обсяги окремих 

лексем, почати вживатися слова, які не використовувалися раніше, оновився 

лексикон синонімів, антонімів, омонімів, перифраз, народилися оригінальні 

політичні метафори, закономірні й парадоксальні зміни охопили правопис, 

удосконалився, вишліфувався публіцистичний стиль, зокрема й суспільно-

політична царина‖ [3, с. 8].  

Інтелектуалізація сучасних публіцистичних текстів на суспільно-

політичну тематику призводить до поширення в них детермінологізованих 

лексем, запозичених із різноманітних галузей української науково-технічної 

термінології, часто з уточнювальним компонентом (прикметником чи 

іменником політичний, політикум), наприклад, турбулентність (авіаційна 

термінологія); дивіденди, інвестиції (банківська сфера), бенефіс (театральна 

лексика), фронт (військова лексика), землетрус (географічний термін), 

дефолт (термін економіки), атмосфера (термін метеорології) сліпота 

(медичний термін); слова з уточнювальним компонентом моральний, нігілізм 

(термін філософії, психології), зокрема: ―Власне кажучи, подальший 

розвиток подій цікавий ще й у тому контексті, які дивіденди отримає … 

―губернатор‖ Одещини. Схоже, що акція під Верховною Радою…. 

Перетворюється на бенефіс Саакашвілі‖; ―Утім протест під Радою 

Саакашвілі може розглядати як інвестиції у своє політичне майбутнє‖; 

―Внутрішньополітичний фронт проти чинного Президента, контури 

якого ми побачили 17 жовтня, очевидно, буде розширюватися, адже 

попереду – вибори глави держави‖ (УМ, № 127 від 24.10.2017); ―Детально 

розглядаються різні негативні наслідки голосування Brexit – щодо виходу 

Великобританії із ЄС. Проте цикл дій і реакцій на цей політичний 

землетрус, можливо, виявиться позитивним‖ (Д, № 112 від 30 червня 

2016 р.), ―Не бачити, що зацікавлена в розширенні цієї дискусії, аж до 

протистояння через минулий польсько-український конфлікт, є саме 

російська пропаганда, означає проявляти політичну сліпоту‖ (Д, №108, 

22.06.2016 р.), ―До парламентських виборів 2006 року ще нібито й далеко, 

навіть до початку офіційної виборчої кампанії, яка стартує 26 листопада. 

Але політична атмосфера України, в тому числі Волині, вже наскрізь 



Тенденції та перспективи формування професійної лексики. Випуск VIII, 2018 р. 

 

 

 123 

просякнута виборами ... (Волинь. Луцьк. – Режим доступу: 

https://www.volyn.com.ua/news/11622-pres-tsentr-volinsbkiy-vibir-2006.html); 

Деморалізує моральний дефолт найвищих посадовців у питаннях корупції, 

замовчування проблеми офшорів, використання державних посад для 

власного бізнесу та не дивлячись на війну продовження бізнесу з Росією; 

Моральний нігілізм – це заперечення позитивних перспектив під гаслом ―все 

погано‖ і ―ніхто нічого робити не збирається‖, тобто ―боротьби з 

корупцією не буде, бо з нею боряться ті ж самі корупціонери‖, ―реформ не 

буде, бо влада не хоче їх‖ і т.д. (Блог С. Дацюка. – 

Режим доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/57f36442d381f/view

_print/). 

Серед аналізованого лексичного матеріалу виявлені випадки 

використання навколотермінологічної лексики та ситуативних новотворів. 

Такі утворення деякі дослідники називають трансформаціями – словами, в 

яких нова форма поєднується із значення, яке передавалося раніше іншими 

лексичними значеннями [4, с. 99]. Наприклад, вигодонабувач ―Путіну 

потрібно не лише перекроїти державний устрій в Україні, але й добитися … 

змін до Конститутції… щоб на віка юридично зафіксувати свою 

непричетність до війни на Донбасі, де Путін і є ще одним вигодонабувачем 

таких змін‖ (Д, № 112 від 30.06.2016 р.). Інколи у текстах політичної 

тематики натрапляємо на новотвори-словосполучення: ―Знатися на речах, 

що ними оперують ВІПи – престижно. Через це також меншає відсоток 

телевізорозалежної вати‖ (УМ, № 127 від 24.10.2017 р.). Використовуючи 

наведений новотвір, автор публікації спонукає читача до появи критичного 

мислення, здатності аналізувати ситуацію та відкидати чужі, почасти 

агресивно-пропагандистські сентенції.  

Властивості політичного тексту, зазначає Л. Л. Семененко, такі як 

пропаганда, агітація, ідеологізація, емоційність, тяжіння до надмірного 

використання гасел, впливають на його полемічність, яка покликана 

затаврувати противників. Це й пояснює вживання різних термінів то з 

позитивною, то з негативною оцінкою [2, с. 89]. Такі лексеми-неологізми 

часто використовують у заголовках, що сприяє концентрації у вислові 

квінтесенції повідомлення. Заголовок, на думку М. І. Степаненка, виразно 

експлікує інформацію [3, с. 593] та актуалізує процес асоціативної вторинної 

номінації [там само, с. 595]. Наприклад:―Полігон для свіжих іхтамнєтов‖ 

(УМ, № 102 від 23.08.2017 р.). Мова про поширений нині вислів російською 

мовою ―их там нет‖ (йдеться про окупацію Донбасу та анексію Криму 

російськими військовими, хоча Росія й заперечує їх наявність). У заголовку 

―Замість гройсманівки – розенківку?‖ повідомляється про підвищення 

мінімальної заробітної плати – ―у проекті держбюджету закладене 

підвищення з 1 січня мінімальної зарплати до 3723 гривень. Але віце-прем‘єр 

П. Розенко вважає обгрунтованою цифру чотири тисячі гривень‖ (СВ, № 

173 від 19.09.2017 р.). Читач може провести паралель між розміром 

мінімальної заробітної плати від прем‘єра та міністра соціальної політики.  

https://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/57f36442d381f/view_print/
https://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/57f36442d381f/view_print/
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Окремої уваги заслуговують фразеологічні одиниці, які вживають у 

сучасній політичній сфері. Прагнення охопити максимальну аудиторію, на 

думку І. Заліпської, змушує журналістів будувати повідомлення, добираючи 

яскраве мовне оформлення … Серед них першість тримають лексико-

фразеологічні одиниці та створені на їхній базі тропи – метафора і перифраз 

[5, с. 87]. До них відносимо фразеологізми, паремії (перифрази), а також їх 

модифіковані або ―гібридні‖ варіанти та оригінальні (креативні) 

фразеологічні одиниці. Наприклад, політично самогубне рішення (про Brexit 

у Великій Британії), поставити на паузу революцію (про припинення 

вуличної акції ―Велика політична реформа‖), червоні рефлексії (ностальгія за 

радянським минулим у жителів м. Попасна Донецької обл.).  

До стертих перифразів належать: моральний борг ―Замовники 

урочистостей у траурні дні (жалоба за загиблими дітьми у таборі ―Вікторія‖, 

м. Одеса – уточнення наше) залишаються на своїх місцях міського супутника 

і артисти ще заспівають на похоронах. Все це повториться не раз, поки 

моральний борг не виявиться важливим за службовий‖ (Д, № 165 від 

19.09.2017); букет хвороб, ускладнений прикметником пострадянський, 

наприклад ―Попасна – місто, яке ще до бойових дій було одним із прикладів 

занедбаного пролетарського міста з букетом пострадянських хвороб‖ (Д, 

№ 108 від 22.06.2016 р.); мертвонароджене дитя – ―А ―Український вибір‖ 

– це мертвонароджене дитя Медведчука – проект, котрий так і не вдалося 

розкрутити, попри всі намагання його бенефіціара‖ (УМ, № 139 від 

21.11.2017). Типовою для наведених перифраз є функція змістової домінанти 

описуваної події чи особи.  

У мові політичних засобів масової інформації поширені також 

фразеологізми, запозичені із грецької міфології (авгієві стайні, скринька 

Пандори, Троянський кінь): ящик (скринька) Пандори: ―Коли веселощі 

стають професійним заняттям, засмучуватися здатні лише дилетанти. Ті, 

хто знає свою справу, радісно переріжуть стрічку і на ящику Пандори‖. 

Про прихід до влади новообраного президента П. О. Порошенка: ―Президент 

… цілком готовий узятися за гуж, щоб витягувати український віз із болота 

… вдасться чи не вдасться новому керманичу здійснити один із подвигів 

Геракла – очистити авгієві стайні української політики від бруду, що 

накопичувався тут упродовж двох десятків років? (Портал ХайВей. – Режим 

доступу: http://h.ua/story/404256/). 

Фразеологізм троянський кінь активно використовують у заголовках: 

―Донбас – троянський кінь для України (з уточненням – у суспільстві вже 

розпочато активну критичну дискусію про те, як і на яких умовах має бути 

здійснено процес повернення окупованих територій Сходу, які ризики має цей 

документ, і чи не сприятиме він тому, що Україна отримає свого 

―троянського коня‖ у вигляді Донбасу? (Режим доступу: 

https://zik.ua/news/2018/01/16/donbas__troyanskyy_kin_dlya_ukrainy_1245781.). 

На оптимістичний прогноз функціонування соціально-політичної 

лексики натрапляємо у М. І. Степаненка, який зазначає, що ―той сегмент 

http://h.ua/story/404256/
https://zik.ua/news/2018/01/16/donbas__troyanskyy_kin_dlya_ukrainy_1245781


Тенденції та перспективи формування професійної лексики. Випуск VIII, 2018 р. 

 

 

 125 

політичної мови, який виходить за термінологічні береги, набуде нової якості 

– негативну натеперішню різнорівневу конотацію витіснить позитивна 

конотація, нове українське життя – неодмінно в європейському 

співтоваристві – запрагне нового слова‖ [3, с. 603]. 

Отже, суспільно-політичні медійні видання покликані якнайповніше 

розкривати зміст політичного сьогодення, реагувати, аналізувати та надавати 

оцінку політичним процесам, що тривають в українській державі. 

Тлумачення політичної ситуації за допомогою вжитих у текстах термінів, 

експресивних та фразеологічних одиниць покликане спонукати співгромадян 

до критичного мислення та власної, не нав‘язаної маніпулятивними 

технологіями оцінки. 
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МІМІКА ТА ЖЕСТИ ЯК СПОСІБ ВИРАЖЕННЯ 

ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Люди можуть обмінюватись різними типами інформації на різних рівнях 

її усвідомлення. Загальновідомо, що спілкування людей не обмежується 

лише усними або письмовими повідомленнями. Щодо цього Конфуцій казав: 

«Спостерігайте за поведінкою людини, придивляйтесь до чинників вчинків, 

приглядайтеся до неї у час дозвілля. Чи залишиться тоді вона для вас 

таємницею?» Тож в процесі спілкування важливу роль також відіграють 

емоції, жести та манери партнерів [4, с. 54]. 

Дане питання досліджували такі вчені як А. Піз, Р. Хорст, Ч. Дарвін, 

С. Геллерштейн та інші.  

Дослідники вважають, що у спілкуванні існують два блоки: вербальний 

та невербальний. У даному разі мова піде саме про невербальні способи 

спілкування. Вони більш відомі нам як «мова жестів» і означають форму 

самовираження, у якій не використовуються слова та інші символи мови.  

Знати та розуміти сигнали невербального спілкування необхідно з 

декількох причин: 

- по-перше, вони допомагають нам виражати свої почуття. Адже інколи 

ми відчуваємо настільки сильні емоції, що не в змозі  виразити їх словами, 

але це можливо зробити за допомогою невербальних засобів та методів;  

- по-друге, вони виконують функції більш глибокого взаєморозуміння 

між співбесідниками.   

Таким чином, знаючи основні засоби невербального спілкування, можна 

краще та швидше «розкусити» іншу людину, яка у спілкуванні намагається 

маніпулювати вами, або ж, навпаки, контролювати свою поведінку, адже 

невербальні сигнали проявляються несвідомо і не всі вміють ними керувати.  

Як зазначає австрійський письменник Аллан Піз у своїй відомій книзі 

«Мова рухів тіла», люди сприймають інформацію таким чином: 7% 

інформації ми розуміємо за допомогою слів, в той час як 93% сприймаються 

нами за допомогою невербальних засобів. 

Основними засобами невербального спілкування є міміка та жести.  
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У Короткому словнику психологічних термінів подано таке визначення: 

«міміка – це сукупність рухів частин обличчя людини, що виражає його стан 

або ставлення до того, що він сприймає» [1, с. 413]. 

Про щирість емоцій найчастіше говорить симетрія обличчя. Чим 

сильніша фальш у розповіді співрозмовника, тим більш різниться міміка його 

правої та лівої частин обличчя. Навіть та міміка, яку легко розпізнати є дуже 

короткочасною, тому для того, щоб зуміти перехватити її потрібна практика. 

При цьому позитивні емоції (радість, задоволення) впізнати простіше, ніж 

негативні (смуток, злість) [3]. 

Як показали дослідження подані прояви емоцій та думок зустрічаються 

найчастіше: 

- здивування – очі розширені, підняті брови утворюють невелику 

зморшку на лобі, рот відкритий та заокруглений; 

- гнів – м‘язи лоба зрушені донизу, вираз обличчя нахмурений, губи 

щільно стиснуті, а саме обличчя може бути червоним; 

- радість – губи складені в ледь помітну посмішку, а навколо очей видно 

дрібні зморшки; 

- інтерес – повіки злегка звужені або навпаки розширені, а брови можуть 

бути підняті чи опущені; 

- відраза – ззовні здається, що людина чимось подавилася. Ніс 

зморщений, брови опущені донизу, а нижня губа злегка випнута. 

Для визначення дисципліни, яка вивчає сукупність рухів тіла у процесі 

спілкування, найчастіше використовують поняття «кінесика». Цей термін 

запропонував Р. Бірдвістел з метою вивчення спілкування за допомогою 

аналізу рухів тіла [2, с. 245]. 

Деякі жести є вродженими, інші – набутими, а значення багатьох рухів і 

жестів культурно обумовлене. В усьому світі основні комунікаційні жести не 

відрізняються один від одного. Коли люди щасливі, вони посміхаються, коли 

вони сумні – вони хмуряться, коли сердяться – у них сердитий погляд. Однак, 

в цілому невербальна мова однієї нації відрізняється від невербальної мови 

іншої нації. 

Однією з найбільш серйозних помилок, що можуть допустити новачки в 

справі вивчення мови тіла, є прагнення виділити один жест і розглядати його 

ізольовано від інших жестів і обставин [4, с. 308]. 

Окрім цього, вченими встановлено, що жестикуляція збільшується при 

збільшенні емоціональності. Емоційність підсилюється коли у суб‘єктів 

виникають труднощі при передачі інформації один одному.  

Виділяють жести, які використовують разом із мовою, тобто саме в 

момент розмови,  й такі, що називають само стимулюючими. Чергування цих 

двох видів жестів робить спілкування емоційнішим.  

Таким чином, для того, щоб визначити щирість та відвертість 

співрозмовника, варто звернути увагу на його долоні. В людини, якій нічого 

приховувати, найчастіше долоні відкриті частково чи повністю. Для 
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досягнення успіху при спілкуванні важливо, щоб долоні були відкритими. Це 

стимулюватиме інших довіряти вам і бути щирими. 

Багато людей жестикулюють, не усвідомлюючи цього. Як показали 

дослідження, в таких випадках допомагає перегляд відеозапису поведінки 

людини за певний проміжок часу. Потрібно проаналізувати побачене та 

зробити висновки щодо використовуваних жестів. [3]. 

Якщо жести не адекватні або ж їх використовують більше ніж того 

потребує ситуація, вони дуже часто відштовхують співрозмовників. Але в 

той же час вони можуть бути дуже ефективними, особливо під час публічних 

виступів, презентацій і т. ін. Для цього важливо навчитися використовувати 

їх правильно та у підходящий момент [5, с. 211]. 

Тож поза людини, її жести, міміка, вираз обличчя е своєрідною мовою, 

«мовою тіла», якою людина може розповісти про себе набагато більше, ніж 

словами.  

Список використаних джерел: 
1. Морозов А. В. Короткий словник психологічних термінів / А. В. 

Морозов., 2001. – 542 с. 

2. Мещеряков Б.Д. Великий психологічний словник: слов. психол. 

термінів / Б.Д. Мещеряков, Е.С. Зінченко. – М. : АСТ-Пресс, 2005. – 456 с. 

3. Пастухов Є. С. Жести і пози [Електронний ресурс] / Євген Сергієвич 

Пастухов – Режим доступу до ресурсу: 

https://studme.com.ua/110903245926/politologiya/zhesty_pozy.htm. 

4. Піз А. Мова рухів тіла / А. Піз, Б. Піз. – Київ: КМ-БУКС, 2015. – 416с. 

5. Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура: діловий етикет. Навч. посіб. 

/ Н. Л. Тимошенко. – Київ: Знання, 2006. – 391 с. 

 

 

Чорна Олена Віталіївна,  

к. філол. н., доцент кафедри 

журналістики, словесності та культури  

Навчально-наукового інституту 

гуманітарних наук 

Університету ДФС України 

(Ірпінь, Україна) 

 

ВИЯВ СИНКРЕТИЗМУ ТА АНАЛІТИЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ 

ПОДАТКОВІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ 
У сучасній терміносистемі оподаткування важливе місце належить 

термінам-словосполученням – ‗синтаксичним конструкціям, утворюваним 

поєднанням двох чи більше повнозначних слів на основі підрядного або 

сурядного зв‘язку‘ [3, с. 617]. Такі конструкції на сучасному етапі є одним з 

основних способів термінологічної номінації, оскільки ―в них 

відображається вся комплексно-структурна складність відповідної наукової 

сфери. Термін-словосполучення, з одного боку, має властивості терміна, а з 

https://studme.com.ua/110903245926/politologiya/zhesty_pozy.htm
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іншого – словосполучення. Як різновид терміна він характеризується 

системністю, наявністю дефініції, тенденцією до моносемії в межах свого 

термінологічного поля. Як різновид словосполучення є певною 

синтаксичною конструкцією, що складається з двох або більше слів на 

основі підрядного граматичного зв‘язку‖ [8, с. 88]. 

Терміни-словосполучення є складним найменуванням наукового 

поняття, виконує номінативну та комунікативну функції і є невід‘ємною 

частиною термінологічної системи.  

Cеред термінів-словосполучень, відповідно до типу їхньої структури, 

виділяють: дво-, три-, чотири-, рідше п‘яти-, шести- і більшекомпонентні 

словосполучення. Виділення різновидів словосполучень з більшою, ніж сім, 

кількістю структурних елементів вважаємо доцільним, оскільки 

закономірності їхнього компонентного складу важко виявити (вони можуть 

мати конкретний ситуативний характер). Найхарактернішими для 

термінології оподаткування є структурні моделі дво- та трикомпонентних 

словосполучень. Серед них виділяємо такі, що утворилися поєднанням:  

1. Прикметник + іменник. На думку Д.С. Лотте, у термінології 

―сполучення прикметника з іменником є зручнішим, ніж сполучення двох 

іменників‖ [7, с. 14]. У таких словосполученнях головним словом виступає 

іменник, а ознаку поняття, ним названого, позначає прикметник 

(торговельний прибуток, чистий дохід, податкові платежі, приховані 

доходи, загальнодержавні збори, місцеві збори, фінансове планування). 

Терміносполучення цього виду можна поділити на різновиди, у яких: 

1) прикметник і іменник мають термінологічний характер, наприклад: 

акордна оплата, сальдовий метод, неподаткові надходження, валовий 

прибуток, інформаційні системи, податковий кодекс (закон, вексель, звіт, 

кредит, імунітет), податкове законодавство (розслідування, регулювання), 

податкова політика (квота, позика, ставка, знижка, міліція, поліція, 

система, інструкція, декларація, адміністрація), податкові пільги (санкції), 

платежі трансферні, платіжна відомість, податок квотативний 

(гербовий), дохід (прибуток) валовий (національний, оподатковуваний, 

неоподатковуваний, номінальний, позареалізаційний, фіксальний, 

фундований), доходи митні (процентні);  

2) прикметник є терміном, а іменник – загальновживаним словом: 

фіскальна служба, збір митний (акцизний, кліринговий, ліцензійний, 

окладний, загальнодержавний, податковий, патентний), податкові 

канікули, податкова характеристика (вимога, культура), податкове 

зобов‘язання (застереження, планування, сховище), податковий ризик 

(тягар, лист), податкова робота; 

3) прикметник є загальновживаним словом, а іменник – терміном, 

наприклад: активне майно, середній прибуток, додатковий прибуток, 

чистий дохід, платежі передавальні, дохід лісовий (чистий, прихований, 

нарахований, заявлений, сукупний), дрібний кредит, акциз зменшений, 

платник неналежний, податок прямий (непрямий, розкладний), дохід 
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прихований; 

4) нечисленними є словосполучення, у яких прикметник та іменник – 

загальновживані слова: збір разовий (місцевий). 

2. Іменник + іменник. За частотністю використання при творенні 

двокомпонентних термінів-словосполучень досліджуваної галузі ця модель 

посідає друге місце. У ній, як правило, перший компонент домінує (договір 

застави, режим оподаткування, оптимізація розмірів, прибуток брутто, 

закон Парето). За нашими спостереженнями, серед термінів-

словосполучень, побудованих за цією моделлю, переважають ті, що 

складаються з іменника у Н. в. + іменника у Р. в.: критеріїї кредитування, 

легалізація доходів, орган стягнення, дохід платника, інвентаризація майна, 

накладання (стягнення) податку, оподаткування (декларування) доходів, 

рівень інфляції, об‘єкт оподаткування, норма оподаткування, облік коштів, 

дохід страховика. Терміни-словосполучення моделі іменник + іменник 

мають переважно безприйменникову конструкцію. Терміни-

словосполучення з прийменниками становлять в УПТ незначну кількість: 

податок на землю, податок з реклами, вимоги до користувачів, обтяження 

щодо використання, платежі до бюджету, плата за воду (за землю). 

Двочленні терміни-словосполучення, як правило, стають основою для 

творення складніших термінів, зокрема трикомпонентних. У них родова 

ознака перетворюється на видову: плата орендна – плата орендна 

непередбачена, оптимізація розмірів – оптимізація розмірів внесків, 

критеріїї кредитування – критеріїї кредитування підприємств, податкова 

знижка – знижка податкова початкова, податкова ставка – процентна 

податкова ставка (шкала податкових ставок, пропорційна податкова 

ставка), податкові платежі – фактичні податкові платежі, загальний 

дохід – загальний оподатковуваний дохід, податковий кодекс – податковий 

кодекс України, надходження до бюджету – надходження до державного 

бюджету. 

Серед утворених тричленних термінологічних конструкцій 

переважають моделі іменник + прикметник + іменник. Залежно від 

належності компонентів таких словосполучень до термінологічної, чи до 

загальновживаної лексики, виділяємо структури, у яких: а) усі три слова 

мають термінологічний характер: ставка земельного податку, розпорядники 

бюджетних коштів, стадії бюджетного процесу, дефіцит платіжного 

балансу, розстрочення податкового боргу, шкала податкових ставок, 

тариф страхових внесків; б) терміни, до складу яких входять 

загальновживані слова: розміри транспортного податку, принципи 

податкового законодавства, ставка земельного податку, платники 

земельного податку, право податкової ініціативи, податкоспроможність 

територіального колективу, спеціальний фонд бюджету, дохід у 

матеріальній (нематеріальній) формі, реєстр фізичних осіб, серед них 

модель іменник + прикметник + іменник у Р. в. одн. чи мн., іноді 

представлені з прийменниками про, з, із, від, на наприклад: рішення про 
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місцевий бюджет, прибутковий податок з громадян, відрахування із 

заробітної платні, прибуток від позареалізаційних (страхових) операцій, 

відрахування на геолого-розвідувальні роботи; іменник + прикметник + 

іменник у О. в. мн., наприклад, управління фінансовими ресурсами. 

Також поширена у системі оподаткування модель прикметник + 

прикметник + іменник (іноді з прийменником): спеціальний торговий 

патент, стратегічний податковий контроль, звітний податковий період, 

Державна податкова служба (адміністрація, інспекція), товарний 

промисловий прибуток, активно-пасивні розрахунки, платежі податкові 

фактичні, процентна податкова ставка, пропорційна податкова ставка, 

податкова початкова знижка. 

Широко представлена у терміносистемі оподаткування модель іменник 

+ іменник + іменник: класифікація доходів бюджету, система реєстрації 

податків (доходів, прибутків), визначення режиму утримання, обмеження 

повноважень розпорядження, дохід (прибуток) суб‘єкта оподаткування, 

реєстр (облік) платників податків тощо. Серед термінів цього виду 

незначну частину становлять словосполучення, у структурі яких наявні 

прийменники на, про, з, в, від, за: експерт з оцінки нерухомості, ухиляння 

від сплати податків, реєстрація прав на нерухомість, видача документів на 

землю, прибуток від реалізації продукції, плата за користування надрами. 

Рідше в досліджуваній терміносистемі вживаються терміни, утворені за 

моделлю прикметник + іменник + іменник: просторова база обліку, 

податкова політика держави, економічна оцінка збитковості, іноді з 

прийменником на, наприклад: поточний податок на прибуток; іменник + 

іменник + прикметник: ставка податку фіксована; іменник + прикметник + 

прикметник (дієприкметник): рента страхова довічна, дохід сукупний 

оподатковуваний; дієприкметник + іменник + іменник з прийменником на: 

відстрочений податок на прибуток; дієприкметник + прикметник + 

іменник: відстрочений податковий актив, відстрочене податкове 

зобов‘язання. 

Чотирикомпонентні терміни-словосполучення, як правило, 

утворюються внаслідок додавання до двокомпонентних словосполук інших 

двокомпонентних сполук як самостійних структурних одиниць або 

внаслідок додавання до тричленних словосполучень уточнювальних 

елементів. Такі словосполучення утворюються за моделями: іменник + 

іменник + іменник + іменник з прийменником на та сполучником і: податок 

на прибуток підприємств і організацій; прикметник + іменник + прикметник 

+ іменник: пріоритетні напрямки податкової діяльності, податкова адреса 

фізичної особи, середня податкоспроможність територіального 

колективу, фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, прогресивна 

(регресивна) шкала податкових ставок; іменник + іменник + прикметник + 

іменник, наприклад: планування використання державної власності, 

приховування даних фінансових витрат. Серед термінів моделі іменник + 

іменник + прикметник + іменник натрапляємо на словосполучення з 
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прийменниками за, із: плата за марки акцизного збору,  податок із доходів 

фізичних осіб.  

В українській термінології оподаткування малопродуктивними є моделі 

іменник + прикметник + прикметник + іменник: зона посиленого 

фінансового контролю, іноді до складу словосполучень такої моделі 

входить прийменник на, наприклад: повноваження на майбутні бюджетні 

зобовязання; іменник + прикметник + іменник + іменник (зрідка з 

прийменником за): класифікатор цільового призначення коштів, оплата за 

безгрошовий (безоплатний) перехід маєтків; іменник + іменник + іменник + 

іменник (яка іноді може ускладнюватися прийменниками): припинення 

права власності на будинок, реєстрація права власності на землю; 

прикметник + іменник + іменник + іменник: пріоритетні напрямки 

розвитку підприємства, податкова база активу й зобов‘язання, 

функціональна (відомча) класифікація видатків бюджету, економічна 

класифікація видатків бюджету; прикметник + іменник + прикметник + 

іменник: акцизний збір з імпортних товарів; прикметник + прикметник + 

прикметник (дієприкметник) + іменник: загальний додатковий митний 

податок, загальний річний оподатковуваний дохід, загальний місячний 

оподатковуваний дохід. 

Проведений аналіз складених найменувань досліджуваної галузі 

свідчить про існування термінів-словосполучень, що виникли внаслідок 

ускладнення термінів простішої конструкції. У терміносистемі 

оподаткування п‘ятикомпонентні терміни-словосполучення не 

відзначаються великою продуктивністю. Вони утворені поєднаннями: 

іменник + іменник + іменник + іменник + іменник: збір на розвиток 

виноградарства, садівництва й хмелярства; 

іменник + прикметник + прикметник + іменник + іменник: модернізація 

державної податкової служби України; 

іменник + іменник + прикметник + іменник + іменник: договір на право 

тимчасового користування землею, порушення законодавства про 

бюджетну систему України; 

іменник + іменник + іменник + прикметник + іменник: надходження до 

бюджету розвитку місцевих бюджетів, кошик доходів бюджетів місцевого 

самоврядування; 

іменник + іменник + прикметник + іменник + прикметник: прогресія 

шкали податкових ставок проста (ступінчаста); 

іменник + іменник + прикметник + прикметник + іменник: збір за 

забруднення навколишнього природного середовища, акциз на нафту й 

освітлювальні мінеральні масла, збір за запис до міської обивательської 

книги;  

прикметник + іменник + іменник + іменник + іменник: єдиний банк 

даних платників податків, Український класифікатор форм власності на 

землю; 
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іменник + прикметник + іменник + прикметник + іменник: збір за 

спеціальне використання водних ресурсів, податки на міжнародну торгівлю 

та зовнішні операції; 

іменник + прикметник + іменник + іменник + іменник: ефективність 

капітальних вкладень в оновлення виробництва. 

У податковій терміносистемі наявні шести-, семи-, восьми- та 

дев‘ятикомпонентні словотвірні моделі. Такі конструкції не є термінами, 

вони мають ситуативний характер: податки й збори (обов‘язкові платежі) 

до бюджетів та до державних цільових фондів; податок на нерухому 

власність у містах, посадах і містечках; розкладковий збір з різних доходів 

мешканців міста;  збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок 

державного бюджету; податок на прибуток іноземних юридичних осіб від 

діяльності в Україні; єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців; єдиний збір у пунктах пропуску через державний кордон 

України; збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування 

ділянками лісового фонду; збір за право проведення місцевих аукціонів, 

конкурсного розпродажу і лотерей; платники податку із власників 

транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів; оціночний 

збір з нерухомого майна, розташованого на території міського поселення; 

державний акт на право приватної власності на землю; державний реєстр 

фізичних осіб-платників податків та інших обов‘язкових платежів. Такі 

конструкції виникають на початковому етапі найменування поняття за 

відсутності компактнішого терміна. 

Багатокомпонентні терміни надто розлогі й незручні в користуванні, 

тому вони, як правило, скорочуються й спрощуються: ―як тільки такий 

довгий термін виходить за межі книги і починає широко застосовуватися, він 

підпадає під вплив еліпсиса чи поступово витісняється іншим, більш 

коротким терміном‖ [4, с. 168]. 

Однією з вимог, які висуває сучасна мова науки і техніки до терміна, є 

його стислість: ―якщо термін занадто довгий, то при його неодноразовому 

вживанні відбувається випадіння проміжних чи кінцевих складових‖ [7, с. 

12]. Проте довільне скорочення терміноодиниць часто зумовлює порушення 

іншої вимоги – точності терміна. Тому головне завдання під час унормування 

і стандартизації УПТ – забезпечення оптимальної довжини 

багатокомпонентного терміна, що дозволило б використовувати його без 

спотворень у мовленні фахівців. 

Одним із способів поповнення УПТ є абревіатура – ‗складноскорочене 

слово – похідне слово, що виникає внаслідок абревіації‘, за якої відбувається 

‗об‘єднання скорочених основ, скорочених і повних основ, а також творення 

простого похідного слова шляхом довільного скорочення твірної одиниці‘ [1, 

с. 7]. За абревіації відбувається стягнення, згортання словосполучень, які є 

джерелом абревіатур. Кожне слово словосполучення має бути 

―представленим‖ у абревіатурі, щоб абревіатура була зрозумілою для того, 

хто її вживає: ―що більша кількість повнозначних елементів у початковій 
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структурі знаходить відображення в морфологічній структурі деривата і що 

повніше відображення елементів, то легше стає поверхнева структура 

деривата ключем до його розуміння‖ [5, с. 118]. Появу абревіатур спричинює 

постійне прагнення людини до ―економії фізіологічних затрат‖ як одного з 

―найяскравіших виявів захисних функцій організму в мові‖ [9, с. 149]. 

Залежно від того, як згортаються словосполучення в окремі слова та як при 

цьому скорочуються їхні компоненти, вчені розрізняють структурні види 

абревіатур. Зокрема, В.М. Лейчик виділяє чотири типи абревіатур: 1) літерні, 

2) звукові, 3) складові, 4) комплексні [6]. О.Т. Волох визначає три типи 

абревіатур: 1) часткові, 2) ініціальні, 3) комбіновані [1, с. 192]. У ―Словнику 

скорочень в українській мові‖ абревіатури класифікують як ініціальні та 

графічні (умовні) [249, с. 6]. За структурою терміни-абревіатури аналізованої 

термінології  належать до ініціальних. 

Ініціальні податкові абревіатури можуть утворюватися внаслідок 

стягнення словосполучень: ВВП – валовий внутрішній продукт, АІС – 

автоматизована інформаційна система, ВНП – валовий національний 

продукт, ОПП – облік платників податків, ФСП – фіксований 

сільськогосподарський податок, ДПАУ – державна податкова 

адміністрація України, ДПСУ – Державна податкова служба України, ДПІ 

– Державна податкова інспекція, ОНП – облік надходжень податків, ЧНП 

– чистий національний продукт. Опрацьований лексичний матеріал показує, 

що ініціальні абревіатури зрідка можуть утворюватися на основі 

багатослівних термінів-словосполучень: АСУБД – автоматизовані системи 

управління базами даних, НУДПСУ – Національний університет державної 

податкової служби України). Якщо до складу словосполучення входять 

прийменники або сполучники, вони, як правило, не стають елементами 

абревіатури, а опускаються (ПДВ – податок на додану вартість), 

скорочуються тільки повнозначні слова. 

На сучасному етапі помітна тенденція до запозичення абревіатур з 

англійської мови, часто без перекладу (GATТ – генеральна угода про тарифи 

і торгівлю, GSDJ – всесвітня просторова інфраструктура даних, GPS – 

глобальна система позиціювання). Це зумовлено тим, що поняття, позначені 

цими абревіатурами, виникли в іншій країні й запозичилися разом з назвою. 

Така практика терміновживання є негативною, оскільки іншомовні 

абревіатури є складними у вимові, їх важко запам‘ятати, їхня дефініція не 

завжди зрозуміла. Мовознавці у тісній співпраці з фахівцями-податківцями 

розглядають можливість їх транслітерації або транскрипції. 

Проаналізувавши способи творення складних слів української 

терміносистеми оподаткування, можна зробити висновок, що композиція, 

юкстапозиція та абревіація є досить продуктивними способами 

словотворення, які помітно активізувалися із середини XX ст. 
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СЕМАНТИЧНИХ ПЕРЦЕПТИВНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК СОМАТЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОДОРАТИВНИХ 

ВІДЧУТТІВ  

(на матеріалі сучасної жіночої прози) 

Лексика на позначення запахових відчуттів становить складну систему 

назв, які функціонують у семантико-синтаксичних конструкціях та 

здійснюють безпосередній зв‘язок мови із запахами, що реально існують у 
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природі, та із поняттєвими категоріями, які віддзеркалюють конкретні 

відчуття в нашій свідомості. Лексика на позначення запаху була об‘єктом 

опису О. О. Потебні, В. В. Виноградова, В. В. Власюк, В. В. Дятчук, 

В. П. Сидельникова, Л. О. Ставицької, А. Вежбицької, О. С. Федотової та ін. 

Л. О. Ставицька зауважує: ―Одоративні відчуття надзвичайно складні за 

своєю природою, бо корелюють з найбільш потаємним і надзвичайно 

значимим екзистенційним (як ―куштування повітря, внутрішнього духу 

речей‖ за Г. Гачевим) ментальним, емоційним та психофізіологічним 

інтимом внутрішнього ―Я‖ [11, с. 72]. Найчастіше в сучасній літературі 

натрапляємо на приклади зображення людини як об‘єкта одоративної 

складової світу. 

Мета нашого дослідження – аналіз мовних конструкцій із соматемами-

маркерами, характеристики яких репрезентують запах жінки та частин її тіла.  

Лексеми на позначення запахів тіла жінки та його частин в мові сучасної 

жіночої прози представлено різними частинами мови. Особливо активно 

використані ядерні частини мови (дієслова пахнути, духмяніти та іменники 

запах, аромат), що передають пряму ознаку запаху. 

Людина, а зокрема жінка як суб‘єкт одоративної складової світу, 

поєднує в собі багато запахів. В аналізованих текстових фрагментах 

розмежовуємо безпосередній запах жінки та запах частин її тіла.  

Натрапляємо на фрагменти, які репрезентують запах жінки за наявністю 

асоціації з: 

– конкретним реальним запахом певного предмета (лавандове мило, ліки, 

ружа з райського саду): – Я знала, що ти чекаєш на мене! – кричить Юлія, 

кидаючись тітці на шию. Тітка пахне лавандовим милом, де ж вона 

знайшла таке диво? На ній темна сукня й фартух (8, с. 163); Вона зовсім не 

схожа на тітку Вероніку й пахне не апельсинами, а ліками [12, с. 109]; – Ти 

пахнеш, як ружа із райського саду <…> [7, с. 11]; 

– абстрактним поняттям, явищем (щось незвичайне, привабливе, нічна 

спрага і под.): Лесю збудив не він, а запах. Хтось запитав дозволу сісти 

поруч. Жінка пахла <…> так незвичайно <…>, звично, що аж у грудях 

защеміло [10, с. 353];  <…> не можу побороти дитячий страх, а 

велосипедам про те відомо, від мене, мабуть, чимось таким привабливим 

для них пахне, я випромінюю якийсь найкращий для велосипедів аромат [2, с. 

203]; Жінка притулилася всім тілом. Від неї пахло <…> нічною спрагою [10, 

с. 176]; 

– образом конкретної людини (запах коханця, аромат Лоліти): Їй 

хотілося одного: прийти додому раніше за чоловіка та прийняти душ, 

повністю змивши із себе запах коханця [12, с. 175]; І він же, бач, тоді 

закохався в мене теперішню! Чи напівтеперішню. Може, вловлював аромат 

тієї Лоліти? Але ж він сам допоміг мені стати інакшою! [3, с. 101]. 

У текстах сучасної української жіночої прози мовні конструкції, 

складниками яких є соматеми, описують аромат жінки через запах тіла та 

його частин.  
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Аромат тіла може бути вербалізований через асоціативний опис явищ 

природи: <…> її тіло пахне вітром <…> [5, с. 87].  

Подекуди запах тіла інтенсифіковано додатковими характеристиками 

(гостро пахло), які акумулюють смакові рецептори: З-під сукенки гостро 

пахло гаряче тіло жінки [6, с. 55]. 

Іменник запах може поєднуватися із соматемами, що позначають 

неприємні характеристики запаху: Мати теж розсміялась і притулила нас 

до себе. Від запаху немитого тіла, дешевого тютюну й алкоголю в голові 

затанцювали метелики, а до горла підступив напад нудоти [9, с. 42]. 

Велику увагу в жіночих творах приділено опису волосся, запах якого 

асоціюється з травами. Н. О. Данилюк зазначає, що загальну оцінну 

семантику образу жінки в українській етнокультурі становлять порівняння з 

назвами рослин, квітів та ін. [1, c. 73]. У сучасній українській жіночій прозі 

виокремлюємо порівняння запаху волосся із  любистком – травою, яка має 

иділяє приємний аромат. Таке номінування підсилює емоційність опису 

вроди жінки:  Його ніс вловлює ледь чутний аромат любистку, ніжний і 

літній. Так пахне завжди її волосся [5, с. 59]; Сашко перехиляється через 

стіл, щоб дістати з того боку сир. І торопіє. Знайомий запах любистку. 

Волосся Оксани завжди ним пахне. І самого запаху вистачає, щоб знову 

втратити голову [5, с. 86]; Її волосся духмяніє любистком <…> [5, с. 87]; 

Він боїться порухом чи надто глибоким подихом сполохати її. Не вірить у 

своє щастя чи у своє горе, торопіє, вкотре шалено вдихаючи запах 

любистку [5, с. 87]. 

Запах жіночих стегон асоціюється з ароматом хмільного напою (ознака 

стиглий репрезентує смакові відчуття): Що робити? Продавати старе авто 

хворого чоловіка, аби добряче напоїти кілька десятків жадібних до гульні й 

наїдків перестарків, щоб і вони, дійшовши до потрібної стадії сп‘яніння, 

піднімали чарки за її хмільний і стиглий жіночий полудень, себто за 

стегна, на яких тріскають усі колготи, за відсутність талії, за живіт, що 

його не годна замаскувати жодна ―грація‖? [4, с. 18–19]. 

Аромат пальців часто асоціюється із запахом кави: Її волосся духмяніє 

любистком, її кінчики пальців кавою [5, с. 87].  

Певний етнокультурний код і досі зберігається навколо опису рук, 

зокрема долонь. Їхній запах репрезентовано через: 

а) запах соку зрілого плоду. Особливого аромату набувають долоні в 

старості. Їхній запах метафоризовано виражено через асоціацію із соком 

зрілого плоду: Леся вмовкає надовго, навіть чай у склянці холоне. До речі, в 

обох. За вікном ходить літо й смикає достиглі вишні жменями, стискає їх – 

і від того літні долоні пахнуть теплим соком, солодким і трошечки 

терпким [10, с. 200];  

б) запах апельсинів: У неї прохолодне пальто (щойно з вулиці!), м‘які 

губи, які цілують дівчинку в щічку, і руки пахнуть апельсинами [12, с. 107]; 

в) запах тіста. Аромат рук жінки асоціюється з працьовитістю: Жінка не 

стрималася, поставила тацю з пирогами на стіл і кинулася до дитини. 
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Обіймала довго, притискаючи щосили до змученого серця, а руки, які ще 

солодко пахли тістом, пестили пухнасту голівку [10, с. 26]; 

г) аромат хліба як культурологічного артефакту. Його символіка 

розкривається через асоціативні паралелі з гостинністю, хлібосольністю, 

людським життям, святістю, радістю, щастям, здоров‘ям. Такий опис 

соматеми долоні доповнено запахом вітру як явища природи. Лексема вітер 

позбавлена негативних конотацій та постає антропоморфно ―дружньою‖ до 

людини силою: Леся слухняно простягла долоньку, що ще пахла хлібними 

крихтами й вітром, а потім усю дорогу придивлялася, як тітка втирала 

прірву сліз, що котилися, котилися й котилися з волошкових очей [10, с. 22]. 

На окрему увагу заслуговує запах матері (загалом і запах її частин тіла), 

який є індивідуалізованим (т. зв. ―асоціативним запахом‖) й існує у 

свідомості кожної людини. Прямо в тексті він не названий, а лише виникає як 

спогад, репрезентований через опис запаху шкіри, що формує в уяві цілісний 

образ: Знаєш, я навіть озираюся навсібіч, кручуся, біжу кудись, бо твердо 

впевнена, що от-от мама була зі мною. Будь-чим заприсягтися можу! 

Мамин запах, усмішка, колір очей, дотик шкіри<…> [10, с. 263]; Але мами 

не було. Тоді дівча бодай спробувало уявити матусю <…>. Шкіра <…> 

ніжна, лоскотна й пахне чимось знайомим аж до болю [10, с. 25]. 

Запах тіла та його частин є суто предметним уявленням. Проте 

характеристики соматем, що репрезентують одоративні відчуття, найбільш 

адгерентні у вираженні експресивності.  
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РОЛЬ М. СМОТРИЦЬКОГО У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ  

М. Смотрицький вивів слов‘янську мову на той самий рівень гідності, 

що грецька і латинська, і довів, сам напрацювавши її норми, сталість 

граматичної структури. Можна сказати, що свого часу учений відіграв 

важливу роль у розвитку лінгвістики, лексикографії, а також сприяв 

підвищенню престижу української мови. 

Водночас «Граматика» М. Смотрицького, ставши впродовж двохсот 

років базовою навчально-науковою працею для всього східного та 

південного православного світу, передусім була описом 

церковнослов‘янської мови руської редакції,  того впливу, якого ця мова 

зазнала від білоруської та української за час її побутування на відповідних 

теренах. «Граматика» засвідчила чітку різницю між книжною та живою 

мовою ХVI–ХVII ст., про що свідчить передусім порівняння тексту 

передмови з самим текстом граматики, а також численні зауваження та 

пояснення церковнослов‘янського матеріалу в матеріалі граматики, 

запровадження до неї елементів живої мови із західноукраїнської говірки. Це, 

безперечно, підготувало ґрунт для подальшого дослідження. 

Постать М. Смотрицького привертає до себе увагу яскравою 

індивідуальністю, патріотизмом, невтомністю у боротьбі за рідне слово. Його 

творчі здобутки досліджували Є. Макарушка, С. Булич, І. Ягич, В. Німчук, 

Л. Махновець, О. Прокошина, П. Кралюк та ін.  
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Метою дослідження є з‘ясування ролі М. Смотрицького в утвердженні 

статусу «Граматики» як базової навчально-наукової праці, її впливу на 

подальший розвиток української мови, розвиток лексикографії. 

Щодня ми маємо справу з мовними нормами, чи то правопис чи 

відмінювання, а проте рідко замислюємося, як саме постали ці правила, коли 

й хто їх уперше «узаконив». Саме М. Смотрицький ще в ХVII столітті став 

одним із перших, хто втілив у життя створення «Граматики», де й 

систематизував такі звичні для нас тепер речі. 

Минає вже чотириста років із часу виходу в світ видатного твору 

давнього східнослов‘янського мовознавства – «Грамматіки СлавέнскиА 

правилноε Сvнтаґма…» М. Смотрицького. Та за цей великий проміжок часу 

славнозвісна праця видатного вченого не пішла в забуття, адже вона стала 

значним етапом у старій східно-й південнослов‘янській освіті, науці, 

культурі. «Граматика» – перший у славістиці повний курс 

церковнослов'янської мови в її українській редакції. Вийшла друком 1619 в 

місті Єв‘є [1, с. 61]. 

М. Смотрицький у «Граматиці» впорядкував уживання букв ъ, ь – тільки 

як знаків на позначення відповідно твердості та м‘якості приголосних; літеру 

s («зело») зберіг лише на позначення числа 6, узаконив уживання букви й, 

увів в українську графіку букву ґ на позначення дзвінкого проривного 

задньоязикового приголосного. Г. Смотрицький установив правила вживання 

букв на позначення голосних і приголосних звуків, вживання великої літери, 

дав правила вживання знака переносу, розділових знаків. Багато з його 

правил чинні донині.  

У «Граматиці» виділено 8 частин мови: ім‘я, містоименіє, глагол, 

причастіє, нарічіє, предлог, союз, междометіє [3, с. 71]. Смотрицький звернув 

увагу на дієприслівник, відкрив у слов‘янській граматичній системі місцевий 

відмінок, здійснив поділ іменників на п‘ять відмін, які в основних рисах 

зберігаються й понині. Зробив поділ дієслів на дві дієвідміни, що визнається 

й тепер. Також учений докладно описав незмінні частини мови, 

церковнослов‘янський синтаксис. Суттєво збагатив слов‘янську мовознавчу 

термінологію [1, с. 32]. 

У галузі теорії слов‘янської мовної системи «Граматика» не мала собі 

рівних до другої половини вісімнадцятого століття. Як підручник ця праця 

справила великий вплив на розвиток лінгвістичної думки в усьому 

слов‘янському світі, у деяких аспектах – і в інших народів. Основоположник 

сучасної славістики Й. Добровський відверто визнав, що йшов «слідами 

Мелетія», який «показав правильну дорогу» [3, с. 76]. 

Характеристику «Граматики» сконденсовано подано в 

енциклопедичному виданні «Українська мова»: у розділі про орфографію 

наведено опис фонетики й орфоепії. Описана М. Смотрицьким морфологічна 

система близька до старослов‘янської пізнього періоду, але в ній 

спостерігається певна кількість українських елементів. Автор постав 

оригінальним граматистом-теоретиком слов‘янської системи. У цьому він не 
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мав собі рівних у слов‘янській філології до другої половини вісімнадцятого 

століття. Його досягнення використовуються і тепер.  

Учений здійснив кодифікацію церковнослов‘янської мови. Через 

друковані церковнослов‘янські тексти норми «Граматики» набули загального 

поширення і до сьогодні функціонують у конфесійному вжитку. Мелетій 

Смотрицький уперше відділив церковнослов‘янську мову від живих 

слов‘янських, східнослов‘янський характер його норм благотворно вплинув 

на усталення  літер.  

У передмові до «Граматики» М. Смотрицький дає вказівки щодо 

викладання мови, які є цікавою ілюстрацією методичної думки ХVII ст. 

Автор наставляє, що граматика «навчить … і читати по церковнослов‘янськи, 

і писати …» [2, с. 21]. Для читання рекомендує тексти, написані «чистою 

мовою», до того ж пропонує вивчати словниковий склад мови, що 

вивчається, розмовляти лише нормативно, аби діалект був «захованим». 

Відповідальність за таку науку покладав на вчителя.  

Як зауважують мовознавці, «Граматика» М. Смотрицького не стільки 

церковнослов‘янська, скільки наближена до руських діалектів. У результаті 

ті, хто навчався за його підручником, писали по-слов‘янському, а вимовляли 

по-руськи, себто народною українською мовою. Деякі дослідники історії 

української мови, не заперечуючи значення словника, докоряли авторові, 

чому він не уклав свою наукову працю живою народною мовою [5, с. 21]. 

Щодо вартості «Граматики» дослідники висловлювали полярні думки. 

І. Франко писав: «Для нашого письменства книга Смотрицького мала 

скоріше  шкідливий, аніж корисний вплив, бо, нехтуючи літературну мову, 

яка так гарно вироблялася у репрезентантів міщанства наприкінці ХVІ і в 

початку ХVII століття, розпочала реакцію на користь мертвого 

церковнослов‘янського язика» [4, с. 121]. 

З іншого боку, за словами В. Німчука, праця М. Смотрицького стала 

«знаряддям культурного єднання слов‘ян» [3, с. 171]. Дослідник стверджує, 

що після «Граматики» ніхто не наважився нападати на церковнослов‘янську 

мову як на мову невпорядковану. Видатний учений М. Ломоносов напам‘ять 

знав «Граматику» М. Смотрицького разом із «Арифметикою».  

М. Смотрицький – яскрава постать в українській історії ХVII ст. У нього 

було непростим як світське, так і церковне життя, яке він присвятив 

служінню Богу. Завдяки лінгвістичному таланту досяг вершин у розвитку 

слов‘янської філології, заклав фундамент вітчизняної мовознавчої науки. 
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«ЧОРНА РИТОРИКА» ЯК ТЕХНІКА НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНОГО 

ПРОГРАМУВАННЯ 

Вченими визнано і доведено, що наше мовлення – це один з 

найпростіших і найкращих з усіх комунікативних інструментів, якими 

керується людина.  

Розвиток мовлення і мовознавства в контексті євроінтеграції передбачає 

залучення здобутків світової наукової думки щодо різних технік впливу, 

серед яких особливу увагу привертає чорна риторика. Щодня  особистість в 

середньому вимовляє близько тридцяти тисяч слів і самі того не 

усвідомлюючи, легко і тонко маніпулюємо людьми за допомогою різних 

технік  маніпуляції. 

Питанням чорної риторики, а також нейролінгвістичного програмування 

приділяють все більше уваги як зарубіжні, так і вітчизняні науковці, зокрема 

В. Вандишев, Д. Грідер, А. Сміт, І. Іванова, Н. Канохін, О. Сібірякова 

Д. Хоркін. 

На сьогодні це дослідження є досить актуальне, тому що в Україні  

триває політична і економічна боротьба, і ми можемо спостерігати тенденцію 

до значного загострення протистоянь між політичними таборами, тому 

громадські діячі останнім часом досить активно використовують прийоми 

нейролінгвістичного програмування для задоволення власних інтересів. 

Метою дослідження є з‘ясування суті і значення «чорної риторики» як 

техніки нейролінгвістичного програмування, а також визначення проблем 

формування та шляхів підвищення риторичних навичок особистості в умовах 

сьогодення. 
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Однією із найрозповсюдженіших сугестивних  видів маніпулятивного 

впливу є нейролінгвістичне програмування (грецьк. neuron – нерв і лат. 

linguа – мова) програмування (нім. programiren – складати програми) – 

система опису структури суб‘єктивного досвіду, що пояснює специфіку 

кодування набутої інформації; модель спілкування, яка ґрунтується на 

виявленні та використанні стандартів мислення; комплекс технік і 

операційних принципів, на основі яких моделюються ефективні стратегії 

мислення поведінки.  

В основі популярності (успіху) нейролінгвістичного програмування  

лежить використання феномену ―взаємодії трьох‖ (свідомості – підсвідомості 

– реальності) [3, с. 51]. Вплив нейролінгвістичного програмування на 

індивіда припускає підміну інтересів індивіда – інтересами маніпулятора. У 

результаті чого, індивід починає сприймати нав‘язані йому думки, як власні, 

тобто людина стає частиною « психологічного натовпу» 

Аналізуючи останні статистичні спостереження ми можемо 

спостерігати, що зростає потреба особи  в умінні  чітко аргументувати, 

пропагувати, розставляти акценти і вести полеміку так, щоб завжди 

отримувати верх. Використання різноманітних методів, комунікативних 

прийомів впливу на людей, уміння  опановувати їхнім  розумом серцем і 

волею, називають одним словом – риторикою – мистецтвом впливу [2, с. 47].  

Але повсякчас виникають ситуації, коли ми не завжди маємо змогу вести 

бесіду в «білих рукавичках» . Тому хороший оратор має оволодіти однією із 

технік НЛП – «чорною риторикою». Метою застосування чорної риторики є 

трансформування думки, зміна поглядів, ідеалів, зумовлюючи таку поведінку 

певної людини чи суспільства, яка б максимально відповідала потребам 

маніпулятора.  

Ми погоджуємся з думками, Вольфа Шнайдера, який виділив  основні 

положення «хитромудрої риторики»: 

По-перше, ритор має формулювати свої думки влучно і просто, адже 

живе і влучне використання мовних прийомів – шлях до лінгвістичної 

перемоги, але при цьому сила мови полягає не тільки у користуванні 

простими розумовими ходами, але і у витонченому завершенні, в умінні  

правильно формулювати висновки, мета зрештою яких одна : бути 

максимально переконливими. 

По-друге, той, хто говорить, повинен чітко виділити основні положення. 

Основні положення необхідно викласти у найкоротші проміжки часу, а 

головна думка має бути зрозумілою і обґрунтованою [5, с. 130]. 

По-третє, вмотивована головна думка фокусує в собі все послання.  

Соціальний звуковий фон супроводжує мову, а лозунги акцентують ідею. Ще 

в свої часи Бернард Шоу , вважав, що бойовий клич забезпечує половину 

перемоги. 

По-четверте, за фокусуванням послання йде постійне повторення 

основної думки. Класична фраза Катона: "Гадаю, що Карфаген має бути 

зруйнований", давно вже нагадує нам про те, що повторення головної думки 
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надійно закріплює її у свідомості співрозмовника, роблячи її більш 

переконливою і привабливою [5, с. 131]. 

Також потрібно «прибирати кордони» між правдою і брехнею, 

інформацією і навмисним її приховуванням, що вірогідно дасть перевагу . 

Той, хто пункт за пунктом оспорює окремі аргументи або взагалі, що чує, 

приводить співрозмовників в замішання. Але той, хто «встромлює ніж в 

найвразливіше місце», досягає успіху.  Досить складне і детальнее пояснення 

розбавляє грунтовність аргументації.  Приклад простоти і дохідливості 

виявляє нам один з відомих догматів церкви : «Я вірую, значить, Бог є» –  

навіть якщо ви вважаєте, що це не так [5, с. 131]. 

Проаналізувавши, та збагнувши вище викладені принципи, людина може 

наблизитися до опанування прийомів «хитромудрої риторики», але не варто 

забувати про те, що є ще велика кількість наукової літератури, правил, 

прийомів, технік, дотримання яких, може, допомогти нам не просто не 

потрапити в скрутну ситуацію у процесі комунікації, а й вийти з неї 

переможцем, досягнувши своїх цілей. 

Ми погоджуємося з думкою багатьох науковців , які стверджують , що 

при ситуаціях у яких виникає виникає грубість у розмові, не слід 

використовувати зброю вашого опонента і відповідати у такому ж дусі.  

Більш правильним буде вибрати протилежну техніку. Наприклад,  на грубіть 

реагувати не хамством, а холодним, але упевненим і в міру ввічливим 

проханням більше не розмовляти в такому тоні. 

Отже, питання постійного підвищення та вдосконалення риторичних 

навичок мають бути одними з основних напрямів підготовки студентів, 

оскільки практика показує , що в умовах інтеграційних процесів в Україні, 

входження її в систему міжнародних економічних, культурних зав‘язків 

потребують високого рівня мовленнєвої культури. Варто знати, що чорна 

риторика – це наука, і навіть, якщо її досконально вивчати, дотримуватися 

усіх правил, брати до уваги усі секрети переконання – не дає гарантій вам 

досконального оволодіння ораторським мистецтвом. Але щоденна практика, 

аналіз певних ситуацій, можуть наблизити до можливості іменуватися 

ефективним комунікатором. 
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МОВНІ ЗАСОБИ ОНЛАЙНОВИХ ЩОДЕННИКІВ 
На сьогодні можна по-різному оцінювати значимість мовного й 

мовленнєвого сегменту мультимедійного спілкування, де відбувається 

перегляд ролі мови, мовлення в структурі сучасного контенту мережі 

Інтернет. 

Велику роль в Інтернет-щоденниках відіграють характерологічні  

особливості мови, для якої, на думку А. Вежбицької, притаманні емоційність 

(через яскраво виражені акценти на відчуттях, емоційному напруженні з 

використанням лексичних, морфологічних, синтаксичних  мовних засобів);   

ірраціональність (тобто підкреслення обмеженості логічного мислення, 

людського знання й розуміння, незбагненності й непередбачуваності життя, 

наприклад: «ні проїхати ні пройти», «нам його не наздогнати», «зараз би 

чайку гарячого»); неагентивність (відчуття того, що людям не підвладне їх 

власне життя, що їх здатність контролювати життєві події обмежена; 

схильність людини до фаталізму, упокорювання  тощо); любов до моралі [1]. 

У повідомленнях Інтернет-щоденників багато користувачів навмисно 

змінюють орфографію, вживаючи слова до деякої подібності фонетичного 

написання (значиЦЦа, говориЦЦа, аФтар, креатиФФ і т.д.). Часто автор 

спеціально пише, прагнучи зробити всі можливі помилки. Тому в Інтернет-

щоденниках дуже часто зустрічається ненормативне написання слів, 

спотворення норм орфографії та орфоепії, їх заміна розмовним та 

просторічним стилем. На нашу думку, використання таких мовних засобів  

допомагає створити певний образ автора, а іноді й приховати дійсну 

неписьменність адресанта. Зневага до орфографії може бути пов‘язана ще й 

браком часу на обдумування, написання та перевірку тексту. Але останнім 

часом такий стиль входить в моду. 

Наприклад: 

luscious_pain: 
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Сиджу картинки малюю 

Що нитку намалювати ? 

А Вапще пора б піднімати ж ))) СЬОГОДНІ п‘ятниця 

а ПЛАН(ОВ) немає )))) 

Ну вапще канечно все відмінно ) 

все просто афигено! Не ONE s AGAIN`o!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Правда погодка підкачала ) 

Скоро Рік, як ми знайшлися з maskodagama =) 

а ще я почала чекати весняного тепла, як якоїсь події. Як 

концерту. Як вапще.. 

*** 

ну че ? 5-а даремна п‘ятниця пішла ? 

в‘язати.. і навіть малювати у флеше не хочеться: я 

гууууулляяяяяяяяяяять хочу! [2] 

У цих записах ми бачимо, як автор використовує виділення курсивом, 

жирним шрифтом, збільшує кількість приголосних і голосних букв, ніби 

розтягуючи слова для імітації інтонації звучної мови. Деякі слова в середині 

тексту написані прописними буквами для акцентування уваги. Ненормативне 

використання розділових знаків, їх комбінацій сприяє більшій емоційності 

тексту. 

Неформальне спілкування дозволяє використовувати й таку лексику, яка 

недопустима в інших ситуаціях: вульгаризми, жаргонізми тощо. Автори 

Інтернет-щоденників інколи з певних причин викладають інформацію  

езопівською мовою, а саме  незрозуміло, із натяками й недомовками, що 

надає більше простору для уяви. У блогах ми часто зустрічаємо 

індивідуально авторське значення слів, які є результатом генерування  їх 

життєвого досвіду. 

Синтаксис, так само, як лексика і орфографія, може служити засобом 

створення образу автора та впливу на читачів. Використання складних 

синтаксичних конструкцій у текстах Інтернет-щоденників може відлякати 

«випадкового» читача. Але при цьому сприяє створенню індивідуального 

стилю, до чого прагнуть (свідомо або несвідомо) всі власники онлайнових 

щоденників [3]. 

Мережеві журнали, як відмічає Л. Компанцева, мають свою 

диференціацію, яка визначається через форми Інтернет-поведінки чоловіків і 

жінок у Мережі, проблему наявності/відсутності гендерної дискримінації в 

Інтернеті, вербального насилля,  вплив соціальних структур на структури 

Інтернет-дискурсу тощо [4]. Із урахуванням сучасного процесу розвитку 

суспільства констатовано той факт, що жінка має рівні можливості для 

реалізації себе в житті, стає незалежною в матеріальному й моральному 

планах. Це призводить до нестереотипної поведінки, яка не викликає вже 

суспільного протесту. Певним чином стираються межі між чоловічими та 

жіночими текстами. Проявляється це й у мові.  

Автор: жінка. 
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Є багато речей на світі... А другу Гораціо вельми забавно їх 

спостерігати. 

Автор: жінка, але «чоловічий» щоденник. 

Із деякими людьми необхідно розмовляти в кодуванні ЯКІ-8. Якщо вже 

не розуміють, так хоч знати – чому. 

Так, так, в курсі, сам такий, і вас так само. 

Автор: чоловік. 

Створювати проблеми там, де їх немає, – неймовірно цікаве заняття. 

Якщо довго і наполегливо добиватися поставленої далекої мети, то 

після  певного часу можна, нарешті, усвідомити, що маєшся дурнею [5]. 

Дані тексти визначається стислістю в оповіді і в емоціях, виражених  

здебільшого інвективами. Характерними є різкість, навіть грубість, ніяких 

оцінок. Для читача автори виклали все чітко, ясно, по-діловому. 

Прослідковується використання розмовної, зниженої лексики і термінів 

транслітерації. 

Часто авторські тексти завуальовані, власне автор перевтілюється, 

ведучи щоденник від  протилежної статі, зокрема ведучи роздуми «про все і 

ні про що». Така «псевдо філософія» властива жінкам. У тексті використані 

інверсії, питання, зменшувально-пестливі форми і слова: 

Трініті (www.journals.ru) 

crawl 

We're not supposed to get on these walls. 

Коли мрії збуваються, я завертаюся в боа з пір'я синього-синього птаха 

і чекаю свою вуалетку. Її запихнули глибоко в шафу, дихає нафталіном. Але 

що робити, коли мрія - не людинолюбна? І ось тепер знову - фанфари, 

литаври, а в частину філе коле маленький золотий тризубець. 

Нескладно у гитаны на душі! [5]. 

У мережевому просторі  практично відсутня цензура. Більшість 

користувачів Інтернету вважають це позитивом. Негативом є вільне 

ставлення до мовних норм, спрощення мови мас-медіа, насичення її 

жаргонізмами, вульгаризмами, специфічною термінологією. У «мережевій 

мові»  відбувається також розмивання  меж між письмовою, книжною  

мовою та мовою повсякденного спілкування. З‘являється нова форма 

викладу матеріалу у вигляді «письмової розмовної мови».   

Список використаних джерел: 
1. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание : пер. с англ. / 

Анна Вежбицкая; отв. ред. и сост. М. А. Кронгауз ; вступ. ст. 

Е. В. Падучевой. – М. : Рус. слов., 1996. – 411 с.  

2. Літературні блоги [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.ukrcenter.com/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 04.03.18. 

3. Сидорова М. Ю. Интернет-лингвистика: русский язык. 

Межличностное общение / М. Ю. Сидорова. – М.: 1989. ру, 1989. – 2006. – 

192 с.  

4. Компанцева Л. Ф. Гендерные основы интернет-коммуникации в 

http://www.ukrcenter.com/


Тенденції та перспективи формування професійної лексики. Випуск VIII, 2018 р. 

 

 

 148 

постсоветском пространстве / Компанцева Л. Ф. ; М-во образования и науки 

Украины, Луган. нац. пед. ун-т имени Тараса Шевченко. – Луганск : Альма-

матер, 2006. – 404 с.  

5. Умнова Н.С. Текстовое выражение и восприятие гендерной 

составляющей интернет-дневников [Електронний ресурс] / Н. С. Умнова. – 

Режим доступу: http://marinadoma.narod.ru/inet/gender.html. – Назва з екрана. – 

Дата звернення: 04.04.18.  

 

 

Шутова Лілія Іванівна, 

к. філол. н., доцент кафедри української мови 

ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка» 

(Старобільськ, Україна) 

 

ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙ 

В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (на прикладі емоції «радість») 
Актуальність численних наукових розробок емотивних аспектів мови й 

мовлення на сьогодні зумовлена розвитком когнітивно-комунікативного 

підходу, який перебуває в руслі сучасного антропоцентризму лінгвістичної 

науки.  

Емоції людини, на думку В.І. Шаховського, є одними з довербальних 

інформаційних структур свідомості [14, с. 34], вони належать до базових 

понять лінгвокультури будь-якого народу, що зумовлено тісним 

взаємозв‘язком культури, людської свідомості й мови. Емоції, будучи 

„ментальними одиницями високого ступеня абстракції, виконують функцію 

метапсихічної регуляції й відображають у мовній свідомості багатолітній 

досвід інтроспекції етносу у вигляді загальних універсальних і культурно-

специфічних уявлень про емоційні переживання, що інтегрують у собі мовну, 

концептуальну й емоційну картини світу‖ [9, с. 132]. 

Питання дослідження емоційної картини світу та способів її мовної 

категоризації в різних лінгвокультурах були в полі зору багатьох лінгвістів 

(В.І. Шаховський, А. Вежбицька, М.О. Красавський, М.К. Головановська, 

Н.В. Дорофєєва, Ю.Ю. Шамаєва, Ю.В. Дмитрієва, Л.Ю. Буянова, 

С.Ю. Перфільєва та ін.). 

В українській мові окремі аспекти емотивної лексики розглядали 

Н.Д. Негрич, Ю.А. Янченко, В.Д. Сліпецька, А.Л. Порожнюк та ін. Проте 

наявність спорадичних розвідок свідчить про недостатню розробленість 

питання вербалізації емоційної лексики в українській мові й зумовлює 

актуальність її подальшого комплексного дослідження. 

Мета нашої наукової розробки – виявити способи вербалізації емоції 

„радість‖ на матеріалі українських художніх текстів та лексикографічних 

праць. 

http://marinadoma.narod.ru/inet/gender.html
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Однією з численних універсальних для всіх лінгвокультур емоцій є 

радість. За даними тлумачних словників, радість – це „веселощі, насолода, 

втіха, внутрішнє відчуття задоволення, приємного, унаслідок бажаного 

випадку; сама подія або предмет, що збуджує ці душевні почуття‖ [4, 

с. 1466]; „відчуття задоволення, втіха; особа, предмет, подія та ін., які 

викликають радісні відчуття, втішають‖ [11, с. 436]. Виходячи зі словникових 

тлумачень, радість ототожнюється із позитивними відчуттями, задоволенням. 

Відповідно до етимологічного словника української мови, вихідною 

лексемою для слова „радість‖ є „стсл. радъ – псл. радъ «радий» (raditi: roditi 

«турбуватися»), спорідн. з д-англ. rōt «радісний, радий», можливо, також лит. 

rõds «радий, охочий» [6, с. 11]. 

Вчені О.Г. Озерова та М.Ю. Покручина, наголошуючи на смисловій 

універсальності емоції „радість‖, вказують, що її значення „відзначається 

лексичною представленістю, ступенем глибини й конкретизації, мінливістю 

на різних етапах функціонування‖ [10, с. 38]. Універсальність базової для 

всіх лінгвокультур емоції „радість‖ зумовлює різноманіття мовних засобів її 

репрезентації.  

Дослідники відзначають зв‘язок між поняттями «радість» і «щастя», які 

близькі за семантичним складом, проте не виступають абсолютними 

синонімами. Пор.: щастя – „стан цілковитого задоволення життям, відчуття 

глибокого вдоволення й безмежної радості, яких зазнає хто-небудь [12, 

с. 573]: Він приходив, як брат до брата, напевно відчуваючи, що його поява, 

сяйво його очей неодмінно приносять щастя й радість [2]; Всі щасливі, нема 

царя, правитиме народ, розіллються медові ріки, щастя й радість! [15]. 

Радість, відповідно, – емоційний семантичний складник концепту „щастя‖, 

який входить до структури останнього на основі загальної аксіологічної 

оцінки, високого ступеня семіотичної насиченості та етнокультурної 

специфіки [13, с. 8]. Це зумовлює контекстуальну синонімізацію цих понять 

у художніх творах: Та він стримував радість, боячись сполохати щастя [1]; 

Він приходив, як брат до брата, напевно відчуваючи, що його поява, сяйво 

його очей неодмінно приносять щастя й радість [2]; Од його міцної постаті 

віяло подихом далеких прекрасних міст, островів і морів, в його словах 

вчувалися їй обіцянки нескінченного щастя, радості, благополуччя [7]. 

Метафоричний перенос – поширений спосіб вербалізації внутрішніх 

психологічних станів людини, зокрема емоційних. Аналіз контекстуальної 

вербалізації стану радості в художньому дискурсі та словниках стійких 

виразів показав, що асоціації, що супроводжують цю емоцію, відбивають 

бінарну опозицію верх (позитивне, приємне) – низ (негативне, неприємне, 

потворне) в ціннісній картині світу, що перебуває в річищі християнських 

вірувань: землі /ніг/ не чути під собою; летіти від радості; Дідусів світ – 

світ прекрасного, божеського призначення, світ сонця й радості світ любові 

й терпимості, світ, де людина велика й поза Божою волею недоторкана [3]. 

За християнським віровченням, радість, як і віра, надія та любов, – це 

благодаті, чесноти, які ототожнюються з істинним, тобто духовним, благом.  
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Радість вербалізується різними морфологічними засобами: іменниками – 

назвами емоції та її синонімами (радощі, задоволення (ця лексема у XVIII – 

XIX ст. була дублетною назвою аналізованої емоції), веселощі, веселість, 

радіння, утіха, відрада, розрада, торжество, тріумф, просвіток, просвіт); 

прикметниками (радісний, веселий, життєрадісний, сонцелюбний, 

сонцеликий, просвітлий [8, с. 346], щасливий; дієсловами (радіти, 

веселитися, тішитися, тріюмфувати); прислівниками (радісно весело, 

блаженно, осяйно). 

Радість – загалом позитивна емоція, проте вона може бути не завжди 

щирою (в її основі може лежати зловтіха), нею можна ділитись, вона 

асоціюється із тим, що має об‘єм (радість переповнює) і може мати кількісну 

характеристику (радощі). 

Межі статті не можуть охопити весь спектр лінгвістичної репрезентації 

емоції «радість». Перспективи подальших наукових розробок цього питання 

вбачаємо в ґрунтовному аналізі способів реалізації емоції, включаючи 

фразеологічний фонд української мови, паралінгвістичні засоби, а також її 

представленість у мисленнєвому полі свідомості різних прошарків 

українського народу.  
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РОЗБУДОВА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ: 

АКТУАЛІЗАЦІЯ ВІДОНІМНИХ ПОХІДНИХ  

У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ 

Мова ЗМІ, як своєрідне дзеркало мови суспільства, а також головне 

(як не найосновніше!) джерело знань про суспільно-політичні реалії, часто 

моделює нові терміни, що згодом стають широко вживаними й тим самим 

поповнюють суспільно-політичну термінологічну систему української мови 

загалом.  

Утворення нових термінів відбувається передусім шляхом актуалізації 

пропріальної лексики, зокрема антропонімів політичних і суспільних діячів. 

Отже, нові слова й словосполучення мотивують явище прецедентності, що 

привертає увагу читачів і певним чином впливає на формування відповідної 

громадської думки. Як зауважує О. Ільченко, «у такий спосіб актуалізується 

необхідна інформація й відповідно інтерпретується – відбувається 

інтелектуальний діалог адресанта й адресата» [2, с. 100]. Основне завдання 

публіцистичного тексту – формування громадської думки. 

Серед українських і зарубіжних учених, які активно досліджували 

питання мови ЗМІ, О. Ільченко [1,2], Б. Коваленко [3], В. Костомаров [4], 

О. Мінкова [5], Ю. Мельник [6], О. Рябініна [7], Н. Сунько [8]. 
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Мета цієї наукової розвідки – аналіз побудови й значення 

відантропонімних термінів, що функціонують у мові сучасних українських 

публіцистичних текстів. Їхнє вживання свідчить про бажання журналістів 

впливати на читача й відповідно формувати його думку. 

Матеріал зібрано на підставі аналізу словника О. Ільченко Вербалізоване 

«обличчя» сучасного суспільства: словник метафоричних словосполучень 

української преси (2000–2010 рр.) [1] та доповнено зібраними автором тез 

прикладами з веб-сайтів (2017–2018). 

Кучміст – термін, що негативно окреслює прихильника колишньої 

влади екс-президента Л. Кучми. Аналізований приклад актуалізує явище 

прецедентності, оскільки це іменник утворений від прізвища відомого 

українського політика, порівн.: І якщо «кучмісти» брали хабарі за 

порушення законів, то «оранжеві», вони ж здебільшого вчорашні 

«кучмісти», цинічно й безкарно беруть хабарі за те, що вони виконують 

закон («Комуніст», № 79–80, 2005). Прізвище екс-президента України 

мотивує також утворення похідного прикметника, що й є основою для 

побудови нового терміна, порівн.: Але «герой» кучмівської епохи, котрий 

гарячково відшукав собі місцину в «майданній» тусовці і його прислужники 

явно пересиділи у своїх затишних адміністративних кріслах («Комуніст», 

№ 90, 2005). Кучмівська епоха – термін, використовуваний на позначення 

періоду правління Л. Кучми. 

У мові ЗМІ аналогічно актуалізується онім «Путін». Указану власну 

назву використовують для побудови термінів-іменників (путінці, путіністи – 

терміни, що окреслюють прихильників президента Росії В. Путіна; путнізм – 

негативна, побудована за аналогією до «комунізм», «більшовизм» і под., 

назва періоду влади В. Путіна, як і моделювання відантропонімного 

прикметника, із метою творення відповідного терміна зі значенням 

негативної оцінки (путінський режим), порівн.: Заява Кремля про 

відкликання російських офіцерів зі складу СЦКК в день початку 

президентських перегонів в путінській РФ, яка викликала обурення і протест 

з боку України і міжнародного співтовариства, виявилася досить 

несподіваною для мирного співтовариства, яке знає про путінців в ОРДЛО 

переважно із комунікаційно-контентної доданої реальності самих 

путіністів. Вона свідчить, насамперед версійно, про те, що путінський 

режим зайшов у тупик у ситуації з окупованою територією Донецької і 

Луганської областей (Блог Миколи Голомші, 20.12.2017); Головний редактор 

видання "Gazeta Wyborcza" висловив побоювання, що прихід опозиційної 

партії "Право і справедливість" до влади у Польщі може створити режим 

польської версії путінізму (Еспресо, 26.10.2015). Прецедентінсть 

розглядуваних суспільно-політичних термінів мотивована використанням 

прізвища відомого політика, діяльність якого у світі оцінюється негативно.  

У мові ЗМІ актуалізують також власну назву Бандера: по-перше, як 

термін – похідний, негативно напружений іменник  із суфіксом -изм – 

бандеризм, порівн.: Анджей Дуда підписав зміни до закону про Інститут 

https://lb.ua/news/2017/12/19/385205_marchuk_posle_vihoda_rf_stskk.html
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національної пам‘яті Польщі, відомий в Україні як закон про «бандеризм», 

тобто заперечення "злочинів українських націоналістів" (Україна молода, 

06.02.2018), по-друге, як словосполучення з використанням 

відантропонімного прикметника антибандерівський (префікс анти- надає 

цьому терміну значення «проти»), порівн.: Антибандерівський закон: у Раді 

розробили документ-відповідь Польщі (Газета по-українськи, 05.02.2018). 

Наведені приклади є образними назвами відповідного закону. Похідним від 

наведеного антропоніма є й складне слово бандерофобія як позначення 

ірраціонального сприйняття (фобії), потенційної загрози, порівн.: У 

правлячого табору починається сезонне загострення «бандерофобії» 

(Олександр Зінченко, 26.01.2018). 

Публіцистичні тексти насичені й термінами, похідними від прізвища 

спортсмена В. Тітушка. Це прізвище, як відомо, використано для актуалізації 

терміна тітушка (явище антономазії), що функціонує в текстах для номінації 

найманців, яких використовували для застосування фізичної сили проти 

повстанців, порівн.: Все це відбулося за мовчазної згоди поліції, сили якої 

значно переважали «тітушок» (Гліб Канєвський, 19.02.2018). На основі цієї 

власної назви побудовано й термін – складне слово тітушкократія для 

номінації  ситуації «правління» тітушок. 

Отже, аналіз, проведений в цій науковій розвідці, дає змогу зробити 

висновок, що в публіцистичному стилі українського мовлення 

суспільно-політична термінологія моделюється на основі актуалізації 

антропонімів. Використання журналістами відомих призвіщ суспільних 

і політичних діячів репрезентує вторинну прецедентність, моделює терміни з 

вираженим оцінювальним значенням. 

Досліджувати мову ЗМІ насамперед необхідно через те, що вона 

найшвидше реагує на зміни в суспільстві і створює нові суспільно-політичні 

терміни, зокрема й образні, що мають метафоричний характер, і тим самим 

доповнює й розширює термінологічну систему сучасної української мови. 

Мова газети, як і українська мова загалом, динамічна система, яку необхідно 

вивчати послідовно, а мовні факти систематично фіксувати й описувати, 

лексикографувати. 
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ДО ІСТОРІЇ ТЕРМІНА ОФШОР У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 

МОВІ 

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. для української мови помітно знаковий 

період. У цей час відбулися глибокі суспільно-політичні та соціально-

економічні зрушення, розпочався процес демократизації життя спільноти. 

Українська мова здобула в незалежній Україні статус державної, що 

зумовило розширення сфери її функціонування, потужний процес 

поповнення й оновлення лексикону за рахунок лексичних інновацій: 

запозичень з інших мов позначень нових реалій і понять, новотворів, 

неосемантизмів. Багатий матеріал нової лексики подають насамперед 

видання засобів масової інформації, що найактивніше реагують на інтенсивні 

зміни сучасного українського соціуму, а також художня література та 

публіцистика з їхнім виразно авторським ставленням до реального 

сьогодення. Варто зазначити, що дослідженню суспільно-політичної 

термінології в сучасній українській мові присвячені наукові праці 

Д. В. Мазурик, Л. В. Струганець, О. А. Стишова, М. І. Степаненка, 

Є. А. Карпіловської, Л. П. Кислюк та ін. Мета пропонованої розвідки – 

простежити історію одного англійського запозичення, зокрема терміна 

офшор, розглянути особливості функціонування цього терміна та його 

похідних як у загальномовних, галузевих, термінологічних словниках, так і в 

сучасних засобах масової інформації. 

З загальнодоступних джерел дізнаємося, що офшор (англ. offshore – поза 

берегом, поза межами) – один з найвідоміших і найефективніших методів 

оптимізації оподаткування великих компаній. Основою цього методу є 

законодавство багатьох країн, які частково або повністю звільняють  від 

оподаткування компанії, що належать нерезидентам. Компанії, що працюють 

на міжнародних ринках, мають можливість вибірково підходити до питань 

реєстрації своїх організацій. Як правило, в таких випадках вони керуються 

показниками найбільш ліберального податкового законодавства. Офшорів 

сьогодні є декілька десятків по всьому світу. До вільних економічних зон 

можуть входити не тільки цілі держави, але й окремі їх території. Уперше 

термін  offshore був сформульований і введений в обіг у 1723 році у 

Великобританії. Дана подія відбулася в контексті одного з численних 

судових засідань у сфері комерційного права. Результатом стало визначення 

принципів розташування компаній. Термін «офшор» характеризує явище, 

коли управління компанії та її економічна діяльність проводяться на 

територіях різних держав або економічних зон. Широкого поширення 
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офшори почали набувати у світі в кінці 50-х років і переважно 

використовувалися американськими компаніями. Процес почався після того, 

як одна з американських компаній винесла свою діяльність за межі США і 

тим самим вийшла з-під юриcдикції влади. Офшорні компанії не ведуть 

господарської діяльності в країнах реєстрації, а їх бенефіціари (власники), як 

правило, не є резидентами цих країн. Винятком є ті випадки, коли 

законодавство країн реєстрації зобов‘язує включення до складу засновників 

компанії резидента. Оподаткування офшорів, як правило, обмежується 

щорічним обов‘язковим збором, а інші податки з таких компаній не 

стягуються або перебувають на дуже низькому рівні. Фактично офшор 

дозволяє компанії законними методами зводити податкове навантаження до 

мінімуму. Ліберальне податкове законодавство і мінімальні вимоги до 

компанії та її засновників при реєстрації роблять офшор бажаним місцем для 

капіталу зі всього світу. Переважним місцем офшорних  держав є 

латиноамериканський регіон (Карібський басейн, Тихоокеанська зона): 

Сейшельські острови; Британські Віргінські Острови (BVI); Домініканська 

Республіка; Панама; Беліз; Невіс. До держав, яким не властивий термін 

«офшор», але які мають лояльне податкове законодавство, також можна 

віднести Кіпр, Гібралтар, Гонконг, Люксембург, Ліхтенштейн, Уругвай і ряд 

інших. Законом України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму» передбачено, що обов‘язковому фінансовому моніторингу 

підлягають фінансові операції, що мають ознаки переказу грошових ресурсів 

на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження коштів з 

анонімного (номерного) рахунку з-за кордону, а також переказ коштів на 

рахунок, відкритий у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом 

Міністрів України до переліку офшорних зон. [21, с. 115].  

За матеріалами Української Вікіпедії термін «офшор» вперше з‘явився в 

одній із газет на території США наприкінці 50-х рр. XX ст. Мова йшла про 

фінансову організацію, що перемістила свою діяльність на територію зі 

сприятливим податковим кліматом. Таким чином, походження терміна 

«офшор» не юридичне, а економічно-географічне. [27]. 

Якщо у 2004 р. «Великий тлумачний словник сучасної української мови» 

за редакцією В. Т. Бусела давав терміну офшор таке визначення: «території, 

які забезпечують пільговий режим (зниження податків, звільнення від 

валютного контролю  т. ін.) для фінансово-кредитних операцій із 

закордонними учасниками в іноземній валюті». Офшорний. Прикм. до 

офшор. Офшорна зона [3, с. 692], то у виданні 2007 р. подано ще й таку  

дефініцію: «термін, що його застосовують для характеристики деяких видів 

банківських операцій», наведено також словосполуки: офшорна зона – 

частина території держави, на якій діє безподатковий режим; офшорна 

компанія – іноземна компанія, яка має спеціальний статус щодо податкових 

пільг і не підлягає національному регулюванню; офшорний центр: а) те саме, 
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що офшорна зона; б) організація, яка спеціалізується на реєстрації офшорних 

компаній [4, c. 869].  

Лексему в значенні «центр спільного (міжнародного) підприємництва, 

що надає іноземним співучасникам пільги для проведення ними фінансово-

кредитних операцій» з ремаркою «екон.» фіксує «Толковый словарь 

иноязычных слов» Л. П. Крисіна, що вміщує новітні запозичення в російській 

мові 80-90-х років XX ст. [12, с. 554]. Ширший обсяг цього англізму 

зареєстрували у своєму словнику С. П. Бибик та Г. М. Сюта, додавши сему 

«компанія, що працює на території іншої країни [1, с. 409]. Саме визначення 

терміна офшор (офф-шор) як «тип компанії, що була створена або 

зареєстрована на території іноземної, зазвичай невеликої держави, яка надає 

іноземним учасникам податкові пільги тільки для здійснення фінансово-

кредитних операцій» подає у 2006 р. «Сучасний словник іншомовних слів» 

О. І. Скопненка і Т. В. Цимбалюк [26, с. 508]. Академічний однотомний 

тлумачний «Словник української мови» за редакцією В. В. Жайворонка, 

виданий 2012 року, подає  термін офшор : [від  англ. offshor – який перебуває 

далеко від берега, за межами країни], екон. 1. Територія якої-н. держави, на 

якій при проведенні фінансово-кредитних операцій надаються значні 

податкові пільги. Зареєструвати компанію в офшорі. 2. Компанія, створена 

або зареєстрована на території держави, яка надає значні податкові пільги 

при проведенні фінансово-кредитних операцій. Використати переваги 

офшора. // прикм. офшорний. Офшорна зона [20, c. 706]. «Російсько-

український словник» згаданого автора подає терміни: офшор, офшорний, 

офшорна зона, компанія [19, с. 722]. 

Широкий спектр функціонування терміна офшор виявляємо в галузевих 

словниках, зокрема в «Економічному словнику»: офшор (англ. off-shore) – 

центри спільного підприємництва, які надають пільговий режим фінансово-

кредитних операцій в іноземній валюті для іноземних резидентів; офшорна 

зона (англ. off-shore zone) – зона, практично вільна від оподаткування; 

офшорна компанія (англ. off-shore company) – компанія, зареєстрована на 

території, де не вимагається виплата податків із доходів, одержаних за 

межами цієї території. Термін «офшор» і «офшорна компанія» не є 

юридичними. Створення офшорної компанії означає формування такої 

підприємницьої структури, функціонування якої дозволяє легально 

мінімізувати оподаткування, не порушуючи чинного законодавства. Така 

можливість існує як наслідок двох факторів: різних підходів країн до поняття 

резидентності і різних способів вилучення податків; офшорні компації (англ. 

offshore companіes) – виникли внаслідок існування великої групи малих країн 

і територій, досить малих і за займаною площею, і за чисельністю населення, 

щоб мати повноцінну економіку [18, с. 221].  

«Юридична енциклопедія» уміщує загальніше значення словосполуки 

офшорна зона, а саме, «зона сприятливих умов для ведення бізнесу. За 

допомогою офшорної фірми можна отримати доступ до кредитних ресурсів 

іноземних банків, міжнародного ринку депозитів і послуг, а також 
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управління капіталом та інвестиціями. У власника офшорної фірми є 

широкий вибір фінансових посередників та схем підприємницької діяльності. 

Розміщення за допомогою офшорних фірм коштів у провідних закордонних 

банках надає можливість власникам цих коштів забезпечити їх захист від 

політичних та економічних криз. В Україні офшорний бізнес може 

розглядатися як різновид офшорних компаній, банків, трастів тощо» [28, 

с. 380]. 

Є. А. Карпіловська, аналізуючи вплив суспільних змін на розвиток 

української мови, переконана, що «нові реалії, поняття, пов‘язані з 

політикою, виробництвом, культурою, освітою, часто приходять у нашу мову 

разом зі своїми найменуваннями у мовах тих країн, з яких ми запозичуємо 

такі явища суспільного життя» [6, с. 45]. Тому не спостережено у 

використаних джерелах конкурування номінацій офшорний – заморський, 

закордонний, далекого плавання, наведених як синоніми у Словнику 

Святослава Караванського [10, c. 286]. 

Як свідчення «орозмовлення» зафіксований розмовний варіант офшорка 

(у лапках і без лапок) з семантикою «офшорна зона» у  словнику «Нові й 

актуалізовані слова та значення: словникові матеріали», що підтверджує  

активну присутність новотвору у свідомості сучасних українських мовців, 

його вагу в реальному соціально-економічному житті [17, с. 164]. 

За матеріалами словників А. Нелюби, С. Нелюби, Є. Редька можемо 

додати  ще й такі експресивно-емоційні лексеми, як офшорник (особа, 

причетна до офшору): І вийшли на арену силачі: ... пірамідобудівник, 

світлоутримувач і ногокидач, дистриб‘ютор швидкісних хлопців, страховик 

і офшорник, єдиний сильний чувак від Бріоні ... (М. Матіос, Містер і місіс Ю в 

країні укрів, с.36) [14, с. 86]; офшоргейт (скандал (розголос), пов‘язаний з 

офшором): Офшоргейти Порошенка: замітання слідів (назва статті) (УП, 

06.04.16); офшормахер (ослівлення словосполучення офшорний махер): 

Україні – чесних президентів! Шарлатанів та офшормахерів геть від керма 

держави! (ЛУ, 39/16, c. 2) [16, с. 128];  офшоролюбивий  (ознака того, хто 

любить офшор): Поки що найефективніше «поборовся з Кіпром» сам Кіпр, 

коли не віддав офшоролюбивим грошоводителям значну частину їхніх 

коштів (ДТ-і, 10/14) [15, с. 113]; офшоризація (офшоризувати, опредметнена 

дія (процес), пов‘язана з офшором): Чи була можливість на початку 

дев‘яностих уникнути офшоризації економіки (ТВІ: Сьогодні. Підсумки, 

24.09.12) [15, с. 113]; офшорка (офшорна  компанія) (ослівлення 

словосполучення офшорна компанія):  А в цій категорії лідирувала 

жеваговська офшорка... (ДД-і, 29/13) [15, с. 113]; офшорка (ослівлення 

словосполучення офшорна зона): ... його клієнт не мав відношення до 

офшорки... (ТВІ: Сьогодні, 27.12.12) [15, с. 113]; офшорлікс (Офшорний 

Вілікс (назва сайту) [15, с. 113]; офшор-лікс: Темні сторони глобальної 

економіки (УТ-і, 15/13) [15, с. 113]; офшорозалежний (ослівлення 

словосполучення залежний від офшору): Але, можливо, глобальний рух 
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проти приховування податків допоможе і Росії й іншим «офшорозалежним» 

економікам... (ДТ-і, 22/13) [15, с. 113]. 

Корпус текстів української мови на порталі mova.info (КТУМ) у 

найоперативнішому щодо відгуку на соціальні зміни підкорпусі 

публіцистичних текстів зафіксував такі словосполуки: офшорний термінал, 

офшорний статус, офшорний LNG-термінал, офшорний дозор, офшорний 

пункт, офшорний скандал, офшорний газопровід [11]; Неможливість 

об‘єктивно перевіряти обіг ФОП, які перебувають на спрощеній системі 

оподаткування, призвела до того, що великі суб‘єкти  підприємницької 

діяльності, які ведуть свою діяльність у сферах продажу дорогої побутової 

й електронної техніки, ювелірних виробів, брендового одягу та взуття і 

навіть ліків, використовують підприємців другої та третьої груп як 

внутрішній офшор [11, 7, 2017].  

Аналіз сучасних публіцистичних текстів засвідчує активне вживання 

сьогодні терміна офшор (і похідних), що вказує на відповідні реалії не лише 

США, а й, на жаль, теперішньої України:  «Цілком очевидно, що тема 

використання рахунків офшорних компаній стає досить «токсичною» для 

тіньового бізнесу (7, 24.02. 2018 р.); Згідно з розпорядженням, до списку 

офшорних зон увійшли 85 держав (територій) [8, 19.01.2018 р.]; Експерти 

розповіли, чи стане офшорний скандал ударом для президента [8, 19.01.2018 

р.]; ЄС втрачає десятки мільярдів через податкові офшори [8, 19.01.2018 р.]; 

ЄС оприлюднив чорний список країн-офшорів [8, 19.01.2018 р.]; А ці 

інвестиції не прийдуть ні від іноземців, ні від «своїх» офшорних олігархів, 

поки є обмеження на рух капіталу, і гроші в будь-який момент можуть 

спробувати «замкнути» у країні» [7, 3.03.2018]. 

ьогодні можемо спостерігати різне написання англійського слова 

offshore (пор.:  офф-шор, оф-шор, оффшор, офшор). Проте правописним 

нормам сучасної української літературної мови відповідає написання офшор, 

бо в загальних назвах іншомовного походження при збігу однакових 

приголосних префікса й кореня подвоєння приголосних маємо лише тоді, 

коли в мові вживається паралельне непрефіксальне слово, як маємо у словах 

імміграція (бо є міграція), інновації (бо є новації) [9]. 

Отже, нова українська лексика беззастережно доводить активне 

використання мовцями запозичень з англійської мови (наприклад, офшор) та 

їх похідних для номінацій сучасних політичних та економічних реалій, 

зафіксованих у лексикографічних джерелах та засобах масової інформації. 
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СЕМАНТИЧНА АКТУАЛІЗАЦІЯ ПАРОНІМІВ У ПРОФЕСІЙНОМУ 

МОВЛЕННІ ЮРИСТА 

У зв‘язку зі змінами, що відбуваються за останні десятиліття в 

політичному і соціально-економічному житті України, зокрема, інтерес до 

аналізу та досліджень професіональної лексики, до складу якої постійно 

надходить велика кількість нових слів, словотворень, формується нова 

українська лексика на позначення різних понять і процесів, водночас 

збагачується система галузевої термінології різних наукових дисциплін: 

правознавства та інших. 

Одна з важливих умов опанування професійної мови та формування 

професійної компетенції майбутніх юристів – це стилістично та семантично 

точне слововживання. Саме незнання чи нерозуміння лексичного значення 

слова стає причиною чисельних помилок в усній та писемній мові, зокрема й 

у вживанні паронімів – слів подібних за морфологічною будовою та 

звуковим складом, але різних за значенням. Звукова близькість і незначна 

різниця у вимові паронімів спричиняє труднощі у їх засвоєнні та призводить 

до неприпустимого вживання їх одного замість іншого. Неправильне 

оперування паронімами може суттєво змінити зміст документа чи виступу. 

Юрист – це професіонал, який стоїть на сторожі закону. Відмінно 

розбираючись у правовій документації, він захищає інтереси громадян, 

займається нормативною діяльністю, розробляє формулювання законів, 

постанов, указів. Тому правильне, точне вживання слова забезпечує належну 

передачу інформації. Це зобов‘язує правознавців добре знати мову, 

користуватися її лексичним багатством. Тексти офіційно-ділового стилю 

вимагають однозначності, через це точності слів надається неабиякого 

значення. Адже для чіткої регуляції офіційно-ділових стосунків важливо, 
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щоб усі громадяни однаково сприймали й витлумачували той чи інший 

закон, наказ, договір тощо[1, с. 45]. 

В українській мові є різні групи слів за значенням. Найбільші з них за 

обсягом – синоніми, антоніми, пароніми. Останні вимагають до себе 

особливої уваги, оскільки у мові неприпустиме їх змішування. Правильне 

вживання паронімів – необхідна умова грамотної, культурної мови і, 

навпаки, змішання їх – ознака невисокої культури [6; 7]. 

Багато проблем виникає у юристів, коли вони стикаються з паронімами – 

словами, що є досить близькими за будовою і звучанням, але різними за 

значеннями. Підступність їхня полягає в тому, що можуть різнитися інколи 

лише однією буквою, але значення слова при цьому зміниться радикально. 

Часто пароніми мають один корінь, а різняться лише префіксом, суфіксом чи 

закінченням. Поряд із тим варто пам‘ятати, що звукова, а іноді й 

значеннєва близькість паронімів може призвести до їх сплутування. 

Наприклад, національний – націоналістичний: 1. Національний банк 

констатує низький рівень підроблення банкнот національної валюти; 

2. Революційний націоналістичний рух [5, c. 670 – 724].  

У документах, усному діловому мовленні часто трапляються помилки 

через нерозуміння значення слів – паронімів. Наприклад, позбавити – 

позбутися (позбавляти прав – позбутися шкідливих звичок) або слово 

заступник (означає посада), а іноді вживають слово замісник, що означає 

людина, яка тимчасово виконує обов‘язки керівника. Іноді замість слова факт 

(подія) кажуть фактор (умова). Або, наприклад, слова гривня і гривна. 

Правильно гривня – це грошова одиниця, а гривна – це металева шийна 

прикраса: 1. «Гривні, друк яких замовлявся в центральній друкарні…» [3, 

с. 229]; 2. «Новгородські гривні XI – XIII ст. являли собою шестикутні литі 

бруски» [3, c. 171]. Нерідко можна зіткнутися з неправильним вживанням 

таких паронімів, як підпис, розпис. Підпис – це момент затвердження 

документа, а розпис – це живопис на стіні або предметах [ 3, с. 83 ]. 

Уживання паронімів у юридичних текстах без певної стилістичної 

настанови є виявом незнання справжнього слова. Наприклад, вникати 

(намагатися зрозуміти суть) – уникати (прагнути бути осторонь). Витрати – 

кошти, гроші, витрачені на що-небудь. Втрати – збитки[4, c. 67]. 

Паронімічна пара може відрізнятися суфіксами, наприклад, адресант – 

той, хто посилає лист [ 2, с. 21]. Адресат – той, кому це адресується [ 2, c. 24]. 

Серед слів-паронімів, що відрізняються суфіксами, є багато 

прикметників. Знати їх значення юристу дуже важливо, тому що можна 

зробити помилку тоді, коли вони вступають у зв‘язки з іншими словами. 

Наприклад, військовий – госпіталь, патруль, квиток. Воєнний – період, стан 

[5, c. 670 – 724]. Гарантійний – договір, лист. Гарантований – заробіток [5, 

c. 629]. 

Явище паронімії вимагає знання точного значення слів і адекватного їх 

уживання. Іноді трапляється, що неправильне використання слів-паронімів у 

мовленні призводить до непорозуміння, іноді створює комічний ефект, 
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сплутування слів. Наприклад, компанія – кампанія: 1. «Компанія «Бест» має 

великий досвід будівництва та експлуатації телекомунікаційних мереж»; 2. 

«Періодизація головних воєнних кампаній Національно-визвольної війни під 

проводом Б. Хмельницького» [6, c. 56]. Правильно було б при використанні 

паронімів звертатися до тлумачних словників з метою уточнення значення, 

правопису і вимови потрібного слова.  

Спорідненим із паронімією є явище парономазії – спеціальний 

стилістичний прийом, що передбачає навмисне зближення слів, які мають 

звукову подібність. Підібрані спеціально, такі слова стають засобом 

створення ритмо-звукового образу, увиразнення, створення афоризму, 

каламбуру, наприклад: Маріє, мріє, мрієчко моя, моя Марієчко тривожна 

(М. Вінграновський); Навчаючи, люди вчаться (Сенека). Але такого 

стилістичного засобу немає в науковому, в офіційно-діловому стилях, які 

вимагають точного формулювання думки. 
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МОВЛЕННЕВИЙ ЕТИКЕТ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ 
Актуальність теми дослідження в наш час пояснюється вивченням 

проблем ціннісних орієнтирів українських студентів з метою виявлення 

реальної картини рівня мовленнєвого етикету, яким володіють студенти 

сучасних вишів. Адже не секрет, що пройшли внутрішні трансформації 

українського суспільства, які спричинили суттєву зміну цінностей і 

відповідно ціннісних орієнтацій (змінилися взаємини між людьми: низька 

культура, відчутні озлоблення, користолюбство, байдужість, зневажання 

честі, совісті, зростання корумпованості, злочинності). Ці процеси не 

оминули й студентів, адже саме їм найбільш складно визначитися у 

формуванні власної системи моральних цінностей. У студентів є свої 

уявлення про авторитети, норми поведінки, пріоритети. Особливо це помітно 

у ставленні студентів до мови свого народу як універсального засобу 

вираження внутрішнього світу індивіда, складника загальнолюдських та 

патріотичних цінностей. Сьогодні загальновизнано, що чим досконаліше 

особа володіє мовою, тим виразніше постає перед людьми як особистість [2]. 

Мовленнєвий етикет – система стандартних, стереотипних словесних 

формул, вживаних у ситуаціях, що повторюються повсякденно: вітання, 

прощання, вибачення, запрошення, побажання [1, с. 261]. 

Дослідженню мовленнєвого етикету присвячені роботи таких науковців, 

як О. Федик, М. Кіяновської, Г. Татаревич, С. Шевчук, Я. Радевича-

Винницького та ін. М. Стельмахович вважає, що ―український мовленнєвий 

етикет – це національний кодекс словесної добропристойності та правила 

ввічливості, що він сформувався історично в культурних верствах 

українського народу й передається від покоління до покоління як еталон 

порядної мовленнєвої поведінки українця, виразник людської гідності й 

честі, української шляхетності й аристократизму духу‖ [3, с. 21]. 

Український мовленнєвий етикет відзначається неординарністю, бо 

постав на власному національному ґрунті. Він віддзеркалює лагідну вдачу 

українців, схильність до коректності й толерантності в людських стосунках, 

зневагу до брутальності. Лайливі слова, до яких інколи вдаються малосвідомі 

мовці, здебільшого іноземного походження. Такі етнопсихологічні риси 
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українського народу, як лагідність, ввічливість, доброзичливість на мовному 

рівні знайшли вираження в етикетних формулах із морфемами добр-: добрий 

ранок, добродію, люди добрі; ласк-: ласкаво просимо, з Вашої ласки. 

Найпоширеніші формули прохання-пробачення: даруйте, простіть, прошу 

пробачення, мені шкода тощо.  

Як відомо, систему мовленнєвого етикету нації складає сукупність 

етикетних формул звертання, привітання, прощання, вибачення, подяки, 

побажання, прохання тощо. Особливого значення для початку відповідної 

комунікації має звертання – своєрідний вступний акорд подальшої розмови, 

який задає тональність і відповідний стиль, а для продовження та закінчення 

комунікативного акту певну роль відіграють особисті уподобання учасників 

комунікації, кожен із яких може віддати перевагу відповідним етикетним 

вітальним чи прощальним формулам. У фактичному спілкуванні, що 

передбачає не стільки обмін інформацією, скільки підтримання добрих 

стосунків у мовленні близьких людей, у розмовах із дітьми, звертання часто 

супроводжується або заміняється перифразами, епітетами із пестливими 

суфіксами (Андрійко, голубонько, ластівочко тощо).  

Система етикетних звертань української мови зазнала у своєму 

історичному розвитку найбільше змін, що пояснюється особливою 

залежністю від соціальної організації суспільства. До емоційно нейтральних 

належать вигуки типу доброго дня, добривечір. Для старшого покоління 

властиві такі формули: здоровенькі були, ходіть здорові, доброго здоров‘ячка. 

Переважно чоловічим є звертання моє шанування [4].  

Ми вважаємо, що мовленнєвий етикет студентів, як етикет взагалі, не 

існує поза часом і простором. Основи культури спілкування кожної людини 

закладаються в сім'ї, школі. Але, очевидно, і в школі, а головне, у сімейному 

оточенні діти часто не чули від однолітків і батьків ввічливих слів. Мабуть, 

спілкування в деяких сім‘ях обмежувалося лише наказовими формами і у 

вигляді не лише літературних виразів. Це підтверджують і результати 

анкетування студентів. Із опитаних 1000 студентів написали, що: 

використовують постійно формули мовного етикету і не уявляють собі 

спілкування без них лише 420; використовують зрідка – 215; вважають, що 

можна обійтися без них – 365 [1]. 

Отже, дослідивши це досить актуальне  питання, можна зробити 

висновок, що рівень мовленнєвого етикету, яким володіють студенти, є 

неоднозначним, тому що кожна особистість відрізняється своїм розумінням 

поняття етикету, але ми вважаємо, що кожен зобов‘язаний знати та 

дотримуватись правил мовленнєвого етикету. 
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ЛЕКСИКОГРАФІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ПОКАЗНИК МОВНОГО 

РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТА 
Володіння мовою є багатокомпонентним поняттям, яке передбачає 

чистоту, ясність, точність, виразність, нормативність мовлення особистості, 

знання національних особливостей формо- та словотворення й мовленнєвого 

етикету, а також уміння надати фонетико-інтонаційної виразності своєму 

усному мовленню.  

Мова є багатогранним витвором людства, тому існує чимало її 

дефініцій, пропонованих як лінгвістами, так і педагогами, психологами, 

філософами, літераторами. Так, загальновідомим є вислів І. Огієнка в книзі 

«Українська культура»: «Мова – це найясніший вираз нашої психіки, це 

найперша сторожа нашого психічного Я» [5, с. 126]. Мовлення в підручнику 

«Культура мови і стилістика», автором якого є М. Пентилюк, визначається як 

сукупність мовленнєвих дій, автор зауважує, що «основу мови і мовлення 

становить мовленнєва діяльність» [7, с. 4].  

 На кожну особистість впливають суспільно-соціальне, територіальне 

оточення, традиції національної культури. Так, індивідуальний стиль 

студента є виразником не лише його психічних рис, а й особливостей, 

зумовлених суспільною свідомістю. Відома дослідниця О. Семеног 

виокремлює такі основні складові мовної особистості: «ціннісний (система 

цінностей), світоглядний (система життєвих смислів), культурологічний 

(рівень засвоєння культури), особистісний (індивідуальний), пізнавальний 

(розуміння лексико-фразеологічного потенціалу, граматичних форм, 

конструкцій, стилістичного розмаїття рідної мови), поведінковий (мовна 

поведінка, поведінка в типових ситуаціях спілкування) компоненти, мовна 

майстерність, мовні та інтелектуальні здібності, мовне чуття» [8, с. 122]. 

У багатьох наукових працях досліджуються компоненти 

лексикографічної компетенції, такі як мотиваційний (когнітивно-

http://pidruchniki.com/1770071247604/dokumentoznavstvo/ukrayinskiy_movlennyeviy_etiket
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мотиваційний), емоційно-естетичний, компенсаторний, інформаційний та 

операційно-діяльнісний (технологічний). 

Складовими операційно-діяльнісного компонента є вміння й навички 

оперувати набутими лексикографічними знаннями в професійній діяльності 

[3, с. 79]. Технологічний компонент включає ґрунтовні знання загальних 

принципів лексикографії в тісному зв‘язку з володінням перекладацькими 

прийомами й стратегіями. Тут потрібно зазначити, що основною вимогою в 

цьому разі є шанобливе ставлення до тексту оригіналу, а також до 

майбутнього реципієнта. 

Також одним з основних компонентів лексикографічної компетентності 

є компенсаторний, тобто уміння користуватися словниками, довідниками, 

електронною базою даних чи іншими додатковими джерелами, в яких 

відображено мовні норми, варіанти відхилень або функціонально-стилістичні 

особливості. 

Мотиваційний та емоційно-естетичний компоненти передбачають 

сформованість стійкої усвідомленої потреби, емоційно-оцінного ставлення та 

інтересу в опануванні здобутків української лексикографії, переконаності в 

суспільній значущості знань з лексикографії, бажання здійснювати 

лексикографічний науковий пошук, вироблення мовного смаку шляхом 

розширення філологічного кругозору, професійного задоволення від 

виконуваної діяльності. Важливе значення при цьому мають духовні 

цінності, глибина лексикографічних мовних знань особистості [8, с. 210]. 

Професійна діяльність зумовлює оволодіння термінологічним 

мінімумом, отже, звернення до термінологічних словників [1; 2; 9] 

уможливлює також розвиток мовнотермінологічної компетенції, зокрема, на 

формування лексикографічної і водночас мовнокомунікативної компетенцій 

спрямований перший в українській лексикографії «Словник термінів 

міжкультурної комунікації» (Ф. Бацевич, 2007) [1]. 

Удосконалення мовленнєвих умінь і навичок майбутнього вчителя 

відбувається в процесі професійного становлення його особистості. У період 

між самоусвідомленням: «Я-студент, що отримує знання з української мови, 

здобуває уміння й навички», та «Я-вчитель, готовий до професійної 

комунікації засобами мови», – відбувається відображення у свідомості 

студента етапів розвитку його професійних якостей, виникає відчуття 

індивідуальної спроможності до вербальної комунікації, до професійної 

рефлексивної діяльності, яку вважають запорукою безперервного 

професійного розвитку вчителя [6, с. 43]. За умов професійно спрямованого 

навчання, вважає М. Чобітько, теоретичні знання переосмислюються 

студентом: «зі знань, умінь, навичок, придатних лише для складання іспитів, 

вони перетворюються на живі знання» [10, с. 50].  

Мовлення є поліморфною діяльністю (має різні форми існування: 

зовнішню, внутрішню, монологічну, діалогічну, усну, писемну). Мовленню 

властива поліфункціональність: це спосіб спілкування, мислення, носій 

свідомості, пам‘яті, інформації, мовлення є засобом керування та 
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самокерування поведінки [4, с. 311–312]. Мовлення планується й 

реалізується (в усній формі – за допомогою звуків, у писемній – графічно) 

залежно від мовної здатності людини, її інтелекту, особливостей психіки 

тощо. Отже, правильність, доречність, впливовість, точність, логічність 

мовлення як культуромовні поняття знаходять пояснення під кутом зору 

психології. 

Таким чином, потрібно зазначити, що на сьогодні зростає роль 

словника як вагомої складової мовної культури студентів, що у свою чергу 

підвищує рівень лексикографічної компетенції студента. Але розвиток 

професійної мовнокомунікативної компетенції відбувається відповідно до 

зазначених складових лексикографічної компетенції. А також коригування 

змісту навчального матеріалу курсів української мови за професійним 

спрямуванням повинно спиратися на надійне психологічне підґрунтя, яким є 

систематизовані знання викладачів та студентів про психологічні 

закономірності функціонування мови в комунікативному просторі. 

Список використаних джерел: 

1. Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації / 

Ф. С. Бацевич. – К. : Довіра, 2007. – 207 с. 

2. Великий зведений орфографічний словник сучасної української 
лексики: 253 000 слів / [гол. ред. В.Т.Бусел]. – К. – Ірпінь : Перун, 2004. – 

887 с. 

3. Коткова Л. І. Формування лексикографічної компетенції як показника 
мовної культури учня / Л. І. Коткова // Наукові записки МДУ ім. М. Гоголя. 

Психолого-педагогічні науки. – 2011. – № 5. – С. 79–82. 

4. Немов Р. С. Психология : учеб. для студентов высш. пед. учеб. 

заведений / Р. С. Немов;  В 3 кн. – Кн.1. Общие основы психологии. – 3-е изд. 

– М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 688 с. 

5. Огієнко Іван Українська культура: Коротка історія культурного життя 
українського народу / Іван Огієнко. – К. : Фірма – Довіра, 1992. – 141 с. 

6. Орлов В. Ф. Професійне становлення вчителя як предмет 

педагогічних досліджень / В. Ф. Орлов // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 

1 (46). – С. 42-49. 

7. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика : пробний підруч. для 

гімназій гуманіт. профілю / М. І. Пентилюк. – К. : Вежа, 1994. – 240 с. 

8. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посібник / 

О. М. Семеног. – К. : Академія, 2010. – 216 с. 

9. Струганець Л. Культура мови: Словник термінів / Л. Струганець. – 

Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 87 с. 

10. Чобітько М. Г. Особистісно орієнтоване професійне навчання: зміст і 

структура / М. Г. Чобітько // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 3 (48). – 

С. 48–58. 

 

 

 



Тенденції та перспективи формування професійної лексики. Випуск VIII, 2018 р. 

 

 

 170 

Гладкова Інна Олегівна, 

студентка філологічного факультету 

Вінницького гуманітарно-педагогічного 

коледжу 

Науковий керівник – 

Похилюк О. М., к. філол. н., 

декан філологічного факультету 

(Вінниця, Україна) 

 

ІНТОНАЦІЙНА ВИРАЗНІСТЬ УСНОГО ПРОФЕСІЙНОГО 

МОВЛЕННЯ 

В умовах національного та соціально-культурного становлення 

державності, демократизації суспільства, розширення функціонування 

української мови як державної особливої актуальності набуває культура 

усного професійного мовлення.  

Мовлення – це історично утворена форма спілкування людей внаслідок 

розвитку мови. Мовлення має бути логічно послідовним щодо змісту та 

інтонаційного оформлення. 

Мова професійного спілкування (професійна мова) – це функціональний 

різновид української літературної мови, яким послуговуються представники 

певної галузі виробництва, професії, роду занять. Як додаткова лексична 

система професійна мова, не маючи власної специфіки фонетичного та 

граматичного рівнів, залишається лексичним масивом певної мови. 

Професійна мова є способом передачі своєї думки суспільству. Давно 

було відзначено, що одна й та сама думка, але виражена по-різному володіє 

різною силою впливу. В одному випадку вона може залишити байдужим 

адресата, а в іншому – спонукати до активних дій. 

У ході дослідження ми повинні з‘ясувати такі завдання: розкрити 

особливості інтонування професійного мовлення, визначити та описати 

елементи інтонаційної виразності мови. 

Основою професійного мовлення є вміння відстоювати свою точку зору, 

говорити просто, логічно, доступно, лаконічно, але водночас й 

упевнено [3, c. 12]. Цілком очевидно, що ці вимоги мають базуватися на: 

1) бездоганному знанні норм літературної мови, передусім тих, що 

реалізуються в усній формі; 2) чутті мови як здатності людини відчувати 

належність слова до певного стилю, доречність чи недоречність його 

вживання в певній ситуації. Тому в усному літературному професійному 

мовленні існують специфічні елементи та правила, що виявляються лише в 

ньому і дотримання яких зробить мовлення правильним, виразним, 

доступним і зрозумілим. 

Важливим елементом усного мовлення є інтонація. Інтонація, як відомо, 

ритміко-мелодичний лад мови, що відбиває інтелектуальну та емоційно-

вольову сторони в послідовних змінах висоти тону, сили й часу звучання, а 

також тембру голосу. З її допомогою в текст вносять різні смислові та 
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емоційні відтінки. Правдивість, природність інтонації забезпечить 

можливість мовцеві не тільки сказати, але й бути почутим. 

Інтонаційна виразність усного мовлення передбачає вміння 

використовувати різні види наголосу, враховувати темп мовлення, робити 

паузи, змінювати висоту тону [1, c. 83]. 

Звуковий потік мовлення членується на групи слів, пов‘язаних між 

собою за змістом, які мають логічний наголос і відокремлюються паузами, 

тобто зупинками в мовленні. Ці групи слів називають мовними тактами або 

синтагмами, з них складаються фрази, що дорівнюють простому чи частинам 

складного речення. 

Розрізняють такі різновиди пауз: 

 синтаксичні (використовуються при читанні потрібної інформації і 

відповідають розділовим знакам); 

 логічні (паузи, які мотивуються змістом сказаного); 

 психологічні (зупинки, обумовлені емоційним забарвленням 

інформації, яку слід повідомити, або настроями читця й реакцією 

слухачів); 

 фінальна пауза (коли виконавець завмирає на якусь мить у тому стані, 

міміці, позі, в якому він знаходився, промовляючи останні слова твору, а 

також пауза перед початком читання, щоб слухачі підготувались до 

сприймання інформації). 

Як зауважують Т. Потапова та Н. Зорька, усі з поданих видів пауз 

можуть бути меншими або більшими за тривалістю [2, c. 10]. 

Наголос – це основний елемент інтонації, який пов‘язаний з виділенням 

складу в слові або слова в реченні. Є такі основні види наголосу: словесний, 

логічний, синтагматичний, фразовий [1, c. 83]. 

Варто зосередити увагу на логічному наголосі, суть якого полягає у 

виділення голосом найбільш важливого слова в мовному такті. Він має три 

виміри: посилення, підвищення голосу або розтягування, а також виконує дві 

функції: смислову та емоційну. «Зробити наголос, – писав К. Станіславський, 

– це значить любовно або злісно, відверто або з хитрістю, двозначно, 

саркастично виділити наголошений склад або слово. Це значить піднести 

його наче на таці» [Цит. за: 2, c. 10]. 

Вважається, що темп мовлення разом із наголошуваністю та мелодією 

організовують усне мовлення. Він виявляється в інтонуванні як окремого 

слова, так і групи слів. Наприклад, наголошені склади в слові вимовляються 

повільніше, а ненаголошені – дещо швидше. 

Промовляння фрази супроводжує висота тону, яка допомагає правильно 

інтонувати її і відповідно позначити на письмі за допомогою розділових 

знаків. Різною є тональність початку, середини та кінця речення. Так, 

розрізняють сім інтонаційних конструкцій, зокрема інтонація завершеності 

(незавершеності), питання, заперечення, зіставлення, перелічення та ін. [1, c. 

88]. 
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Отже, розглянувши основні поняття культури мовлення, можна сказати, 

що вивчення інтонаційних особливостей мови має велике значення для 

підвищення культури мови, оскільки інтонація є одним із джерел збагачення 

усного ділового мовлення засобами виразності.  
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІСТА 

Проблема формування культури мовлення у сфері професійної 

діяльності економіста є нині досить актуальною і визначається суттєвими 

змінами в Україні: процесами глобалізації; розбудовою української держави, 

реформуванням економіки, змінами підходів у навчанні тощо. ―Це вимагає 

від економіста високого освітнього рівня, інформаційної культури, 

розвиненого комунікативно-професійного потенціалу, готовності до 

мовленнєвої взаємодії‖ [4, с. 186]. 

Питання мовної культури були об‘єктом наукової уваги в лінгвістиці, 

розглядалися відомими мовознавцями, зокрема І. Огієнком, О. Потебнею, 

В. Виноградовим. Пізніше фахівці в галузі державного управління й 

мовознавства Н. Бабич, В. Князєв, І. Плотницька, П. Редін, С. Шумовицька у 

своїх наукових розвідках вказували на необхідність визначення оптимальної 

мовленнєвої поведінки в певній ситуації, звертали увагу на важливість 

культури мовлення в професійно-кваліфікаційній характеристиці фахівців 

будь-якого профілю, зокрема виділили культуру мовлення як складову 

управлінської культури [1]. 
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О. Семеног зауважує, ―що культура мови – мовознавча наука, яка на 

основі даних лексики, фонетики, граматики, стилістики формує критерії 

усвідомленого ставлення до мови і оцінювання мовних одиниць та явищ, 

виробляє механізм нормування і кодифікації (впровадження в словники та 

мовну практику)‖ [3, с. 200]. 

Дослідники виділяють такі основні аспекти вияву культури мовлення: 

- нормативність (дотримання правил усного і писемного мовлення); 

- адекватність (точність висловлювання, зрозумілість мовлення);  

- естетичність (використання експресивно-стилістичних засобів мови);  

- поліфункціональність (застосування мови у різних сферах 

життєдіяльності) [1]. 

Спеціаліст-економіст може виступати в різних соціальних ролях: бути 

економічним аналітиком, а значить, він повинен вміти писати звіти і 

складати тексти прогнозів стану фінансових ринків, бути фахівцем з реклами, 

що вимагає вміння створювати тексти, привабливі для потенційних клієнтів, 

бути менеджером з торгівлі, і значить, досконало володіти навичками 

переконання, менеджером по роботі з персоналом, для чого необхідно 

володіти навичками ефективного мовного впливу, і багато іншого. 

Складові компетентності професійного мовлення майбутнього 

економіста: 

- обізнаність з етикетом усного та письмового мовлення (під час 

переговорів з іноземними партнерами, у процесі телефонної розмови чи 

листування електронною поштою і т. п.); 

- дотримання стилістичних вимог та вміння доцільно (ситуативно) 

послуговуватися різними стилями (діловим – у розмові з партнером, 

публіцистичним – у ході інтерв'ю, науковим – під час написання статті до 

журналу, навчання тощо);  

- вміння працювати з діловими паперами (бути обізнаним із формою 

написання різних листів, заяв, актів, звітів, угод, контрактів і т. д.); 

- володіння риторикою професійного спілкування (використання 

виражальних засобів української мови, невербальних складових у процесі 

виступу на зборах, ведення переговорів) [6]. 

Висока культура мовлення у сфері професійної діяльності економіста 

означає досконале володіння літературною мовою у процесі спілкування та 

мовленнєву майстерність. Основними комунікативними ознаками культури 

мовлення є правильність, точність, логічність, змістовність, доречність, 

багатство, виразність, чистота. Ознакою високої культури мовлення у сфері 

професійної діяльності економіста є правильне використання мовних засобів, 

що повинно стати загальнодержавною справою [2]. 

Процес формування професійної культури економічного мовлення 

складається з таких основних компонентів: 

- засвоєння професійної лексики і термінології економічного фаху; 

- прищеплення студентам навичок роботи зі словниками, довідниками; 
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- формування вмінь сприймання, відтворювання і створення фахових 

текстів різних видів і стилів; 

- моделювання мовленнєвих ситуацій, які виникатимуть у майбутній 

професійній діяльності; 

- боротьба з мовленнєвою неохайністю в спілкуванні, уникнення 

типових порушень літературної мови в мовленнєвих стереотипах фахової 

галузі [5]. 

Отже, все вищевикладене пред‘являє майбутньому фахівцю-економісту 

наступні вимоги: він повинен володіти навичками і вміннями стосовно до 

сфери професійної комунікації, основами публічної промови; володіти 

формами ділового листування, мати уявлення про форму договорів, 

контрактів; володіти навичками підготовки текстових документів в 

управлінській діяльності; освоїти норми офіційно-діловій письмовій мові, 

види і різновиди службових документів; вивчити характерні способи та 

прийоми відбору мовного матеріалу у відповідності з різними видами 

мовного спілкування. 
Професійне мовлення економіста – це мовленнєва діяльність, у процесі 

якої економіст лаконічно формулює свою думку і висловлює її за допомогою 

системи мовних засобів, лексичний зміст яких містить спектр спеціальної 

професійної термінології. Мовна освіта майбутнього економіста є важливим 

чинником його готовності до активної інтелектуальної діяльності в 

інформаційному просторі. 
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економічного фаху внз [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6101/Petrozhalko_Formuv

annya_kul%27tury_profesiynoho_movlennya.PDF 

6. Специфіка мовлення фахівця економічної сфери [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://studopedia.com.ua/1_33750_spetsifika-

movlennya-fahivtsya-ekonomichnoi-sferi.html 
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МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ЯК СКЛАДНИК ІМІДЖУ 
Стрімкий розвиток цивілізації з притаманними йому швидкими змінами 

технологій, зростанням ролі інформації, розширенням свободи людини 

ставлять перед сучасним фахівцем з міжнародних відносин вироблення не 

лише умінь творчо розв‘язувати проблеми  професійного й особистісного 

характеру, прагнути позитивних змін у житті своєї країни, дбати про імідж 

України в очах світової спільноти, а й досконале володіння державною 

мовою.  

Нині спостерігається підвищення значущості дієвої, ефективної 

комунікації, тому в суспільстві існує запит на теоретичні знання і практичні 

навички спілкування, правила поведінки, мистецтво діалогу, адже це є 

запорукою й, до певної міри,  гарантією успіху у всіх видах життєдіяльності 

людини. Сучасна система освіти має відповідно реагувати на суспільні 

запити та потреби й орієнтуватися на підготовку фахівців, що володіють 

високою комунікативною культурою, мовними й етикетними нормами.  

Проблемі мовно-професійної підготовки майбутніх фахівців багато 

уваги приділяли педагоги і методисти минулого. Так, К. Ушинський та його 

послідовники (М. Бунаков, В. Вахтеров, В. Водовозов, Д. Тихомиров та ін.), 

глибоко усвідомлюючи роль мовлення в становленні майбутнього фахівця, 

визначили основні вимоги до нього і розробили конкретні рекомендації щодо 

користування словесними методами навчання.  

Низку дисертаційних досліджень присвячено професійному мовленню, 

різним аспектам його формування у студентів вищих навчальних закладів 

(М. Вікторова, І. Дроздова, О. Захарчук-Дуке, О. Любашенко,  Н. Остапенко, 

Л. Струганець та інші). Однак, незважаючи на стійкий інтерес науковців до 

фахового мовлення, культура мовлення майбутнього фахівця з міжнародних 

відносин ніким із дослідників спеціально не виокремлювалась, а, отже, 

докладно не розглядалась. 

Мета дослідження – проаналізувати професійне мовлення майбутніх 

фахівців з міжнародних відносин з погляду його відповідності нормам 

сучасної української  літературної мови (зокрема,  лексичним). 

Професійний успіх, професійний ріст більшості визначається 

володінням мовленнєвою культурою. Недостатня мовленнєва культура як 

писемна, так і усна знижує рейтинг будь-якого професіонала, чия діяльність 

пов‘язана з мовленнєвим спілкуванням. Культура мовлення – лінгвістична 
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наука, яка займається проблемами нормалізації мовлення, розробляє 

рекомендації з умілого використання мови. Культура мовлення – це такий 

вибір і така організація мовних засобів, які в тій чи іншій ситуації 

спілкування за умови дотримання сучасних мовних норм і етики спілкування 

дозволяють забезпечити найбільший ефект у досягненні поставлених 

комунікативних задач [3, с. 5].  

Як слушно зазначає Ольга Захарчук-Дуке, неодмінною умовою успіху є 

дотримання загальних вимог, які визначають рівень культури усного 

мовлення: якісність, неоднозначність у формулюванні думки; логічність, 

смислова точність, небагатослівність мовлення; відповідність між мовними 

засобами та обставинами мовлення; співмірність мовних засобів та стилю 

викладу; різноманітність мовних засобів (багатство лексики в активному 

словниковому запасі мовця; самобутність, нешаблонність в оцінках, 

порівняннях, зіставленнях у побудові висловлювань; виразність дикції, 

відповідність інтонації мовленнєвій ситуації [1, с. 22]. 

Спостереження за мовленням майбутніх дипломатів дає підстави 

стверджувати, що найбільша кількість помилок трапляється на лексичному 

рівні. Як приклад наведемо найтиповіші порушення лексичних норм: 

Порушення лексичних норм: 

1.  Уживання росіянізмів: бувший у використанні, приймати участь, 

співпадати думками, багаточисельна аудиторія, в розстрочку замість 

уживаний, брати участь, збігатися думками, численна аудиторія,  на виплат;  

2. Уживання слів у невластивому їм значенні: вірна відповідь, воєнна 

форма, музикальна освіта, тактична поведінка замість правильна відповідь, 

військова форма, музична освіта, тактовна поведінка. 

3. Змішання паронімів: Майбутнім дипломатам провели екскурсію  

університетом і показали найстаріший  корпус, який належить до пам‘ятника 

(замість пам‘ятки) архітектури XIX століття; На нашому факультеті готують 

майбутніх дипломантів (замість дипломатів). 

4. Лексична надмірність, тобто вживання плеоназмів (у травні місяці ми 

будемо проходити мовленнєву практику, замість у травні); тавтологій 

(тривалість пари у нашому вузі триває 1 годину 20 хвилин, замість пара в 

нашому виші триває 1 годину 20 хвилин) 

5. Помилки у вживанні фразеологічних зворотів: потерпіти невдачу 

(замість поразку), кидатися у вічі (замість впадати в око), пора тобі 

вже взятися за свій розум (замість взятися за розум), пускати пил у вічі 

(замість замилювати очі). 

Упевнені, що майбутні фахівці з міжнародних відносин мають суворо 

дотримуватися мовних норм, цим самим демонструючи високий рівень 

мовленнєвої поведінки і досконале володіння державною мовою. Це 

створюватиме й позитивний імідж дипломата, й підвищить рівень нашої 

держави в очах світової спільноти. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО ЕТИКЕТУ 

Мова – це і засіб спілкування, накопичення та передачі набутих 

людством знань, і найважливіший інструмент навчання. Без мови не існує 

навіть сама людська думка. 

Культура мови – це вміння сказати необхідне слово в потрібний час, 

доцільно, із дотриманням правил мовного етикету, щоб не образити людину 

й водночас не втратити власної гідності. 

Мовна культура є основною ознакою загальної культури людини й разом 

з тим її складовою. Чим вищий рівень мовної культури людини, тим вищий її 

творчий потенціал, професійний рівень. 

Низький рівень мовної культури навпаки є ознакою обмеженості, виявом 

невміння замінити власні думки й сприймати чужі. Скоріш за все, людина, 

яка виявляє низький рівень мовної культури, не здатна до творчого, 

нестандартного мислення, вирішення професійних й організаційних проблем, 

що обов‘язково позначається на її успіхах у трудовій діяльності. 

Отже, у ході дослідження ми повинні з‘ясувати такі завдання: розкрити 

особливості наукового етикету, описати різновиди мовного етикету під час 

спілкування, обґрунтувати актуальність дотримання мовного етикету.  

Етикет – встановлений порядок, сукупність правил, які регламентують 

зовнішню культуру людських стосунків [1, c. 7].  
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Науковий етикет, як відомо, це сукупність правил діяльності та 

поведінки, які забезпечують дотримання основних принципів наукової етики 

й сприяють створенню комфортних умов роботи вченого.  

Мовленнєвий етикет – це складна система мовних знаків, що спирається 

на моральні правила й вимоги і вказує на ставлення як до інших людей, так і 

до себе. Культура спілкування – не просто культура вибору ефективних 

стратегій і тактик, в основі яких лежать гуманістичні комунікативні 

установки, знання та вміння. Це також результат застосування правил 

конструювання повідомлень, говоріння та слухання, це активне 

використання правил і норм гуманістичної етики [5, c. 104]. 

Мовний етикет існував й існує в сучасній українській науці. Він є 

результатом значних мовно-стилістичних процесів, які відбулися в царині 

українського наукового стилю. Ці процеси особливо помітні за останнє 

століття. Наука розвивалася під гаслом інтегрування, фахове мовлення науки 

тяжіло до уніфікації й стандартизації, тобто на засобах вираження мовного 

етикету суттєво позначилися відомі соціальні, позамовні чинники. Це й 

спричинило, на думку вчених, те, що національне в мовному етикеті 

української науки нівелювалося, розчинилося [ 2, c. 106].  

Науковий етикет відзначається стійкістю й консервативністю, і в цьому 

стає подібним до офіційно-ділового стилю, який теж в ідеалі має лишатися 

сталим і непорушним. Мовний етикет запрограмований на найрізноманітніші 

типові ситуації, в яких використовують сталі мовні структури, кліше, 

закріплені національними культурними традиціями. Щоразу, в певних 

ситуаціях, ми повторюємо стереотипи поведінки, у тому числі мовної, які 

поза нашою свідомістю автоматично використовують у разі потреби. 

Використання правил мовного етикету великою мірою залежить від 

конкретної ситуації спілкування місця й обставини розмови, цільової 

настанови (повідомити, вплинути, вразити, здивувати, шокувати тощо). Але 

найбільшої ваги набувають міжособистісні стосунки. Залежно від цього може 

йтися про 5 тональностей спілкування: високу, нейтральну, звичайну, 

фамільярну, вульгарну [3, c. 111]. 

Висока тональність відповідає спілкуванню у сфері суто формальних 

суспільних структур (урочисті заходи, дипломатичні прийоми тощо). 

Нейтральна – функціонує у сфері офіційних установ.  

Звичайна тональність характерна для спілкування на побутовому рівні. 

Фамільярна – забезпечує спілкування в колі сім‘ї, дружньому товаристві, 

емоційна.  

Вульгарна спостерігається в соціально неконтрольованих ситуаціях, 

занадто емоційна. 

В офіційному спілкуванні особливе значення мають такі види 

мовленнєвого етикету, що представляють категорію ввічливості, а саме: 

звертання, вітання, прощання, подяка, вибачення, прохання [3, c. 112]. 

З-поміж різновидів мовного етикету виділяють:  

 Одиниці вітання:  доброго ранку, вітаю вас, добридень, здоров був. 
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 Одиниці звертання та привертання уваги: будьте добрі, скажіть, будь 

ласка, будьте ласкаві, чоловіче добрий, вельможний пане, вельмишановний 

добродію тощо. 

 Одиниці представлення під час знайомства  

а) в ділових стосунках використовують такі компоненти: посада, 

професія, звання, ім‘я та по батькові, адже це важливо для здійснення 

функціональних обов‘язків; 

б) ділові стосунки дещо «пом‘якшують» вимоги етикету навіть у таких 

випадках, коли відбувається знайомство між чоловіком і жінкою. Звичайно, 

жінка не може нав‘язувати знайомство сама. Але ці вимоги відступають, 

якщо йдеться про суто ділову зустріч. 

 Під час знайомства використовують кліше: дозвольте 

відрекомендуватися, представити, знайомтеся тощо. 

 Запрошення: приходьте, ласкаво просимо, зайдіть тощо. 

 Побажання, поздоровлення: дай Боже, хай щастить, на добраніч, 

хай Бог милує тощо. 

 Згода і незгода: так, я не заперечую, ви маєте рацію, авжеж. 

 Прохання: дозвольте, просимо, якщо вам не важко, будь ласка, не 

відмовте, благаю та ін.  

 Подяка: спасибі, дякую, дуже вдячний, вік не забуду. 

 Вибачення: пробачте, перепрошую, даруйте, вибачте. 

У ділових стосунках належить дуже обережно ставитися до мовних 

засобів, які використовують при спілкуванні. 

Ділове спілкування має використовувати весь арсенал наявних засобів 

взаємовпливу комунікантів під час міжособистісних стосунків. Проте основу 

цих стосунків складатимуть словесні засоби, роботу над удосконаленням 

яких людина має здійснювати все життя, збагачуючи власні можливості в цій 

справі. 

Мовний етикет – це набір, або спектр фраз, якими ми послуговуємося в 

щоденних ситуаціях: знайомство, звертання, вітання, прощання, подяка, 

співчуття, відмова, комплімент тощо. Діловий стиль реалізується також в 

усній формі у ділових нарадах, публічних виступах, телефонних розмовах [4, 

c. 86]. 

Щоб ділова бесіда була результативною, необхідно: по-перше, 

сподобатися співрозмовнику. З цією метою рекомендують щиро цікавитися 

іншими людьми, посміхатися, бути гарним слухачем, говорити про те, чим 

цікавиться співрозмовник, вселяти співрозмовнику свідомість його 

значущості. 

По-друге – уміти керувати процесом спілкування, впливаючи на людей 

не ображаючи їх і не викликаючи в них почуття образи. Для цього необхідно 

починати розмову з похвали, щирого визнання переваг співрозмовника, 

спочатку говорити про власні помилки, а потім уже критикувати свого 

співрозмовника, задавати співрозмовнику питання замість того, щоб йому 

щось наказувати, виражати людям схвалення з приводу найменшої їхньої 
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удачі і відзначати їхній успіх, створювати враження, що помилку можна 

легко усунути. 

По-третє, вибравши мету бесіди, рекомендують намагатися схилити 

людей до вашої точки зору м‘яко, без тиску. Для цього треба знати, що 

єдиний спосіб перемогти в суперечці – це ухилитися від неї. Крім того, 

необхідно виявляти повагу до думки співрозмовника, з самого початку 

дотримуватися доброзичливого тону, щиро намагатися дивитися на речі з 

погляду співрозмовника, ставитися співчутливо до думок і бажань інших. 

Отже, у сучасній суспільній свідомості наука – це двигун прогресу й 

суддя вищої категорії, тому дотримання принципів наукової етики – 

необхідна умова для збереження віри суспільства в надійність наукових 

результатів. 

Список використаних джерел: 
1. Гах Й. М. Eтика ділового спілкування / Й. М. Гах. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2005. – 160 с.  

2. Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування : навч. посіб. / 
В. Я. Зусін; 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Центр навч. літератури, 2005. – 

224 с. 

3. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування / З. Мацюк, 

Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2005. – 352 с. 

4. Кубрак О. Етика ділового та повсякденного спілкування : навчальний 
посібник / Олег Кубрак; 3-тє вид., стереотип. – Суми : Університетська 

книга; К. : Княгиня Ольга, 2005. – 221 с. 

5. Чмут Т. К. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т. К. Чмут, 
Г. Л. Чайка; 3-те вид., стер. – К. : Вікар, 2003. – 180 с. 

 

 

Гундер Дар‟я Анатоліївна, 

студентка Навчально-наукового інституту 

фінансів, банківської справи  

Університету ДФС України  

Науковий керівник –  

Сукаленко Т. М., к. філол. н., доцент  

кафедри журналістики, словесності та культури 

Навчально-наукового інституту гуманітарних 

наук Університету ДФС України 

(Ірпінь, Україна) 

 

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ 

Комунікативна компетентність відіграє важливу роль у становленні 

професійної підготовки сучасного фахівця.  

Мета наукової розвідки – проаналізувати значення комунікативної 

компетентності у професійній підготовці майбутнього фахівця. 
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Професійна компетентність включає в себе гностичну (або когнітивну) 

характеристику, що відображає наявність необхідних професійних знань; 

регулятивну, що дозволяє використовувати професійні знання для 

розв‘язання професійних завдань; рефлексивно-статусну, що надає право за 

рахунок визнання авторитетності діяти певним чином; нормативну 

характеристику, що відображає коло повноважень, сферу професійного 

знання; комунікативну характеристику, оскільки поповнення знань або 

практична діяльність завжди здійснюються у процесі спілкування та 

взаємодії [3, с. 186; 2, с. 58–59]. 

Під комунікативною компетентністю розуміють здатність 

встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певну 

сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне спілкування. 

Вона передбачає уміння змінювати глибину і коло спілкування, розуміти і 

бути зрозумілим для партнера у процесі спілкування. Комунікативна 

компетентність формується в умовах безпосередньої взаємодії, тому є 

результатом досвіду спілкування між людьми.  

Професійна комунікативна компетентність, як зауважують 

Н.М. Стеценко, Л.І. Луценко, не обмежується окремими якостями 

особистості, їх сумою або окремими навичками. Вона відображає не лише 

потенціал, що має людина та здатність його використовувати, але й породжує 

нові явища, якості життя та діяльності, що дозволяють людині бути 

успішною [3, с. 186; 1, с. 61]. 

Дослідженням комунікативної компетентності фахівців різних 

спеціальностей займалися Т. Бутенко, І Данченко, Н. Завіниченко, 

О. Касаткіна, О. Краєвська, С. Макаренко, В. Назаренко, М. Тимофієва та 

інші. 

До комплексу комунікативних знань та вмінь, що складають 

комунікативну компетентність фахівця, дослідники відносять такі:  

 знання норм та правил спілкування;  

 високий рівень мовленнєвого розвитку, що дозволяє у процесі 

спілкування вільно передавати й сприймати інформацію;  

 розуміння невербальної мови спілкування;  

 уміння вступати в контакт з людьми з урахуванням їх статевих, 

вікових, соціокультурних, статусних характеристик;  

 уміння поводити себе адекватно до ситуації для досягнення власної 

комунікативної мети;  

 уміння впливати на співрозмовника таким чином, щоб схилити його 

на свій бік, переконати у силі своїх аргументів;  

 здатність правильно оцінити співрозмовника як особистість, як 

потенційного конкурента або партнера й обирати власну 

комунікативну стратегію залежно від цієї оцінки;  

 здатність викликати у співрозмовника позитивне сприйняття власної 

особистості. 
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Усі названі характеристики мають бути притаманні фахівцям будь- якої 

галузі, тому комунікативна компетентність є невід‘ємною складовою 

професійної підготовки [3, с. 190]. 

Отже, комунікативна компетентність фахівця є необхідним елементом у 

формуванні його професійних навичок та підвищення рівня кваліфікації.  
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕРЕВОДЧИКА 
В настоящее время переводческая деятельность все больше привлекает 

внимание исследователей как сложный и многогранный процесс 

интерпретации высказывания или текста и передачи его на другом языке. От 

переводчика требуются разносторонние знания, высокоуровневые 

профессиональные навыки, коммуникабельность, психическая устойчивость, 

развитые когнитивные навыки. Особенно актуально это при устном 

переводе, но и в работе письменного переводчика все эти факторы столь же 

важны. Последние два качества языковой личности особенно индивидуальны 

и варьируются от случая к случаю, ведь каждая личность обладает разными 

составляющими (социальной и психофизиологической), что отражается в ее 

характеристиках.  

Учитывая важную роль социальной составляющей, в своем 

исследовании мы делаем акцент на психофизиологической составляющей 

языковой личности, к которой относится в первую очередь тип акцентуации. 

Данный феномен был впервые упомянут Карлом Леонгардом, немецким 

психиатром, в XX в. Он установил, что акцентуация – это находящаяся в 

пределах клинической нормы, ярко выраженная черта характера [5, c. 544]. В 

результате многочисленных исследований удалось определить, что 

акцентуированными являются 95% личностей, и конечно, среди этих 95% 
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найдется немало переводчиков. Таким образом, объектом данного 

исследования является деятельность переводчика, а предметом – роль 

акцентуации в формировании личности переводчика. Мы рассмотрели 

особенности отдельных видов переводческой деятельности и то, какие 

акцентуированные черты характера переводчика помогают с ними 

справляться наилучшим образом. Всѐ вышеперечисленное определяет 

актуальность данной работы, ведь переводчики сегодня являются 

незаменимыми участниками межкультурной коммуникации, и от их 

успешной деятельности порой зависит судьба отношений между странами. 

Существует несколько классификаций перевода, основывающихся на 

различных критериях, но в данном исследовании мы используем 

классификацию, в основе которой лежит материал перевода. Согласно этой 

классификации, перевод делится на устный, материалом для которого служит 

устное высказывание, и письменный, где переводчик имеет дело с текстом [2, 

c. 253]. Несмотря на то, что оба вида перевода представляют собой один 

процесс смены кодов, стоит отметить, то для удачного выполнения стоящей 

перед переводчиком того или иного материала задачи требуются разные 

характеристики и навыки. Эти виды перевода не вполне эквивалентны 

лингвистически, а с психологической точки зрения они во многом просто 

противоположны. Например, для устного перевода важнейшим параметром 

является фактор линейного развертывания текста во времени (со столь 

значимыми последствиями, как невозможность «заглянуть вперед» или 

«вернуться и исправить»), что неминуемо влечет за собой снижение 

требований к точности и изяществу перевода [4, c. 91–97]. Устный и 

письменный перевод предполагают наличие настолько разных 

психологических установок, что один и тот же человек крайне редко 

оказывается в состоянии с одинаковым успехом справляться с задачами 

устного и письменного перевода; в частности, переводчики, работающие в 

крупных международных организациях (таких, как Европейский парламент 

или ООН), никогда не совмещают устный и письменный перевод [1, c. 37–

49]. В рамках устного перевода выделяется синхронный и последовательный 

перевод. При синхронном переводе звучащий текст переводится практически 

одновременно с его произнесением (максимально допустимое запаздывание 

порядка 10 секунд). При последовательном переводе переводчик 

прослушивает довольно значительный фрагмент текста (порою до 15 минут), 

фиксирует его в той или иной форме и после этого переводит на 

соответствующий язык [2, c. 253]. 

 Специфика речевых операций, востребованных в той или иной ситуации 

перевода, отражается на психологическом типе переводчика. Так, у 

переводчиков письменных текстов, по мнению исследователей, более 

развиты интроспекция, долгосрочная память, зрительное восприятие 

информации, медлительность, вдумчивость, тяготение к точным 

формулировкам. Для переводчиков устных текстов характерны открытость и 

непринужденность в выражении мысли, эмпатия, предпочтение слухового 
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восприятия, быстрая реакция, развитая интуиция, тяготение к 

приблизительным формулировкам [3, c. 7–22]. В процессе понимания 

переводчиком письменного текста большую роль играет рефлексия, т.е. то, 

как переводчик понимает текст, его способность осознать цель автора и 

добиться ее в своем переводе. Однако в устном переводе, особенно в 

синхронном, когда переводчик практически одновременно (с отставанием в 

2–3 секунды) слушает исходный текст и проговаривает перевод, возможность 

рефлексии фактически сведена к нулю. Устный перевод связан с 

напряженным вниманием, интенсивной работой памяти, способностью 

удерживать в памяти большие отрезки речи и прогнозировать развертывание 

содержания. Таким образом, мы видим, что для успешной переводческой 

деятельности при том или ином виде перевода вероятность 

профессионального успеха будет выше, если переводчик будет обладать 

определенными чертами характера, а соответственно, определенными 

типами акцентуаций. Проведя опрос опытных переводчиков, мы выяснили, 

что для успешного выполнения устного перевода лучше всего подходят 

следующие типы акцентуаций:  гипертимный (характеризуется активностью, 

оптимизмом, желанием деятельности, ориентировкой на успех) и 

демонстративный (характеризуется демонстративностью, подвижностью, 

легкостью в установлении контактов, способностью к вытеснению). В 

деятельности письменного переводчика лучше всего помогает добиться 

необходимого результата наличие у языковой личности следующих типов 

акцентуаций: педантичной, застревающей, дистимической.  Кратко 

представим особенности их проявления в речемыслительной деятельности 

языковой личности переводчика. Так, педантичная акцентуация 

характеризуется инертностью психических процессов, пунктуальностью, 

аккуратностью, скрупулезностью, добросовестностью. Застревающая 

характеризуется высоким уровнем задержки аффектов, большим упорством в 

достижении цели, дистимическая акцентуация – серьезностью, 

медлительностью, добросовестностью.  

Мы видим, что устный переводчик должен быть активным, мыслить 

молниеносно, легко отпускать или пропускать через себя ситуацию, сразу 

переключаясь на другую, быстро налаживать контакты и ни в коем случае не 

выводить на первый план свою собственную личность, так как он является 

лишь безликим посредником при общении – все эти пункты характеризуют 

гипертимный и демонстративный типы акцентуации. В то же время 

письменный переводчик должен быть очень внимательным, спокойным, 

сосредоточенным на каждой мелкой детали текста, быть способным к 

рефлексии и пропусканию через себя и прочувствованию текста, чтобы 

передать его на другом языке наиболее точно, он должен «застревать» на 

сложных моментах текста, постоянно обдумывать их и тщательно перебирать 

варианты, чтобы довести текст перевода до максимального совершенства  – 

всѐ это отражает основные черты педантичного, застревающего и 

дистимического типа акцентуаций.  
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Делая выводы, подчеркнем, что наиболее успешному выполнению 

задачи, стоящей перед переводчиком, соответствуют отдельные типы 

акцентуаций. При профессиональной диагностике может быть использован 

тест определения вида акцентуации, который будет способствовать 

выявлению наиболее успешных кандидатов, претендующих на занятие 

переводом в профессиональном плане.  
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ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ У СТУДЕНТІВ 

ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

Українська національна ідея є сьогодні однією з провідних тем, навколо 

якої розгортається публічне обговорення найбільш значущих суспільних 

проблем. Актуальність формування національної ідеї важко переоцінити, 

оскільки вона як найбільш проста і зрозуміла форма суспільного об‘єднання 

людей сприяє самоутвердженню нації, забезпечує їй єдність, прогрес, 

свободу та незалежність. 

До питання національної ідеї в різний час зверталося чимало українських 

письменників, поетів, філософів, державних діячів, десятки праць присвячені 



Тенденції та перспективи формування професійної лексики. Випуск VIII, 2018 р. 

 

 

 186 

цій тематиці, проте сучасна Україна й досі не має своєї духовної програми 

розвитку, не має своєї національної ідеї, і, мабуть, на це є свої причини. 

Національно-державне будівництво в сучасній Україні відбувається за 

умов, коли в суспільстві нечітко визначені політичні, економічні, духовні 

орієнтири його розвитку. Можна скільки завгодно на найвищих щаблях 

влади вести розмови про модернізацію, консолідацію, євроінтеграцію, але всі 

зусилля виявляться марними, якщо керівні рішення будуть позбавлені 

ідейного наповнення. Для того, щоб Україна дійсно стала правовою, 

демократичною, соціально згуртованою європейською державою, необхідна 

загальнонаціональна ідея, яка була б здатна об‘єднати всі елементи соціуму в 

єдине ціле і стала б духовним стрижнем суспільства, важливим чинником 

зміцнення національної самосвідомості, просування державотворчих 

процесів [3, c. 143]. 

У 1940 році в Празі вийшла друком стаття Олега Ольжича «Дух руїни», 

у якій молодий поет, вчений, археолог проаналізував національну історію під 

кутом проблеми руїнності української психології, яка в усі часи української 

історії виявляла себе у зрадниках та відступниках. Це, мабуть, одне з 

найяскравіших досліджень з цієї тематики, бо дух руїни, як говориться у 

статті, покутує в психічному складі нашого народу від княжої доби, по через 

гетьманщину й визвольні змагання 1917–1920 років аж до цього часу. 

На думку дослідника, вся історія України – це боротьба двох сил: 

конструктивної, що скупчує українську потугу, щоб звернути її назовні, і 

руїнної, що розпорошує її у взаємному самопожиранні та несе розбиття і 

розклад. А вслід за цим завжди йшло панування чужинців над Україною. 

Це той дух, який дав нам в історії Тетерю, Брюховецького, Сірка, 

Пушкаря, які бунтувалися проти власних гетьманів і змовлялися з сусідами 

то з півночі, то з заходу. Це ті всі, які не визнавали і не визнають нікого поза 

собою і над собою, які самі собі панами були. 

«Міжусобиці й бунти бували й у інших народів, – слушно нагадує 

Ольжич. – Але інші народи вспівали оформитися в держави й виховати, 

деколи жорстокими способами своїх громадян на дисциплінованих і карних 

членів національної і державної спільноти. Ми, українці, не вспіли цього 

зробити, бо нам перешкодили в цьому орди з півночі та зі сходу, які нападали 

на нашу державу, а згодом сусіди, які наш знесилений нарід поконали, 

розбивши нашу державу і попровадивши у відношенні до нашого народу 

політику внутрішнього порізнення...» [4]. 

М. Костомаров зазначав, що доля українського народу склалася так, що 

люди, котрі випиналися з маси, звичайно тратили й народність, 

перевертаючись – колись на Поляків, а тепер на Великорусів. 

У вічній боротьбі творчого духу зі стихією степу й руїни віримо твердо, 

що творчий дух переможе хаос і розклад, звідки б цей не походив й як не 

виявлявся. Інакше б не було б сенсу в нашому житті і змаганні. О. Ольжич не 

дізнався, як воно сталося насправді, бо був закатований німцями у 44-му 

році. 



Тенденції та перспективи формування професійної лексики. Випуск VIII, 2018 р. 

 

 

 187 

Пізніше Євген Маланюк також писав про «демона руїни» – «Дух руїни – 

це був старий, навіть древній дух цієї безверхої землі», маючи на увазі 

Україну. 

Вслухаймося у слова, що належать Лесі Українці: 

Народ наш, мов дитя сліпеє зроду, 

Ніколи сонця-світу не видав: 

За ворогів іде в вогонь і воду, 

Катам своїх поводарів віддав [8, с. 95]. 

На таке оскарження власного народу мали моральне право лише ті, хто 

віддавав йому свою працю і життя як свідчення любові й невід‘ємної 

належності до нього. Кожен народ мав таких оскаржників і завдяки їм 

різьбив себе. 

Ще одна така людина, що пожертвувала своїм життям заради України, 

митрополит А. Шептицький писав у своєму посланні до духовенства (1941 

року) про те, що навіть із поверховної обсервації нашого національного 

життя доходить до висновку, що є в душі українця глибока і сильна воля 

мати свою державу, та попри ту волю знайдеться, може, рівносильна і 

глибока воля, щоби та держава була конечно такою, якою її хоче мати партія 

чи кліка, чи група, чи навіть одиниця. Бо як же пояснити те фатальне ділення 

межи собою. Ті спори, роздори, сварні, ту партійність, яка нищить кожну 

партійну справу? Чи перевагу візьмуть елементи позитивні, чи негативні? 

Нетерпимість супроти «інакомислячих» гетеродоксів, поняття ортодоксії як 

ненависти, як спротиву буває у нас, на жаль, таким частим феноменом, що 

можна було поважно побоюватись за майбутнє України [5]. 

Усе це сказано понад 60 літ тому, в конкретній ситуації Другої світової 

війни, німецької агресії та боротьби між бандерівцями, мельниківцями й 

іншими політичними силами, здавалося б нічого не має спільного з 

нинішньою ситуацією в незалежній Україні. Але в нашому політичному 

житті бачимо те саме. Ще раніше у 20-ті роки минулого століття, М. Куліш 

пише А. Любченку про те, що  «...до сумних прийшов висновків: не має 

майбутнього Україна. Бандити ми і отамани. І не прийде після нас нащадок 

прекрасний... І ляжемо ми трупом безславним і загородимо двері в Європу» 

[5]. Слова моторошні, але не позбавлені сенсу. 

У сучасній соціальній філософії дедалі помітніше переважає погляд на 

націю як на «уявну спільноту сконсолідовану своєї окремішности. Така 

свідомість не конче об‘єктивується в формі саме авторського міфа – просто 

тому, що не кожній національній спільноті, щастить на універсально щодо 

репрезентованого в слушному місці і в слушний час посталого генія 

міфотворця», – стверджує О. Забужко [2]. Україні ж якраз пощастило в цьому 

плані, як мало якій країні, вона має свого генія світового рівня, Тараса 

Шевченка, у творчості якого постає цілісний образ України, її національна 

ідея розвитку, її лише треба взяти і втілити у життя. Поет дав оцінку 

минулому, і передбачив майбутнє. 

Образ України Т. Шевченка настільки досконалий, що охоплює і 
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синтезує широкі філософські рефлексії з архетипами колективного 

несвідомого. Йдеться про Шевченкову концепцію національного гріха, 

котрий перетворює історичне буття, повинного народу на різновид земної 

покути. 

У Шевченка Україна також Жертва, причина чому полягає у трагічності 

її національної долі, у насамперед гріхах національних – синовніх. Таким 

чином, зрада народу постає у Шевченка головною причиною нещастя 

України. Національне зрадництво незмінно пояснюється ганебним 

житейським зиском: «Ради панства великого, ради лакомства нещасного». У 

поезії Тараса Шевченка національний зрадник виступає як страхітливий 

«перевертень» – цілком у дусі народних уявлень. Але, крім міфологічної 

версії, маємо, сказати б, і демістифіковану, коли перевертень, утративши 

свою бісівську таємничість ніби згори призначеного нищителя України 

(«Великий льох» та ін.), перетворюється на масовидного чиновника «з 

циновими ґудзиками» («Сон») і ладен клянчити у земляка: «Не поскупись 

полтинкою». 

То в чому ж усе-таки першооснова геніяльности Шевченка? Звичайно, у 

його народності. Народність тут мається на увазі не в сенсі «доступного 

змалювання інтересів трудящих мас», як твердила радянська ідеологія. 

Народність літератури передовсім – за Й. Гердером – відзеркалення в ній 

національної своєрідності того чи іншого народу. У своїх творах Шевченко 

глибоко й досконало втілив саму екзистенцію української нації. 

Український народ середини XIX ст. очима поета – це три лірники з 

«Великого льоху», духовні й фізичні каліки («Один сліпий, другий кривий, А 

третій горбатий»). Вони прийшли в Суботів співати «про Богдана», аби 

поживитися милостинею від тих, хто буде розкопувати великий льох – 

плюндруватиме найбільшу вітчизняну святиню. Та ще й, невдахи, проспали 

саме розкопування, а потім покірно-слізливо далися москалям випороти себе, 

не знаючи й за що. Отож, Шевченко був реалістом, у нього не було ілюзій 

щодо сучасників. Головний предмет поезії Т. Шевченка – Україна, що 

виступає у двох основних вимірах: як певна соціальна спільність, що реально 

втілена в історичній дійсності сьогодення, і як духовно-ідеальна спільність 

нашої минувшини, представлена високими заповітами «козацької слави», що 

має відродитися в прийдешньому. А це майбутнє – вільна, незалежна Україна 

(«В своїй хаті своя правда, і сила, і воля») [1]. 

На наш погляд, найгеніальнішим і по-справжньому пророчим твором 

Т.Шевченка є «Послання і мертвим, і живим,  і ненародженим землякам моїм 

в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє», в якому митець звертається 

до прогресивної української інтелігенції, на той час малопомітної, 

пророкуючи їй провідну роль у формуванні національної ідеї.  

Саме національна ідея має вести націю за собою, відповівши на 

запитання, що робити? Власне, на це запитання й знаходимо відповідь у 

Великого Кобзаря: 

Учітесь, читайте, 
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І чужому научайтесь,  

Й свого не цурайтесь [6, с. 175].  

Важливо зазначити, що успішний розвиток держави неможливий без 

справедливої оцінки її історії. Саме історична пам‘ять об‘єднує український 

світ у минулому, сьогоденні й майбутньому, заповнює його пантеоном 

героїзму, національного піднесення і, хоч як це прикро, трагізму. Шевченко 

усвідомлював, що відсутність історичної пам‘яті, незнання героїчної 

минувшини власного народу – основа рабської психології. Його настанова 

наступним поколінням українців: 

Подивіться лишень добре, 

Прочитайте знову 

Тую славу. Та читайте 

Од слова до слова, 

Не минайте ані титли,  

Ніже тії коми, 

Все розберіть… та й спитайте 

Тоді себе: що ми?.. 

Чиї сини? яких батьків? 

Ким? за що закуті?...[7, с. 71]. 

У цих словах Т. Шевченка прагнення позбавити народ комплексу 

меншовартості та неповноцінності, байдужості, апатії й, таким чином, 

пробудити національну свідомість, відчувши себе справжніми господарями 

на своїй рідній землі. 

Отже, українська національна ідея базується на глибокому усвідомленні 

належності кожного українця до української національної спільноти, 

ідентифікації його з цією спільнотою, формуванні уявлень про її типові риси, 

етнічну територію, мову, історичні та духовні цінності. Важливою рисою 

української національної ідеї є її вкоріненість в історичному минулому, 

піклування про історичну долю нації в наші часи, а, отже, – розуміння суті 

нерозв‘язаних проблем, національних інтересів, поступу українського 

народу: 

Свою Україну любіть,  

Любіть її… Во время люте, 

В останню тяжкую минуту 

За неї Господа моліть [7, с. 188].  
Як основа функціонування української нації, серцевина її духовних 

інтересів і наріжний камінь її соціально-політичних прагнень, українська 

національна ідея є всеохоплюючою і означає державність, суверенітет і 

соборність. Суть її полягає у віддзеркаленні прагнень українського народу до 

свободи, завоювання економічної, політичної і культурної незалежності 

держави. Саме такою бачив майбутню Україну Великий Кобзар, вимолюючи 

у Бога прощення за людське зло і вболіваючи за Батьківщину. 
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ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 

СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ 

Об‘єктивною потребою сьогодення стало формування нової парадигми 

освіти й професійної підготовки фахівців взагалі та податківців зокрема. 

Парадигма (з грецького paradeigma – приклад, взірець) є моделлю творчого 

навчання, вирішення дослідницьких і практичних освітніх завдань. До тепер 

освіта людини переважно була орієнтована на майбутнє задоволення потреб 
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суспільства, але не на саму людину. Такий підхід, насамперед, викликав 

вимоги до підвищення якості процесу викладання. 

Сучасний процес навчання робить акцент на індивідуальний розвиток, 

підвищення якості навчання шляхом індивідуального розвитку особистості, 

забезпечення базових потреб студентів і курсантів у самовизначенні та 

самореалізації, визнанні та успіху на соціальному рівні. Слід зазначити, що 

забезпечення потреб також вимагає нового підходу, який базується не на 

безмежному їх зростанні, а на відповідальному обмеженні, міра якого 

встановлюється індивідуально молодою людиною. При такому підході 

метою нової моделі навчання стає не стільки підвищення якості викладання, 

скільки підвищення якості навчання. Перетворення студента та курсанта із 

об‘єкта на суб‘єкт навчання підвищує його особисту відповідальність за 

якість освіти.  

У таких умовах нові вимоги висуваються й до викладача: він повинен 

бути професіоналом, психологічно й педагогічно компетентним у керуванні 

розвитком професійно-особистісного ресурсу кожного студента, створені в 

нього мотивації до самореалізації, повинен прищепити смак творчості й 

самостійності, враховуючи при цьому вікові, гендерні та особистісні 

особливості як студента, так і курсанта. Особливу увагу необхідно приділяти 

активізації пізнавальних процесів: логічній пам‘яті, самостійності мислення, 

творчій уяві тощо. Варто в процесі вивчення окремої дисципліни забезпечити 

в поєднанні вивчення, аналітичне мислення і бачення дисципліни в цілому. 

Співпраця викладача й студентів та курсантів із продукуванням способів 

інтелектуальної творчої діяльності повинна бути в основі особистісно-

орієнтованого навчання. 

Проблема формування й розвитку моральної культури та культури 

спілкування є на сьогодні однією з найбільш актуальних в теорії розвитку 

особистості, в якісній професійній підготовці майбутніх працівників 

державної податкової служби України. Саме моральна культура й культура 

спілкування, будучи частиною суспільної культури, відіграє важливе 

значення ужитті людини та її діяльності. 

Метою розвідки є всебічне вивчення функціонування й розвитку як 

моральної культури, так і культури спілкування на рівні суспільства, на рівні 

окремої особистості; з‘ясування основних компонентів моральної культури й 

культури спілкування, їх місця і ролі в суспільній культурі. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що в останні роки проблема 

моральної культури активно обговорювалася на сторінках наукових видань 

вітчизняними та зарубіжними філософами, соціологами та педагогами. У 

працях А.І. Арнольдова, Л.М. Архангельського, Є.М. Бабогова, 

А.І. Титаренка, Є.І. Федоренка, В.І. Шинкарука та інших авторів 

підкреслюється складна структурна диференціація, багатоаспектність 

моральної культури, її важливе соціальне значення. Світоглядно-

методологічні проблеми, філософсько-соціологічні, соціально-психологічні, 

етико-етичні та лінгвістичні аспекти спілкування стали об‘єктом вивчення 
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таких дослідників: Н.В. Лисенкова, М.С. Катан, Е.Я. Мелибруда, 

А.А. Леонтьєв, Л.А. Ситченко, А.А. Брудний, Л.К. Волченко, Г.Н. Потишко, 

Н.А. Чернишева, М.І. Ільяш, А.Н. Семашко та інші; ними охоплено розкриття 

комплексу понять про закони та культуру спілкування 

Екскурс в історію свідчить, що перші розробки питань спілкування 

маються ще в Аристотеля. Він розглядав спілкування як сутнісний елемент 

укріплення держави та поділяв його на різноманітні види. 

Відомо, що Платон розглядав значення виникнення писемності 

(говорячи сучасною мовою – засобу опосередкованого спілкування), 

нарікаючи на негативний вплив даного відкриття на красу спілкування, як 

такого, що робить особистість зубожілою, тим самим знижуючи її потенціал. 

Ці ж моменти знайшли відбиття і у східній філософії. 

Філософія Нового часу характеризується прагненням виробляти правила 

спілкування, необхідні в суспільстві для користі всіх (Ф. Бекон, Т. Гоббс, 

Дж. Локк, Е. Спіноза, А. Сен-Сімон, І. Монтень, Ж.-Ж. Русо, Ш. Фурьє, І. 

Кант, Ф. Гегель, А.Н. Радищев, Д.І. Писарєв та інші). 

Як бачимо, дослідники розкривають спілкування в глобальному 

масштабі – для життя всього суспільства, і в локальному – як повсякденні, 

різноманітні за змістом та формою зв‘язки між людьми. 

Як відомо, моральна культура суспільства – основа розвитку моральної 

культури спілкування. Рівень моральної культури спілкування значною 

мірою визначається вмінням розуміти стан іншої людини, його почуття, 

вчинки, правильно трактувати підтекст висловлювань, сприяти 

налаштуванню на хвилю переживань іншої людини, вмінням слухати та 

розуміти. Цілком зрозуміло, що правильне взаєморозуміння визначає 

характер тих відносин, які складаються між людьми. Симпатії чи антипатії, 

довіра чи підозра – всі ці досить важливі відтінки людських відносин 

визначаються тими моральними канонами, які виникають у процесі 

спілкування. 

Варто проаналізувати, як ці якості проявляються в конкретному 

професійному середовищі: наприклад, в педагогічному колективі – це 

здатність викладача створювати морально здорову атмосферу спілкування, 

що є свідченням його професійної зрілості.  

У процесі спілкування людина прагне не тільки до взаєморозуміння з 

іншими людьми, але й формує свої власні уявлення про навколишнє 

середовище та розвиває свою здатність адекватно виражати власні почуття, 

переживання, думки. Рівень культури взаємовідносин між людьми значною 

мірою визначає наявність у їхньому спілкуванні таких якостей, як 

ввічливість, тактовність, толерантність тощо. 

Розглядаючи форми виховання в людини соціально внормованих 

навичок взаємовідносин з оточуючими, необхідно особливий акцент зробити 

на тому, що обов‘язковою умовою їх вдосконалення є самовиховання 

особистості, його внутрішнє прагнення до морального самовдосконалення, 

формування власної моральної культури. 
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Щодо значення моральної культури особистості в суспільній культурі, 

то, розкриваючись в реальних діях і вчинках людей, де втілюється їхнє 

прагнення, цілі, внутрішні потреби та інтереси, моральна культура виступає 

як стимул, внутрішній регулятор і контролер діяльності людини, вона 

підносить та ушляхетнює особистість. 

Важливим є й те, що моральна культура поєднує два суспільні явища: 

культуру та мораль. З одного боку, вона є «культурою в моралі», з іншого 

виражає моральний аспект (цінність культури). Вивчення моральної 

культури припускає розкриття глибоких суттєвих взаємозв‘язків між 

культурою і мораллю, що, в свою чергу, можливо лише на основі системного 

аналізу людської культури, сутності й структури моралі, їх соціальних 

функцій, ролі в суспільній життєдіяльності людей [4, с. 23–25]. 

Змістову основу моральної культури становить мораль (моральність 

людини), що характеризується у філософській і етичній літературі як спосіб 

регуляції дій та вчинків людини у суспільстві; мотивом виконання чи не 

виконання певних правил поведінки. 

Головне в моралі, як було сказано вище, її регулятивна здатність, що 

базується на суспільній думці й совісті кожної людини, її вільному виборі. З 

морального боку культура виступає системою творення і розподілу 

моральних цінностей, які входять у систему моралі, але не тотожні їй.  

Моральна культура не лише, а, мабуть, більше, ніж інші види єдиної 

культури сприяє «збереженню суб‘єктивності», тобто, збереженню 

індивідуалізації особистості. Засвоїти ті чи інші норми та принципи моралі – 

ще не означає стати морально культурною людиною. А якщо мораль 

вкорінена у характер людини з самого дитинства, то згодом моральні норми 

стають звичкою, способом життя особи. Без засвоєння суспільних норм 

моральної культури індивід зовсім не зможе сформуватись. Моральні знання, 

переконання, практичні дії виступають основними елементами моральної 

культури особистості. Але ця ознака не може бути основою для визначення 

моральної культури, тому що особливої «моральної діяльності», як виду не 

існує, а моральний аспект існує у будь-якій діяльності людини. Моральна 

культура виступає своєрідною наскрізною системою культури, яка пронизує 

усі без винятку види культури, розкриває моральну цінність будь-якої 

діяльності людини, в тому числі й культурі спілкування. 

Викладачі Національного університету державної податкової служби 

України велику увагу приділяють культурі спілкування як зі студентами, 

курсантами, так і науково-педагогічним колективом. Процес, за допомогою 

якого реалізуються суспільні та міжособистісні стосунки, називають 

спілкуванням. Життя людини в суспільстві можна розглядати з різних сторін. 

Наприклад, спілкування і діяльність. Тому важливу роль в професійній 

діяльності працівника державної податкової служби України відіграє 

культура спілкування. 

Культура спілкування працівників податкової міліції є об‘єктивним 

показником розвитку і свідомості, поведінки і безпеки. У ній наочно 
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проявляється єдність внутрішнього та зовнішнього, внутрішньої культури та 

зовнішнього прояву [5, c. 36]. 

Для формування культури спілкування у студентів і курсантів – 

майбутніх податківців – важливим є те, що вона повинна мати свій зміст, 

мету й форму. Як свідчить практика, можна побачити, коли людина говорить 

одне, маючи на думці інше, та ще й робить при цьому зовсім інше. Як 

правило, така людина не знаходить взаєморозуміння з іншими особами не 

відчуває себе щасливою. 

Як відомо, в усі часи та в будь-якому суспільстві поведінка людини 

регламентується правилами, які збігаються з конкретними ситуаціями 

суспільної взаємодії – спілкуванням. 

Не зважаючи на численні дослідження в психології спілкування, 

актуальність проблематики не знижується, оскільки спілкування відіграє 

важливу роль у житті кожної конкретної людини: в розвитку особистості; в 

оптимізації міжособистісної взаємодії; у суспільній діяльності. 

Спілкування сучасної людини базується не тільки на вміннях, що 

відносяться до «рольового репертуару» й комунікативної компетентності 

особистості, але й на вміннях налагоджувати контакти, що виходять за рамки 

ділових інтересів і професійної діяльності. 

Тому важливого значення матиме формування у студентів – майбутніх 

працівників державних стратегічних підприємств України – їхньої високої 

моральної культури й культури спілкування, що сприятиме підвищенню 

рівня довіри світової громадськості до їхньої діяльності та призводитиме до 

налагодження суттєвих дипломатичних та професійних зв‘язків з 

представниками усіх держав цивілізованого світу. 
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КРЕАТИВНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В АСПЕКТІ СУЧАСНОЇ 

НАУКОВОЇ ПАРАДИГМИ 

Мова – не стільки інструмент відтворення, моделювання реальної 

дійсності, скільки інструмент творення, моделювання неіснуючої, 

потенційної дійсності. Завдяки мові людина, котра мислить,  – це насамперед 

людина, котра фантазує. Без такої здатності, підкреслює О. Пінчук, ми не 

мали б не лише трагедій Евріпіда і Шекспіра, гетевського «Фауста» й 

гоголівського «Вія», а й теорії  Ейнштейна та всіх матеріальних надбань 

цивілізації – від простого колеса до комп‘ютера. Адже, перш, ніж 

матеріалізуватися, усе це було сфантазовано, змодельовано за допомогою 

мови в голові людини. Ця фантазотворча здатність має іноді підступний 

характер [6, c. 28].  

Дослідження української як основного  феномену культури займались 

Г. Кисіль, О. Пазяк, О. Пінчук, О. Федик та інші. Мета статті полягає у 

з‘ясуванні ролі мови як національно-культурного явища феноменології у 

вихованні сучасної полікультурної особистості.  

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю глибокого і 

всебічного вивчення української мови як феномена української культури. 

Самосвідомість сучасного українського суспільства виявляється, зокрема, в 

тому, що умовою можливості його існування є у найповнішому розумінні 

єдина мова, мова згоди, співіснування і співтворчості всіх його членів. Якщо 

виходити з феноменології  Е. Гуссерля, то шлях до розуміння людського 

буття може бути накреслений через опосередкування буття свідомості [4, 

c. 110]. Це означає потенційну можливість створення оригінального концепту 

соціальної філософії на основі дослідження мови і мовлення як специфічного 

зрізу індивідуальної і суспільної свідомості. Цілком слушно зазначає 

О. Пінчук, що мова – феномен, що виражає людську сутність не лише як 

форму буття, а й саме існування людини та нації, цивілізації та культури. 

Пошуки раціональних форм осягання мови порушують останнім часом 

загальновизнаний стереотип її розгляду як проміжного інструментального 

феномена, який постає посередником логічного зв‘язку суб‘єкт-об‘єктних 

відносин [6, c. 57].    
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Нині все більш актуальними стають дослідження, присвячені вивченню 

ролі мови у формуванні національної культури. Автори книги «Українська 

мова і культура мовлення» Г. Кисіль та О. Пазяк справедливо наголошують: 

так,  на жаль, склалося в Україні, що багато хто навіть із етнічних українців 

ігнорував рідну мову [5, c. 211]. Мовознавець О. Пінчук підкреслює, що наша 

мова – не лише засіб спілкування, а й знаряддя, інструмент духовної 

діяльності людини і водночас – продукт цієї діяльності (кожен із нас – 

мовотворець) [6, c. 98]. 

Незаперечним є той факт, що українська мова – природно-соціальний 

феномен української культури. Мова є природною знаковою системою і 

найголовнішою у структурі культури. Без мови нема культури, вона – її 

фундамент, основа. Сьогодні в українській, як і світовій культурі є чимало 

штучних (формалізованих) систем – комп‘ютерні, математичні, фізичні, 

нотні записи мов. Українська мова – це історично складена знакова система, 

яка є основою української культури, її головним культуротворчим 

інструментом [4, c. 117]. 

Українській мові підвладні і високі думки, і нейтральні, і фантастичні 

незвичайні оповіді, і наукові констатування. Як знакова система, вона має 

необхідні засоби вираження. Українська мова – засіб мислення, засіб 

спілкування, засіб творення української культури. Вона виконує 

номінативну, конструктивну і акумулятивну функції. Вона дає назви 

предметам мислення, дає можливість їх складати у логічні структури, 

фіксувати і зберігати результати людської творчості [3, c. 14]. 

Автори «Словника-довідника з культури української мови» справедливо 

підкреслюють, що мова – це неоціненний скарб народу, найголовніший 

літопис його життя. У глибинах мови – філософський розум, витончений 

естетичний смак, справді поетичне чуття, праця зосередженої думки, 

надзвичайна чутливість до найтонших переливів у явищах природи, сувора 

логіка, високі духовні злети. І щоб оволодіти цим скарбом, людина мусить 

постійно докладати зусилля, усвідомлюючи, що існує складна наука рідної 

мови. Українська мова є невіддільною ознакою самої нації,  одним із 

найістотніших чинників її самовиявлення і світосприйняття, важливим 

показником життєдіяльності й духовності  [2, c. 218]. 

Феноменальність української мови як основи культури породжувалась і 

формувалась  найбільшою мірою просторово-географічним та історичним 

чинниками [1, c. 23], і це тісно пов‘язано з нинішніми реаліями становлення 

незалежної України, формування її матеріальних, духовних, моральних 

цінностей. Географічний, історичний та мовний чинники – найдавніші й 

найтриваліші в історії людства ще з доісторичних епох часів унікальної 

трипільської культури. 

У жовтні 2004 року перший Всесвітній конгрес «Трипільська 

цивілізація», який відбувся за сприяння Національної комісії України у 

справах ЮНЕСКО, багатьох культурницьких організацій, презентував нашу 

прадавню культуру як феноменальне явище світового масштабу. Науковці та 
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дипломати більш, як із 20 країн світу, присутні на конгресі, у дискусійних 

доповідях підкреслювали унікальність трипільської цивілізації як світового 

явища давньої української і слов‘янської історії. 

Терени розташування трипільської культури займали майже половину 

території України. Трипільська ж цивілізація, її аграрна культура явила 

світові перше докласове суспільство, базоване на засадах демократичного, (а 

згодом вічевого) облаштування. Звідси і ті високі духовні цінності не лише 

українців, а і всього слов‘янського люду.   

В основі української культури – чисті джерела, які споконвіку б‘ють і 

світотворять на нашій землі. Її становлення, традиції складались 

тисячоліттями. Нашу культуру, історію, нашу свідомість розтягували, 

обкрадали, переписували спеціально створені комісії при царях і генсеках. 

Нас переконували, що українці – це якийсь випадковий народ без історії, без 

культури, без власного розуму. Але сьогодні все нові й нові факти свідчать 

про унікальність, своєрідність, базовість, ґрунтовність та феноменальність 

національної культури, рідної мови.  

Характеризуючи феномен української культури, слід говорити саме про 

його сутність, про види матеріальної культури, світ артефактів, а також явищ 

духовного життя, мови, про світ традицій, законів, програм, реалій. 

Українська мова визначає хід наших мисленнєвих процесів. Ми 

класифікуємо спостережувані явища так, як того вимагає лексика і граматика 

мови, тобто мовними засобами ми ідентифікуємось у світовій культурі [4, 

c. 111]. Усі мови, як стверджують дослідники, зароджувалися й розвивалися з 

прадавніх часів, із кам‘яного віку, вони формувались  як саморегульовані, 

самодостатні системи з часу, коли людина розпочала спілкуватися. Якщо 

мова не зазнає асимілятивного тиску з боку мов завойовників, вона може 

функціонувати тисячі і десятки тисяч років. Прикладом можуть бути 

нинішня китайська (мандаринська) мова, давньоєгипетська, грецька, фінська. 

Китайська нараховує від 6 до 10 тисяч років, давньоєгипетська – понад 4 

тисячі років. 

Український мовознавець І. Свінціцький наголошував, що поодинокі 

мови з першопочатку розвивались своїм індивідуальним шляхом [8, c. 16].  

Бодуен де Куртене стверджував, що племінні і національні мови сягають 

«зачатків розвитку людської мови взагалі». 

Коли у людини виникла вольова спонука висловити свої враження від 

явищ природи, це робилося за допомогою природо-наслідувальних звуків. У 

багатьох мовах ці вигуки – звуки функціонують і нині. В українській мові це 

вигуки: ну, на, но (дай-но), геть, хлоп. Ці звуки відігравали інформаційну, 

забороняючу, спонукальну роль (ну, еге, агов, гу, ей). За О. Потебнею, перші 

слова створювались як з вигуків, так і як шляхом звуконаслідування. 

Природа (ліси, ріки, степ, гори, море, вода, земля, вогонь) спонукали людину 

до розмови, творення слів, речень. Ці природні умови на нашій етнічній 

території були особливі: м‘який, помірний клімат благотворно впливав на 

розвиток голосових зв‘язок, тому й мова українська м‘яка, мелодійна, 
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лагідна. Вона використовується у всіх випадках життя. Природна мова 

розвивається, як правило, на консервативних засадах: для зміни назв, 

найменувань (топонімів, антропонімів, гідронімів, зоонімів, хрононімів, 

явищ, дій, об‘єктів, термінів) потрібні дуже серйозні причини. Освоюючи, 

пізнаючи світ, людина давала назви предметам, людям, діям, 

систематизувала навколишній світ відповідно до певних розрядів імен [7, 

c. 20]. 

Творчі корені інших мов почали свій розвиток у період родового 

становлення людського соціуму. Асимілятивні, об‘єднавчі процеси 

суспільного розвитку знищили тисячі і тисячі мов. Але українська мова 

витримує всі випробування. І запровадження церковнослов‘янської 

писемності та мови як мови церковної і державної ще тисячу років тому, і 

наступні пригнічування не порушили її коріння, адже воно в рідній землі. 

Дослідники стверджують, що всі нині існуючі мови живилися своїми 

індивідуальними і дуже давніми джерелами. 

Древнє походження української мови підтверджується у працях 

українських етнографів-фольклористів ХІХ ст. П. Житецького, 

М. Максимовича, О. Потебні, пізніших учених-мовознавців 

А. Булаховського, М. Кримського, М. Марка, сучасних лінгвістів. До нас 

дійшли дуже давні розмовні пам‘ятки української мови, простежуються 

українські лексичні, морфологічні, фонетичні риси з найдавніших часів. Це і 

антропоніми, і топоніми, і зооніми, і гідроніми, і найменування дій, 

зафіксовані в усних і писемних джерелах. Дослідники наводять приклади 

багатьох сотень назв країн, міст, сіл, річок, озер, гір, які звучали так, як 

сьогодні. 

До української землі прив‘язана культура, символіка, духовність і 

ментальність, світорозуміння етносу, його уявлення про основні принципи 

функціонування Всесвіту, Сонця, Землі. Отже, одним із найголовніших 

сегментів феномену української культури є її історизм, заглибленість в 

історію, адже земля наша і сьогодні найбагатша, найдавніша, найбільш 

пристосована для проживання, для культурно-цивілізованого творення [1, 

c. 45–47]. 

Тисячоліттями звідси вели шляхи на схід і на захід, на північ і на 

південь, була велика можливість взаємовпливів культур, обміну надбанням. 

Усе це мало величезний вплив на формування епічно-мовної свідомості 

племен, які проживали тут і вбирали в себе соціальний, культурний досвід, 

формували свій духовний світ. 

Мовний чинник, незалежно від історичного та геополітичного, відіграв 

провідну роль у формуванні української культури. З-поміж усіх культурно-

творчих явищ, які спроможна виробити і удосконалити людина, найвагоміше 

місце посідає рідна мова українського народу. Мова виховує людину, 

підносить її в духовному сенсі, допомагає глибше пізнати власну сутність і 

сутність світу. 
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МОВНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ФАХІВЦІВ 

Проблема формування культури мовлення у професійній діяльності є 

нині досить актуальною і визначається суттєвими змінами в Україні: 

процесами глобалізації; розбудовою української держави, реформуванням 

економіки, змінами підходів у навчанні тощо. Це вимагає від майбутнього 

кваліфікованого фахівця високого освітнього рівня, інформаційної культури, 

розвиненого комунікативно-професійного потенціалу, готовності до 

мовленнєвої взаємодії. 

Мета наукової розвідки – розкрити поняття культури мови, висвітлити 
значення культури мовлення у професійній діяльності фахівців.  
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Питання культури мови і мовлення досліджують Н. Бабич, А. Васильєва 

Г. Винокур, Б. Головін, С. Єрмоленко, А. Коваль, Л. Кравець, Л. Мацько, 
М. Котюрова та ін. 

Дбаючи про мовну культуру держави, кожен громадянин має бути 

взірцем правильного мовлення. Будь-яка професійна діяльність здійснюється 

через спілкування та пов‘язана зі сферою обслуговування. Тому рівень 

мовної культури є важливим аспектом формування іміджу професіоналів та 

установ, в яких вони працюють. Підвищення мовної культури – загальна 

необхідність професійної діяльності кожного громадянина, а розвиток і 

вдосконалення мовної культури є актуальним завданням сьогодення 

[1, c. 61].  

Особливо підвищився інтерес до мовної культури у роки незалежності 

України. З утвердженням української мови як державної на території України 
розширилося коло її використання.  

Під поняттям культури мовлення прийнято розуміти передусім 

дотримання кожним мовцем правильної літературної вимови, правопису, 

лексичних і граматичних норм, усталеного в літературній мові 

наголошування слів. У лексикографічних джерелах поняття-термін «культура 

мови» визначається такими двома визначальними критеріями: по-перше, 

дотримання усталених норм вимови, формо та слововживання, вміння 

використовувати мовні засоби у різних умовах спілкування відповідно до 

мети й змісту мови / належало б сказати не «мови», а «мовлення»/;  по-друге, 

це «галузь мовознавства, що досліджує проблеми формування літературної 

мови» [2].  

Культура мовлення «передбачає дбайливе ставлення до чистоти мови, до 

її природної краси. Незаперечним є той факт, що носій високої загальної 

культури ніколи не дозволить собі засмічувати мовлення, культура рідної 
мови – важливий показник загальної культури людини» [3, с. 176].  

Культура мовлення – це здатність використовувати оптимальні для 

конкретної ситуації мовні засоби [1, с. 67]. Її також трактують як 

загальноприйнятий мовний етикет: типові формули вітання, побажання, 

прощання, запрошення тощо. Велике значення має тон розмови, уміння 

вислухати співрозмовника, вчасно й доречно підтримувати тему. Уважність, 

чемність і ввічливість – основні вимоги до мовного етикету [1, с. 68 ]. 

Відомо, що вищою формою існування української мови, як і будь-якої 

національної мови, є літературна мова. Найперша ознака, що відрізняє 

літературну мову від інших форм національної мови (діалекти, жаргони, 

просторіччя), – її унормованість. Норми забезпечують стабільність, 

уніфікованість, спадкоємність мовних засобів та їх зрозумілість. У зв‘язку з 

цим основною вимогою до усного ділового мовлення є дотримання норм. У 

сфері ділового мовлення – це усталені правила, пов‘язані з професійною 

діяльністю. Дотримання мовленнєвих норм є складовою культури 

спілкування. 
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Основними комунікативними ознаками культури мовлення є 

правильність – відповідність мовлення літературним нормам, що діють у 

мовній системі; змістовність (лаконічність) – глибоке усвідомлення теми й 

головної думки, докладне ознайомлення з наявною інформацією та повне 

розкриття теми; послідовність – логічний, закономірний виклад думок 

висловлювання; точність – повна відповідність висловлюваного певним 

реаліям життя; багатство – використання мовцем найрізноманітніших мовних 

засобів висловлення думки у межах відповідного стилю; виразність – 

застосування виражальних засобів звукового мовлення (наголосу, паузи, 

дикції, інтонації, міміки, жестів); доречність і доцільність – особлива 

організація мовних засобів та ресурсів мови, яка зумовлює відповідність 

мовлення меті та обставинам спілкування [2]. 

Засвоєння названих ознак у цілому  забезпечить володіння особистістю 

високою культурою мовлення. Культура мовлення – невід‘ємна складова 

загальної культури особистості, а володіння культурою мовлення – важлива 

умова професійного успіху та фахового зростання. 

Варто зауважити, що «на мовну особистість впливають суспільно-

соціальне, територіальне оточення, традиції національної культури. Вона 

постійно перебуває у пошуку нових ефективних індивідуально-стильових 

засобів мовної виразності» [3, с. 125]. О. Семеног визначає важливі складові 

мовної особистості: «ціннісний (система цінностей), світоглядний (система 

життєвих смислів), культурологічний (рівень засвоєння культури), 

особистісний (індивідуальний), пізнавальний (розуміння лексико-

фразеологічного потенціалу, граматичних форм і конструкцій, стилістичного 

розмаїття рідної мови), поведінковий (мовна поведінка, поведінка у типових 

ситуаціях спілкування) компоненти, мовна майстерність, мовні та 

інтелектуальні здібності, мовне чуття» [4, с. 122]. 

Ознакою високої культури мовлення у сфері професійної діяльності є 

правильне використання мовних засобів, що повинно стати 

загальнодержавною справою. Формування високої культури мовлення є 

невід‘ємною рисою загальнолюдської культури. Зокрема для професійної 

діяльності культура усного й писемного мовлення є не лише відображенням 

її вихованості, інтелігентності, а й встановлює в цілому культуру праці, 

культуру взаємин у щоденному спілкуванні в найрізноманітніших сферах 

мовленнєвої діяльності: від приватного спілкування – до спілкування на 

державному рівні.  

На нашу думку, процес формування професійної культури мовлення у 
сфері професійної діяльності складається з таких основних компонентів:  

 засвоєння професійної лексики і термінології економічного 

(податкового) фаху;  

 роботи зі словниками, довідниками;  

 формування вмінь сприймати, відтворювати й створювати фахові 

тексти різних стилів мови;  
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 моделювання мовленнєвих ситуацій, які виникатимуть у майбутній 

професійній діяльності;  

 боротьба з мовленнєвою неохайністю в спілкуванні, уникнення 

типових порушень літературної мови в мовленнєвих стереотипах 

фахової галузі.  

Отже, одним із найважливіших показників рівня загальної та мовної 

культури людини, її мислення, інтелекту є мова. У професійному житті 

сучасної людини мовна діяльність посідає надзвичайно важливе місце, без 

неї неможливі ні оволодіння професійними знаннями та навичками, ні 

загальнокультурний розвиток особистості. 

Мовна культура виявляється і вдосконалюється у процесі спілкування, 

зокрема під час виконання професійних обов‘язків, у володінні професійною 

мовою, вмінні висловлюватися правильно, точно, логічно, майстерно 

використовувати мовні норми та засоби залежно від мети і ситуації 

спілкування. Мовленнєва культура особистості залежить від її 
зорієнтованості на основні риси зразкового мовлення. 
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МЕТАМОВНІ ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОЇ РОБОТИ 

До мови наукової літератури ставляться особливо суворі вимоги щодо 

дотримання норм, що сприяє посиленню логізації викладу. Адже, як відомо, 

метою наукових творів є ознайомлення читача з результатами досліджень 

учених у різних галузях знань. Меті підпорядковані спосіб викладу 

матеріалу, і, відповідно, мовні засоби, які використовуються. Вони повинні 

забезпечувати повне й точне осмислення теми, послідовність і взаємозв‘язок 

http://studopedia.com.ua/1_224757_oznaki-kulturi-movlennya.html
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думок. Усі міркування автора твору мають спрямовуватися на переконливе 

обґрунтування висновків, результатів, яких було досягнуто під час 

дослідження. Чітка послідовність мислення автора передбачає насамперед 

логічне, а не емоційно-чуттєве сприйняття наукового твору, тому емоційно-

експресивні мовні засоби не мають бути домінантними в ньому.  

Вчені підкреслюють, що науковий дискурс є особливим типом взаємодії 

адресанта й адресата, в якому адресант докладає зусиль переконати адресата 

в істинності повідомлення через своєрідний внутрішній діалог з читачем [3]. 

Загальновідомо, що текст наукового дослідження завжди відзначається своєю 

подвійною природою. З одного боку, цей текст є вторинним. Жодне 

дослідження не виникає з нуля, воно спирається, «відштовхується» та 

співвідноситься з напрацьованими результатами у тій чи тій галузі. Уміння 

працювати з первинним текстом, правильне оформлення своєї думки, 

послідовне зазначення посилань на першоджерело – це першочергове 

завдання кожного автора будь-якої наукової праці.  

Особлива роль у написанні наукової праці, на думку В. Зірки та 

Н. Зінукової, відведена мовленнєвим конструктам [1, с. 57]. До мовленнєвих 

конструктів дослідниці відносять клішовані фрази, які вибудовують 

змістовно-смислову структуру наукового тексту, і власне дієслова, які 

дискутують цільову установку кожного положення, істинність якого має бути 

доведена. Конструкти-фрази вони умовно називають метамовою. 

Метамова, за визначенням О. Селіванової, – це «універсальний 

формалізований семіотичний код семантичного й синтаксичного опису 

природних мов» [5, с. 418]. Термін «метамова», як зауважують Л. Мацько та 

Г. Денискіна, спочатку виник у математиці й логіці в значенні 

«формалізована мова, засобами якої досліджуються властивості відповідних 

предметних (або об‘єктних) теорій» [4, с. 177]. Метамова є об‘єктом 

вивчення металінгвістики (науки про мови «другого порядку»). Будучи 

мовою опису природної мови, метамова водночас є й частиною природної 

мови. Метамова як засіб наукового спілкування використовується й реально 

існує у відповідному метамовленні, тобто в тому різновиді мовлення, що 

забезпечує спілкування учених, які досліджують ті чи ті властивості мови-

об‘єкта. Взаємодію метамови й метамовлення відображено в принципах 

побудови лексикографічних посібників, коли до словникових статей 

включають уривки (або сегменти) метамовлення. 

В. Звегінцев виокремлює такі характерні ознаки метамови лінгвістики: 

1) системність (елементи метамови характеризуються упорядкованістю й 

становлять єдине концептуальне ціле; власне, метамова й будується як 

система термінів); 

2) формалізованість структури; 
3) однозначність елементів структури, що передбачає необхідність давати 

точне, застосовуване до якогось одного конкретного мовного явища 

визначення (або опис), встановлюване положенням цього елемента в 

структурі; 
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4) обмежена функціональна спрямованість, оскільки метамова орієнтована 
на виконання обмежених цілей і не здатна виконувати ті різноаспектні й 

надзвичайно відповідальні функції, які здійснюють конкретні мови; 

5) еталонність; 
6) абстрактність (метазнакам лінгвістики властивий високий рівень 

абстрактності, як і взагалі термінології, що формує метамову будь-якої 

науки); 

7) універсальність і достатність метамови в межах того напрямку, де її 

застосовують; 

8) відкритість (метамова становить відкриту систему понять, що має 
потенціал для подальшого розвитку, однак, з іншого боку, характеризується 

формалізованістю структури як штучна наукова система); 

9) наступність (однаковість, конвенціональність) як основа послідовних 
лінгвістичних дій під час опису конкретного мовного явища з опорою на 

єдину термінологію, використовувану в попередніх роботах у межах того чи 

того лінгвістичного напрямку, лінгвістичної школи [2, с. 15]. 

Отже, метамова як засіб наукового спілкування, як зауважують 

Л. Мацько та Г. Денискіна, є складним явищем, що зумовлює системні 

відношення між термінами та містить загальнонаукову лексику, тобто ті 

слова й словосполучення, які використовують під час опису різних аспектів 

мовознавчого дослідження [4, с. 178]. Пошук істини досліджень включає не 

лише емпіричний експеримент (безпосередньо сам процес досліджень), а й 

додатковий аналіз результату (моделювання), який проводиться з 

використанням «метамови». 

Під час аналізу зібраного матеріалу обирають найбільш обґрунтовані та 

аргументовані конспективні записи, виписки, цитати, потім систематизують 

їх за ключовими питаннями дослідження. Підсумком цієї роботи має бути 

логічно вибудувана система даних за сутністю аналізованого питання, 

оформлена за допомогою спеціальних мовних формул, чільне місце з-поміж 

яких займають дієслова-конструкти. В. Зірка та Н. Зінукова пропонують 

молодим дослідникам індивідуально поповнювати список цих дієслів 

(операційних конструктів) з обов‘язковим уточненням смислового 

навантаження кожного [1, с. 57–58]: 

Аналізувати – розкладати, розбирати ціле; детально розбирати, 

продумати. 

Визначити – дати визначення, сформулювати точне значення терміну. 

Виявити – зробити явним, показати, виявити: виявити переваги, 

особливості; розкрити, (виявити) – виявити механізм, закономірності, 

структуру. 

Зіставити – виявити різні й загальні сторони, властивості, ознаки. 

З‘ясувати – зробити ясним, зрозумілим, дізнатися: з‘ясувати природу 

явища, статус, ступінь вивченості. 

Інтерпретувати – тлумачити, роз‘яснювати, розкривати зміст. 
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(Про)Ілюструвати – наводити наочний приклад для пояснення або 

доказу своїх думок, наочно пояснювати. 

Описати – в систематичному порядку викласти особливості, ознаки, 

склад чого-небудь. 

Підкреслити – проводити риску під яким-небудь текстом, словом і т. ін., 

вирізняючи щось; – наголошувати на чому-небудь, виділяючи його як 

значніше, важливіше за інше (звичайно у викладі); – виявляти своє 

ставлення до кого-, чого-небудь поведінкою, діями і т. ін.; – робити що-

небудь яскравішим, помітнішим і т. ін. порівняно з чимось. 

Підтвердити – довести за допомогою чого-небудь істинність, 

правильність якого-небудь твердження: підтвердити фактами, 

результатами дослідження; підтвердити гіпотезу, припущення; 

підтвердити кількісними даними. 

Позначити, відмітити тим або іншим способом: показати на прикладі, 

графічно. 

Показати – продемонструвати що-небудь, ознайомити з чим-небудь: 

показати переваги якого-небудь підходу; показати результати дослідження. 

Порівняти – розглянути одне у зв‘язку з іншим для встановлення 

схожості або відмінності, або для встановлення переваги однієї перед іншим. 

Посилатися – вказувати на кого-небудь як на свідка або авторитетну 

особу, називати щось як аргумент для підтвердження своїх слів, виправдання 

дій і т. ін.; – повідомляти що-небудь (факти, цифри тощо) для підкріплення 

своєї думки; – на доказ правомірності своїх міркувань наводити або 

згадувати відповідні висловлювання видатних теоретиків, учених, 

письменників і т. ін. 

Представити – запропонувати що-небудь, вказати на що-небудь як на 

основу: представити докази, аргументи. 

Простежити – провести ретельне спостереження за чим-небудь: 

простежити різні точки зору, класифікації, підходи, особливості, 

характерні риси, ознаки. 

Розглянути – розібрати, обдумати, обговорити, описати, детально 

зупинитися, зазвичай з метою оцінки ухвалення рішення: розглянути 

питання, точку зору, класифікацію, поняття, гіпотезу. 

Роз‘яснювати – наочно навчаючи чого-небудь: показати правила 

згортання; показати аналіз за безпосередньо складовими; зробити явним, 

очевидним, виявити, розкрити: показати практичну значущість. 

Уточнити – зробити точнішим, надати велику точність: уточнити 

формулювання; уточнити позицію автора. 

Відповідальною творчою роботою є опрацювання, систематизація та 

моделювання матеріалу. Але вона буде плідною й цілеспрямованою, якщо 

дослідник виробив цілісну концепцію своєї праці. На етапі моделювання 

найдоцільнішим є шлях викладення результатів, здобутих у процесі 

досліджень, які розкривають сутність задуманої теми за методом сходження 

від абстрактного до конкретного. З метою апробації досліджуваної роботи, 
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перевірки правильності своїх ідей доцільно готувати окремі розділи, 

параграфи роботи у вигляді статей, тез для виступу на конференціях, 

семінарах тощо. Апробовані таким чином матеріали легше «вмонтувати» в 

загальний текст роботи. Головна думка в кожній семантично завершеній 

частині – одна (це стосується тільки наукових текстів, у яких частини 

виділяються на логічній основі: одна думка – одна частина). Навколо неї 

організовується вся інформація. Отже, треба зробити так, щоб слова, які 

передають цю думку, не губилися серед інших. Читач повинен їх бачити 

відразу, навіть не заглиблюючись у зміст. 

Насамперед треба добре уявити модель у нелінійному вигляді – 

побачити всі її елементи, простежити зв‘язки між ними. Далі слід розкласти 

модель на складові частини, кожна з яких відображає той чи інший аспект 

проблеми. Причому всі ці частини в сукупності повинні відображати модель. 

Наступним етапом є встановлення ієрархії окреслених (запланованих) частин 

– рішення, які з них відображають головні аспекти вашої моделі, а які є 

допоміжними, тобто сприяють висвітленню основного. Необхідно 

проаналізувати логічні зв‘язки між окремими частинами й на основі аналізу 

визначити послідовність частин.  

При аналітичному розборі досліджуваних одиниць інших авторів перед 

тим, хто пише, як зауважують В. Зірка та Н. Зінукова, виникають два 

завдання: висловити своє ставлення до того чи того твердження; побудувати 

текст, поєднуючи ланцюжки міркувань і підпорядковувавши логіку побудови 

за заданою логікою тезою [1, с. 57]. Для вирішення першого та другого 

завдання як допомогу дослідники наукових текстів пропонують мовні кліше, 

які здебільшого називають метамовою структури наукового тексту (як 

свідчить…; інтерес мовознавців до вивчення… пояснюють…; нам 

видається…; це дозволяє зробити висновок …; на наш погляд…; спочатку 

нам хотілось звернути увагу…; досить очевидно…; на закінчення цього 

розділу…; але звернемося до (наступного) ще…; так, розглянемо це явище на 

прикладі…; з точки зору…; ми приєднуємось до думки…; якщо вважати, 

що… тощо). 

Зрозуміло, що при оформленні кінцевого результату обов‘язково 

потрібно чітко відділяти частини цілісного дослідження. У наукових текстах 

це роблять за допомогою розділів, параграфів, пунктів тощо. Однак у межах 

одного параграфа може існувати кілька семантично завершених частин, які 

потребують чітких покажчиків. Тільки чітко відділяючи одну частину від 

іншої, можна зробити текст придатним до сприймання. Це пояснюється 

психологічними особливостями людини. Відомо, що людська психіка має 

певні обмеження: для того щоб інтелектуально опрацювати інформацію, 

людина осмислює її частинами, конденсує й у такому опрацьованому вигляді 

залучає до подальших інтелектуальних операцій. Для цього текст ділять на 

абзаци, а також використовують метатекстові одиниці, які допомагають 

оптимально організувати текст. 

Отже, завдання дослідника – багатовимірну модель дослідження 
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перетворити в лінійний текст так, щоб читач, сприйнявши її в такому вигляді, 

утворив у своїй свідомості модель, подібну до авторської. Тільки в такому 

випадку можна твердити, що адресати зрозуміють дослідника. За умови, 

якщо автору наукової праці не вдалося розкласти інформацію на частини й 

відповідно підготувати ці частини до сприймання, навіть досвідчений читач 

не зрозуміє його. 
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ОВЛАДЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ЛЕКСИКОЙ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ 

Характерной особенностью обучения иностранному языку в вузе 

является его профессиональная направленность. Использование 

коммуникативного подхода призвано обучить студентов использовать 

иностранный язык как средство коммуникации в ситуациях социального и 

профессионального общения для решения конкретных практических задач. 

Целью данного исследования является анализ особенностей обучения 

иностранному языку в неязыковом вузе. 

Коммуникативная компетенция включает в себя ряд компетенций. 

Добиться высокого уровня коммуникативной компетенции невозможно без 

прочного усвоения иноязычной лексики: «лексическая компетенция 
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формируется в процессе коммуникативной деятельности обучающихся, а 

коммуникативная компетенция совершенствуется по мете становления 

лексической компетенции, то есть их формирование взаимозависимо» [5]. 

Лексическая компетенция сводится не только к совокупности 

лексических знаков, навыков и умений, но и наравне с личностными 

качествами обучаемых включает их языковой и речевой опыт [4]. 

О. Г. Стародубцева рассматривает «иноязычную профессиональную 

лексическую компетенцию как определенное качество, которым обладает 

субъект учебно-познавательной деятельности... как ресурсное качество, 

обеспечивающее особый тип организации знаний и опыта обучающихся, 

которые выступают в качестве основы для прогрессирующего формирования 

профессионально-коммуникативной компетенции» [5]. 

Формирование лексических навыков проходит три стадии: 

1) накопление эмпирических и рефлексивных знание о лексической единице 

2) тренировка с целью развития умений употребления новой лексики и 

перевода ее на уровень долговременной памяти, 3) творческое применение, 

отработка лексических действий в новых условиях [7]. 

Характерной тенденцией современной образовательной политики 

выступает компетентностный подход в иноязычной подготовке, который 

предполагает использование обучающих стратегий, которые в учебном 

дискурсе служат целям «изменения картины мира адресата», оказывают 

«воздействие на поведение адресата» и побуждают его «к формированию 

умений и навыков» [6]. 

Ю.А. Семенчук предлагает использовать понятие «обучающие 

стратегии», поскольку именно они способны рационально решать проблемы 

обучения лексике в коммуникации, служат целям формирования т.н. 

стратегической компетенции. Эффективными стратегиями он считает 

стимулирующие, социальные, мнемонические, когнитивные, 

метакогнитивные и компенсаторные стратегии [3]. 

Стимулирующие стратегии призваны создать у студентов мотивацию к 

учению через совместное выполнение проблемных заданий и обсуждение 

вопросов, способствуют созданию атмосферы доброжелательности и 

взаимной поддержки, обеспечивают их интеллектуальную активность, 

расширяют учебную автономию студентов через выполнение учебных 

заданий на усвоение лексических дефиниций, восполнение недостающей 

информации в таблицах, составление списка терминов по определенной 

тематике, написание пояснительных записок к схемам, диаграммам [3]. 

Создание позитивного психологического микроклимата и атмосферы 

сотрудничества достигается через использование социальных стратегий, 

нацеленных на участие обучаемых в подготовке и проведении деловых игр, 

проектов, дискуссий, презентаций, анализе производственных ситуаций. 

В основе мнемонических стратегий лежит использование приемов 

ассоциативного соотнесения новых лексических единиц с усвоенными ранее, 
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их группировка и дифференциация, обнаружение и осмысление соответствий 

и различий в их значениях. 

Метакогнитвные стратегии связаны с процессами поиска, переработки 

информации и продукции собственных сообщений [3, с. 20] и реализуются 

через такие методические приемы, как нахождение интересующего факта, 

вычленение основной информации, предвосхищение дальнейшего сюжета 

повествования, нахождение нужной информации для аргументации своей 

точки зрения, способность делать свои заключения. 

Компенсаторные стратегии помогают восполнить недостающие знания 

лексических единиц, нехватку языковых ресурсов, которые необходимы 

студентам для реализации своего коммуникативного намерения [3], и 

связаны с развитием у студентов языковой догадки, навыков 

перефразирования, использования синонимов, использование невербальных 

средств для достижения основной цели – компенсировать прерванный 

процесс коммуниации [3]. 

Вывод. Для достижения студентами целей программы по 

профессионально-ориентированному иностранному языку необходимо, 

чтобы обучающие стратегии стратегии находили реализацию в ходе учебно-

воспитательного процесса. Целенаправленная деятельность преподавателя 

обеспечит студенту уверенность и компетентность в его будущей социально-

профессиональной деятельности, повысит его конкурентоспособность, 

профессиональную мобильность, увеличит успешность его социальной 

адаптации и самореализации, сделает его востребованным на рынке труда. 

 

Список использованных источников: 
1. Горская И. А. Актуализация познавательных стратегий в процессе 

самостоятельной работы по иностранному языку / И.А. Горская // 

Актуальные вопросы повышения качества языкового образования на 

современном этапе : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21-22 

дек. 2010 г. : в 2 ч. Ч. 2. -– Минск: МГЛУ, 2011. – С. 18–22. 

2. Коренева М. Р. Компенсаторная стратегия и компенсаторное умение 

как лингводидактические категории и проблема их разграничения / М.Р. 

Коренева // Вестник Бурятского гос. ун-та. – 2012. – № 15. – С. 125–130. 

3. Семенчук Ю.А. Интерактивное обучение студентов английской 

экономической лексике / Под науч. ред. О.Б. Тарнопольского. – Тернополь : 

Вектор, 2017. – 212 с.  

4. Сиземина А. Е. Методика развития лексической компетенции 

студентов лингвистического вуза на основе формирования мотивационной 

базы обучения: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Н. Новгород, 2009. – 22 с. 

5. Стародубцева О.Г. Формирование иноязычной лексической 

компетенции студентов неязыкового вуза в контексте междисциплинарных 

связей // Научно-педагогическое обозрение. – 2014. – № 3 (5). – С. 38 – 42. 



Тенденції та перспективи формування професійної лексики. Випуск VIII, 2018 р. 

 

 

 210 

6. Токарева П. В. Коммуникативные стратегии и тактики в современном 

учебном дискурсе : автореф. дис. . канд. филол. наук : спец. 10.02.01 – 

русский язык / П.В. Токарева. – Омск, 2005. – 22 с. 

7. Шамов А. Н. Лексические навыки устной речи и чтения – основа 

семантической компетенции обучаемых / А.Н. Шамов // Иностранные языки 

в школе. – 2007. – № 4. – С. 19–25. 

 

 

Шаповалюк Іванна Олександрівна, 

студентка Навчально-наукового інституту 

фінансів, банківської справи  

Університету ДФС України  

Науковий керівник –  

Сукаленко Т. М., к. філол. н., доцент 

кафедри журналістики, словесності та 

культури Навчально-наукового інституту 

гуманітарних наук  

Університету ДФС України 

(Ірпінь, Україна)  

 

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 

ФІНАНСИСТА 
У наш час комунікативну компетентність розглядають як поєднання 

навичок успішного спілкування і взаємодію однієї людини з іншими. До цих 

навичок належать грамотність мовлення, володіння ораторським мистецтвом 

і здатність налагодити контакт з різними комунікантами-партнерами. 

Динамічний розвиток сучасного суспільства та галузей знань висуває нові 

вимоги до системи вищої професійної освіти, передбачає формування і 

розвиток у майбутніх фахівців таких якостей, як мобільність, ініціативність, 

самостійність під час отримання нових знань, комунікативна компетентність, 

готовність до ефективної міжособистісної та професійної взаємодії. 

Мета наукової розвідки – висвітлити комунікативну компетентність як 

важливий складник професійної компетентності майбутнього фінансиста. 

Питанням комунікативної компетентності у структурі професійної 

займалися В. Вітюк, М. Головань, С. Зенкевич, В. Кручек, Р. Міловідова, 

Ю. Пассов, Л. Романишина, Л. Савенкова, В. Семиченко, Т. Сукаленко та ін. 

М. С. Головань розглядає комунікативну компетентність як складову 

спілкування, а комунікативний процес як «інформаційний процес між 

людьми – активними суб‘єктами, з урахуванням відношень між партнерами»,   

тобто виникає «вузьке» поняття «комунікація». Однак часто «комунікацію» 

розуміють як синонім спілкування, підкреслюючи, що «комунікативний 

вплив є … психологічним впливом одного комуніканта на іншого з метою 

зміни його поведінки. Це означає, що відбувається зміна самого типу 
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відносин, що склався між учасниками комунікацій. Є й широке розуміння 

«комунікації», яке застосовується у зв‘язку з розвитком системи масових 

комунікацій у суспільстві. Виокремлюють такі складові комунікативної 

компетентності:  

 орієнтованість у різноманітних ситуаціях спілкування, яка заснована на 

знаннях і життєвому досвіді індивіда; 

 спроможність ефективно взаємодіяти з довкіллям завдяки розумінню 

себе й інших під час постійної видозміни психічних станів, 

міжособистісних відносин і умов соціального середовища; 

 адекватна орієнтація людини в самій собі; 

 готовність і уміння будувати контакт з людьми; 

 внутрішні засоби регуляції комунікативних дій; 

 знання, уміння і навички конструктивного спілкування; 

 внутрішні ресурси, необхідні для побудови ефективної комунікативної 

дії у визначеному колі ситуацій міжособистісної взаємодії. 

Таким чином, комунікативна компетентність постає як структурний 

феномен, що містить складники, як цінності, мотиви, установки, соціально-

психологічні стереотипи, знання, уміння, навички [1]. 

Однією зі складових комунікативної компетентності є вміння 

усвідомлювати і долати комунікативні бар‘єри, які можуть виникати, 

наприклад, у випадку відсутності розуміння ситуації спілкування. 

Ми розглядаємо комунікативну компетентність як інтегральну якість 

особистості, що виконує функцію адаптації й адекватного функціонування 

особистості в соціумі. 

Компетенція – це певна норма, досягнення якої може свідчити про 

можливість правильного вирішення якого-небудь завдання, а компетентність 

– це оцінка досягнення (або недосягнення) цієї норми. Компетентність 

виступає як якість, характеристика особи, яка дозволяє їй (або навіть дає 

право) вирішувати комунікативні завдання, виносити рішення, судження у 

певній галузі. Основою цієї якості є знання, обізнаність, досвід соціально-

професійної діяльності людини. Цим самим підкреслюється інтегративний 

характер поняття «компетентність» [2]. 

Дж. Равен визначав компетентність як специфічну здатність, необхідну 

для ефективного виконання конкретної дії в конкретній предметній галузі, 

яка включає вузькоспеціальні знання, особливого роду предметні навички, 

способи мислення, а також розуміння відповідальності за свої дії. Бути 

компетентним – значить мати набір специфічних компетентностей різного 

рівня .Аналіз понять «компетенція» i «компетентність» дає підстави зробити 

такі висновки: компетенція – деяка відчужена, наперед задана вимога до 

підготовки особи (властивості або якості, потенційні здатності особи), 

наперед задана вимога щодо знань та досвіду діяльності у певній сфері; 

компетентність – це володіння компетенцією, що виявляється в ефективній 

діяльності і включає особисте ставлення до предмета і продукту діяльності; 
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компетентність – це інтегративне утворення особистості, що інтегрує в собі 

знання, уміння, навички, досвід і особистісні властивості, які обумовлюють 

прагнення, здатність і готовність розв‘язувати проблеми і завдання, що 

виникають у реальних життєвих ситуаціях, усвідомлюючи при цьому 

значущість предмета і результату діяльності. Компетентність є системним 

поняттям, що має свою структуру, рівні, функції, своєрідні характеристики, 

властивості; компетентним можна стати опановуючи певні компетенції і 

реалізуючи їх у досвіді конкретної діяльності. Крім того, компетентність 

співвіднесена з ціннісними і смисловими характеристиками особи, має 

практико-орієнтовану спрямованість [3]. 

У роботах дослідників ми зустрічаємося з поняттям «компетентність» як 

в однині, так і з поняттям «компетентності» у множині. Відповідно до правил 

граматики української мови абстрактні поняття, які закінчуються на –ість, 

вживаються в однині.  

Комунікативна компетентність є важливим складником професійної 

компетентності. У нашому розумінні комунікативна компетентність є 

системою внутрішніх ресурсів ефективної взаємодії: позицій спілкування, 

ролей, стереотипів, установок, знань, умінь, навичок. Ефективне спілкування 

завжди передбачає спонтанний і творчий процес комунікантів у процесі 

вирішення важливих професійних завдань, адже комунікативна 

компетентність до помає особистості самоствердитися у професійній 

діяльності, реалізувати фаховий потенціал, проявити свої здібності, здобути 

авторитет і повагу серед колег. 
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ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ ВИХОВАНОСТІ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Початкова школа на сучасному етапі розвитку суспільства покликана 

віддати пріоритети вихованню патріотизму як складнику світогляду 

молодшого школяра та його ставленню до рідної країни, інших націй та 

народів, національних святинь, посиленню любові до України, мови, 

почуттю відповідальності за її незалежність, збереженню матеріальних і 

духовних цінностей. Тому у сучасній педагогічній освіті актуалізується 

потреба у вихованні патріотизму учнів як почуття і як базової якості 

особистості на основі нових підходів і шляхів його реалізації [2]. Для 

успішного розв‘язання цієї проблеми ефективним буде створення 

патріотично спрямованого освітньо-виховного середовища початкової 

школи. 

Теоретичний аспект патріотичного виховання розробляли відомі 

українські педагоги минулого: Г. Ващенко, Б. Грінченко, М. Грушевський, 

О.Духнович, М. Драгоманов, А. Макаренко, І. Огієнко, С. Русова, 

В. Сухомлинський, К. Ушинський, які значну увагу приділяли вихованню 

любові до своєї землі, рідної мови, формуванню національної 

самосвідомості. 

Ціннісні мотиви формування громадянсько-патріотичної культури 

молодших школярів аспектно висвітлено у працях В. Громадської, 

Ю. Зубцової, Н. Михайловської, О. Німко та ін. 

Серед сучасних дослідників, які працюють над питанням 

патріотичного виховання та громадянських якостей особистості − І. Бех, 

П. Вербицька, П. Ігнатенко, А. Погрібний, Ю. Руденко, О. Смоляр, К. Чорна. 

Але поза увагою дослідників залишається проблема використання уроків 

української мови у вихованні патріотизму молодших школярів. Дидактичне 

наповнення цього предмета сприяє набуттю учнями знань про людину та 
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суспільство, забезпечує оволодіння суспільно-історичним досвідом 

українського народу, його культурними традиціями, мораллю та духовністю. 

Все це спрямовано на те, щоб учні, опановуючи їх, знали про державу Україну 

та український народ, усвідомлювали себе як спадкоємці, виразники його 

ментальності [3].  

Метою  цієї статті є обґрунтування педагогічних умов патріотичного 

виховання молодших школярів у процесі вивчення української мови. 

На нашу думку, основними напрямами патріотичного виховання 

молодших школярів на уроках української мови є: 

• формування переконання про суспільну значущість родини, сім'ї, 
роду і родоводу; 

• краєзнавство; 

• ознайомлення з формами суспільного життя; 

• поглиблення знань про історію держави, державні символи; 

• ознайомлення з традиціями і культурою свого народу. 
Для досягнення цієї мети на уроках української мови доцільно 

використовувати дидактичний матеріал: вправи, диктанти, письмові завдання 

на картках, проблемні завдання і запитання, твори тощо, що мають виховну 

спрямованість. А також інноваційні методи навчання, а саме: ігрові 

технології (рольові, ситуаційні ігри); діалогові технології; мозковий штурм; 

кейс-технології; рефлексивні технології (ессе) [1].  

Отже, для досягнення системності у патріотичному вихованні учнів 

пропонуємо використовувати наступні форми, методи та технології: 

• міжпредметні учнівські дослідження (учнівські портфоліо, проекти); 
• кооперативне навчання, малі групи, проектну діяльність і аналіз 

життєвих ситуацій, рольові та дидактичні ігри, дискусії, дебати та ін. 

• здійснення навчання через досвід, отриманий учнями на уроці й у 
повсякденному житті. 

Добираючи для опрацювання на уроках мови дидактичний матеріал, 

доцільно зосередитися також на тематиці, яка сприяє вихованню честі, 

гідності та інших важливих духовних якостей майбутніх захисників і 

будівничих вітчизняної державності. 

Використовуючи диференційований підхід, потрібно розвивати в учнів 

інтерес до української мови і культури за допомогою усної народної 

творчості − невичерпного джерела виховання. Скарбниця усної народної 

творчості надзвичайно багата. Є в ній казки і легенди, загадки і лічилки, 

приказки й прислів‘я, скоромовки, чистомовки, колисанки, забавлянки. Вона 

відображає життя народу, його історію, мову, народну мудрість. Через 

народну творчість дитина дістає перші уявлення про культуру та побут свого 

народу. Прислів‘я та приказки приваблюють дітей яскравою грою слів, 

барвистістю мови, ритмікою [2, с. 9]. 

Патріотичні почуття нерозривно пов‘язані із загальнолюдськими 

цінностями, тому під час уроків та позакласних заходів потрібно 
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розширювати, поглиблювати знання та уявлення учнів про ідеали добра, 

справедливості, правди, честі [4].  

З метою формування патріотичної вихованості молодших школярів 

потрібно найбільше уваги приділяти методикам колективно-групового 

навчання, які передбачають одночасну спільну (фронтальну) роботу всього 

класу: аналіз ситуації; гранування, асоціативний кущ; незакінчені речення та 

інтерактивні вправи.  

1. Робота в парах 
Завдання. Відновити вислови відомих людей про Вітчизну: 

• не, любов, це, ідеї, до. Вітчизни, до, любов, а, Патріотизм − 
(Патріотизм − це не любов до ідеї, а любов до Вітчизни. (В. Распутін)). 

• Батьківщину, не, Люблять, за те, велика, вона, що, а, своя, за те, що. 
(Люблять Батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя ( Сенека)). 

2. Словникова робота. 

• Вживання букви ї. 
Київ, Україна, українці, їзда, поїзд, її, солов'ї, гаї, ївга, сараї, їжак, змії, 

їсти, їздовий, твої, краї, їдальня, їде, заїду, малої, Марії, заїзд, пір'їна, сім‘ї, 

їдальня, надої, доїти.(Ми живемо в Україні. Ми дуже любимо її). 

3. Творчі завдання для груп   

Вправа «Продовж речення»: 
 1) Україна — найрідніша,... 

2)  Рідна земля моя мила, люба... 

 Вправа  «Впіймай слово і склади прислів‟я»: 

 Без, що, людина, Батьківщини, як. пташка, пісні, без. 

• Своя, мила, сторона, кожному. 

• без Нема рослини, кореня а нас, без Батьківщини людей. 

Формування патріотичних якостей особистості молодшого школяра – 

важливий напрям виховання особистості. За допомогою комплексного 

використання різних форм і методів патріотичного виховання молодші 

школярі вчаться приймати свідомі рішення, аналізувати й оцінювати 

різноманітні життєві ситуації та політичні події, цінувати права людини, бути 

толерантними до оточення. 
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ІНШОМОВНА ОСВІТА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: 

МОВА І СПІЛКУВАННЯ ЧИ СПІЛКУВАННЯ І МОВА? 
Потреба в якісній іншомовній освіті є на часі, тож актуальними є і 

проблеми осучаснення та оптимізації навчання іноземних мов. Ринок праці 

робить ставку на освічених, знаючих, інтелектуально розвинених, 

комунікабельних та конкурентоспроможних фахівців. Ця умова вимагає 

пошуку та використання у навчально-виховному процесі сучасних 

навчальних фтехнологій і найбільш ефективною формою навчання є та, коли 

процес навчання тісно пов'язаний з активною діяльністю самого студента. 

Давайте визнаємо, що багато з того, що сьогодні називається «освітній 

процес», це не освіта, а щось на зразок набору ритуальних дій, обряду. 

Погодьмося, що найефективніше людина навчається тоді, коли вона не 

називає це навчанням. 

Метою цієї публікації є привернення уваги до фахової англомовної 

освіти студентів-магістрантів, зокрема – до конкретних практичних 

особливостей.  

Аналізуючи навчання у 21 столітті, бачимо його досить яскраві 

характеристики. По перше,  воно є повністю орієнтованим на людину (учня, 

студента, слухача) та її певні особливості і конкретні потреби. По друге, воно 

співіснує і багато в чому залежить від засобів масової комунікації 

(телебачення, преси, радіо, Інтернету). Далі: у інформаційно-насиченому 

світі викладачі можуть лише допомагати студентам у отриманні знань про 

певні поняття і факти; і насправді, студентів потрібно забезпечити 

інструментарієм для розшифровування і розуміння  цих понять і фактів. Крім 

того, особливістю сучасного навчання є те, що воно має бути стовідсотково 

релевантним, що цілком зрозуміло як в умовах конкуренції на ринку праці, 

так і в умовах конкуренції на ринку освітніх послуг.  

Щоразу, плануючи, розпочинаючи чи проводячи заняття з англійської 

мови (точніше – практики англійської мови) із студентами-магістрантами, 

для яких іноземна мова є фаховою,  пам‘ятаю, що в аудиторії – майже колеги, 

люди, які уже спілкуються мовою, що використовується глобально в різних 

галузях людської діяльності та й самими студентами також – не в аудиторіях 

і на іспитах, а в аутентичному мовно-мовленнєвому оточенні, наявність якого 

у 21 сторіччі не є проблемою. Тобто, на заняттях з практики англійської мови 

з магістрантами не викладач навчає мови і не мови навчає викладач, а 

викладач і студенти  разом удосконалюють те, що потребує удосконалення.  

Тож, у центрі уваги наших практичних занять перебувають не список 

лексичних одиниць, обов‘язкових до заучування, вокабулярний матеріал з 
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словниковими статтями, присвяченими словам, що були вжиті у тексті, 

вправи на пошук синонімів або антонімів, вправи на переклад тощо, а  

ракурси  певного явища, елементи, що створюють мапу теми. Під час заняття 

студенти орієнтовані не на вивчення чогось, а на отримання інформації про 

щось. Вони дізнаються про цей предмет (явище, річ, факт тощо) з 

використанням виучуваної мови як інструменту для набуття і удосконалення  

знань і, разом з тим, розвивають навички спілкування іноземною мовою. 

Вважається, що це більш природний спосіб розвитку мовних і мовленнєвих  

здібностей і такий, який більше суголосний з тим, як людина вивчає рідну 

мову [1]. До переваг такого підходу до навчання і вивчення іноземної мови є 

те, що і навчання мови, і сама мова стають більш цікавими, у студентів 

підвищується мотивація опанування мовою, мова може використовуватися 

для досягнення конкретної мети, що додає впевненості і певної незалежності. 

Практикуючись в англійській мові (як в умовах навчальної аудиторії, так і 

поза нею), студенти ширше пізнають світ, що в свою чергу  робить чіткішим 

фокус їхніх освітніх потреб. Отримання інформації із різних джерел і різними 

способами, переосмислення і реструктуризація цієї інформації допомагають 

у розвитку мислення (у тому числі – критичного), що в подальшому 

поширюється і у площину інших академічних дисциплін. 

Особливістю сучасного навчання все частіше стає самостійне 

формування й зміна освітнього контенту  учасниками навчального процесу. 

Історично, в навчанні мов слово контент змінило своє значення. Це поняття 

стосувалось традиційних навчальних схем і методів – навчання граматики, 

навчання лексики, аудіювання, говоріння, переклад лексичних одиниць, 

сегментів текстів і цілих текстів, навчання монологічного і діалогічного 

мовлення тощо. Тобто, стиль навчання  повністю панував над 

інформативністю, комунікативністю та змістовою цінністю матеріалу, що 

пропонувався на заняттях. Останнім часом  поняття контенту 

інтерпретується як звернення до і фокусування на інформаційному, 

емоційному, соціально-орієнтованому наповненні робочого матеріалу. 

Контент це – «про що ми вчимо» [2], наповнення теми (subject matter), 

підібране викладачем для кожного конкретного заняття, яке пропонується до 

обговорення, осмислення і дослідження ще й у ракурсі опанування 

іноземною мовою. Значний об‘єм мовного матеріалу пропонується у вигляді 

стимулюючого навчального контенту, досліджуючи який, магістранти 

долучаються до мовно-орієнтованої, мовно-узасадженої і мовно-відповідної 

(навчальної) діяльності. Мова виучується, довивчається і удосконалюється з 

опорою на цілісний контент в межах контексту відповідного дискурсу, а не 

через розрізнені мовно-мовленнєві фрагменти. Робота на занятті стає 

співпрацею, викладач і студенти користуються мовою для певних логічних 

потреб. Коефіцієнт участі членів колективу у занятті високий і пропорційний 

їхній загальній кількості, а не кількості студентів, «готових до заняття». 

Автентичний мовний матеріал, для якого можуть бути характерними певна 

складність граматичного оформлення, обмеження лексичної валентності, 
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чітка ситуативність вживання, подається через реальний контекст, що сприяє 

опануванню через розуміння і внутрішньо мотивує студента долучити цей 

матеріал до власного мовного багажу [3] 

За умов підходу до навчання мови, у якому відправною точкою є subject 

matter, повторення (багаторазове приговорювання – як варіант) є природним. 

Роль викладача полягає у тому, щоб стратегічно обраховано запропонувати 

інформацію до розгляду і обговорення у потрібний час і на певному відрізку 

заняття, роблячи ставку ще й на емоції студентів, яким пропонується не 

порція навчального матеріалу, а аргумент для дискусії, фактаж для 

підтвердження чи матеріалізована у вигляді тексту, цитати, заголовку, фото, 

відео, малюнка, підпису до нього тощо – спонука до вираження думок і 

почуттів. Навчання стає емоційно забарвленим і великі чи малі пристрасті 

стають однією з його мотивуючих рушійних сил. Заняття дійсно стає 

заняттям із практикування у розмовній мові.  

Завдання викладача – заохочувати думати іноземною мовою. Чим 

наповнити заняття, чим зачепити і змусити думати, які мовні зразки 

запропонувати, щоб їх захотілося використовувати у продуктивній 

мовленнєвій діяльності, а до того – бажалося «пестити»  їх подумки, тобто – 

думати ними? За Ф. Боллем, студент має говорити та писати, беручи до уваги 

концепції, які за своєю суттю є екстралінгвістичними. І саме таке намагання є 

ключем до удосконалення мови у розрізі навчання іноземної мови через 

subject matter. Намагаючись висловити свої думки, мовець одночасно 

занурюється глибше у зміст концепцій. Іноді результат виявляється далеким 

від ідеального, проте у ньому присутній зміст [4]. А далі – певний процес 

«дошліфовування» і на виході – довершений продукт. 
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СПЕЦИФИКА РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА, НАПРАВЛЕННОГО НА 

ДЕТСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ 

 В рекламной коммуникации очень важно выбрать целевую аудиторию, 

на которую будет направлено рекламное сообщение. Как, известно, целевая 

аудитория представляет собой совокупность потенциальных покупателей 

рекламируемой продукции. При определении целевой аудитории важно 

установить не только того, кто принимает решение о покупке, но и того, кто 

на это решение влияет, поскольку окончательное решение о покупке может 

принимать не тот, на кого рассчитана данное рекламное сообщение. 

Существует целая категория рекламы, которая целенаправленно 

ориентирована на детей и только во вторую очередь – на родителей. Данная 

реклама должна учитывать, что воздействовать нужно не только на ребенка, 

но и на его родителей. Как говорилось выше, существует второстепенное 

лицо, которое может отвечать за решение той или иной покупки. В связи с 

этим детская целевая аудитория требует тщательного изучения и подхода. 

При создании рекламы, ориентированной на дошкольников, следует учесть 

когнитивные и эмоциональные особенности детей данной возрастной 

группы.  

Мышление человека проходит определенные стадии развития и 

последовательно переходит от наглядно-действенного к наглядно-образному 

и к вербально-знаковому (вербально-логическому) виду мышления [5]. 

Первые два типа мышления обеспечиваются работой правого полушария, а 

последний – особенностями функционирования левого. Левое полушарие 

оперирует знаками разной природы, а также вербальными стимулами, 

функции правой стороны мозга связывают с восприятием и обработкой 

«невербального материала» (образов реальных предметов, музыки, 

интонации), ориентацией в пространстве и обеспечением некоторых 

эмоциональных состояний [3, с. 164–184]. В.Г. Каменская и И.Е. Мельникова 

утверждают, что у большинства детей вплоть до 4-5 летнего возраста правое 

полушарие остается ведущим при реализации различных сенсорных функций 

и эмоциональной регуляции поведения [2]. Таким образом, на ранних этапах 

онтогенеза активно правое полушарие, хотя в 3-5 лет у детей наблюдается 

проявление и левополушарного мышления [3, с. 164–184], что 

подтверждается процессами словотворчества. Доминирующим при этом 

является правополушарное мышление, которое характеризуется 
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образностью, наглядностью, конкретностью восприятия явлений 

действительности [4, с. 169–179]. 

Особо необходимо подчеркнуть эмоциональность детского мышления, 

поскольку правополушарное мышление контролирует эмоциональную сферу 

человека. Так, Е. Волосова пишет, что эмоции детей раннего возраста тесно 

связаны с развитием предметной деятельности, ее успешностью или не 

успешностью. [1]. Кроме того, детское мышление не всегда способно 

отличить реальность от вымысла, поэтому дети легко вживаются в образы 

персонажей различных сказок, мультфильмов, что, например, отражается в 

мечте ребенка «стать смешариком», когда он вырастет (из детской речи). 

Они усваивают особенности их речевого поведения, воспроизводя 

выражения любимых героев в своей речевой практике. К примеру, в речи 

трехлетнего мальчика, испачкавшегося в грязи, наблюдается цитата из речи 

героя популярного среди детской аудитории мультсериала «Фиксики»: «О! 

Это же мои концертные брюки!») [4].  Соответственно, детское восприятие 

с легкостью воспринимает эмоционально насыщенные рекламные 

сообщения, представленные наглядно, образно, часто в виде мультфильма. В 

связи с этим рекламные сообщения, ориентированные на детскую целевую 

аудиторию, строящиеся с учетом детской психологии, часто включают в себя 

персонажей детских мультфильмов как, например, реклама интерактивной 

игрушки «Поющая Поппи (Розочка)» (в мультфильме – принцесса Розочка) 

от компании Hasbro из мультфильма «Тролли» /Trolls 2016 года от студии 

DreamWorks. Игрушечный персонаж может произносить 25 фраз, а также 

проигрывать оригинальную музыку из анимационного фильма «Тролли» (что 

является прямой отсылкой к названному мультфильму), если ребенок видел 

данный мультфильм, он обязательно захочет иметь такую же игрушку. 

Кроме того, предлагается «самый настоящий браслет, точь-в-точь такой 

же, как на ручке у игрушечной Поппи!», который, судя по рекламному 

ролику, еще и является средством связи с принцессой Розочкой (персонажем 

мультфильма), что демонстрируется в рекламе в визуальном плане 

взаимосвязанностью и последовательностью смены кадров из упоминаемого 

мультфильма и рекламного ролика, в центре которых находится 

рекламируемый браслет персонажа из анимационного фильма «Тролли» то 

на руке персонажа, то на руке героини рекламного ролика (девочки 

дошкольного возраста). В данном случае рекламный ролик апеллирует к 

специфике правополушарного восприятия в период формирования 

когнитивных механизмов у детей.  

Учитывая особенности правополушарной стратегии в онтогенезе, 

маркетологи используют яркие цвета, громкий звук. Как правило, в ролике 

присутствует несколько героев, чтобы направить все внимание на них. В 

качестве примера подобного рода рекламы можно привести ролик, 

рекламирующий Kinder Surprise / Киндер Сюрприз (2015). Слоган данной 

продукции: «Всегда дарит радость». Согласно позиционированию контент, 

естественно, должен быть эмоциональным и развлекательным, в связи с этим 
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мы видим яркий рекламный ролик, в котором снимаются дети. Реклама 

содержит приятное музыкальное сопровождение и визуальные эффекты. При 

просмотре этого ролика дети будут легко проецировать рекламные образы и 

эмоции на себя.  

Делая выводы, заметим, что детская целевая аудитория по своим 

когнитивным и эмоциональным характеристикам легко восприимчива ко 

всему новому, а, следовательно, является хорошим потребителем, что, 

естественно, привлекает внимание маркетологов к данной целевой 

аудитории.  
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ЗМІСТ І СТРУКТУРА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ  

КОМПЕТЕНТНОСТІ  

У сучасній лінгводидактиці все частіше вживаються поняття 

«соціокультурний», «соціокультурна змістова лінія», «соціокультурна 

компетентність», що зумовлено посиленою увагою  науковців, лінгводидактів, 

вчителів-практиків до проблеми формування соціокультурної компетентності 

школярів як одного із важливих показників готовності учнів до ефективної 

комунікації та як одного із необхідних чинників формування духовної культури 

особистості. 

Вважаємо за необхідне визначити термін «соціокультурна компетентність». 

Одне з перших визначень феномена «соціокультурна компетентність» було 

запропоноване фахівцями Ради Європи у дослідженні «Threshold 1990» як «одна 

зі складових комунікативної компетентності, яку розуміють як здатність до 

адекватної взаємодії у ситуаціях повсякденного життя, становлення і підтримки 

соціальних контактів за допомогою мови» [15]. У «Словнику української мови» 

подано лаконічне визначення: «Соціально-культурний – пов‘язаний з культурою 

суспільства» [40, с. 476], аналогічне трактування представлено у «Великому 

тлумачному словнику сучасної української мови» [11, с. 1360].  

Терміном «соціокультурна змістова лінія» послуговуються досить 

тривалий час науковці й методисти іноземних мов, виділяючи, здебільшого, 

як домінанту країнознавство, а точніше так звані «фонові знання» про країну 

та її культуру. У Державному стандарті базової і повної загальної середньої 

освіти та нових навчальних програмах з української мови, розроблених з 

урахуванням європейського досвіду навчання й потреб сучасного 

суспільства, зміст навчання української мови структурується за чотирма 

змістовими лініями: мовленнєвою, мовною, соціокультурною і діяльнісною. 

Соціокультурна змістова лінія спрямована на формування соціокультурної 

компетентності школярів і передбачає ознайомлення з Україною як 

державою, її символікою, особливостями національної культури українців, 

засвоєння найуживаніших формул мовленнєвого етикету і виховання 

культуромовної поведінки під час спілкування. «Соціокультурна лінія сприяє 

формуванню соціокультурної компетентності шляхом засвоєння культурних 

і духовних цінностей, норм, що регулюють соціально-комунікативні 

відносини між статями, поколіннями, націями, сприяють естетичному і 

морально-етичному розвиткові учнів» [3]. 

Підтвердженням зазначених лінгводидактичних положень є трактування 

соціокультурної компетентності у «Словнику методичних термінів», у якому під 
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цим терміном розуміють «знайомство того, хто навчається з національно-

культурною специфікою мовленнєвої поведінки, уміння користуватися 

елементами соціокультурного контексту, релевантними для породження й 

сприйняття мовлення з погляду носіїв мови (звичаї, правила, норми, соціальні 

умовності, ритуали, стереотипи та країнознавчі знання)» [39, с. 333]. У 

«Словнику-довіднику з української лінгводидактики» М. Пентилюк визначає 

соціокультурну компетентність як «якість особистості, що відбиває своєрідність 

формування національномовної картини світу, оволодіння національно 

маркованими мовними одиницями, українським мовленнєвим етикетом» [38, с. 

229]. 

Г. Лещенко стверджує, що основу соціокультурної компетентності 

«складають знання про світ і суспільство, в якому особистість живе й 

розвивається, про народ, до якого ця особистість належить, тобто ті знання, які 

відображені у мовній картині світу [23, с. 7]. Д. Кобцев до змісту соціокультурної 

компетентності відносить знання україноцентричної спрямованості, зокрема про 

духовні та матеріальні цінності українського народу; правила українського 

мовленнєвого етикету; лексичне значення слів власне українського походження 

різних тематичних груп; українські прислів‘я, приказки, загадки, легенди, 

перекази, пісні, фразеологічні звороти тощо [19, с. 22].  

О. Горошкіна, О. Кучерук, А. Ярмолюк розглядають соціокультурну 

компетентність як інтегративне особистісне утворення, складниками якого є: 

- знання пов‘язані зі світовою, національною, регіональною культурою, 

цінностями, що визначають стосунки між людьми, між людиною і світом;  

- шанобливе ставлення до культурних надбань, дбайливе ставлення до 

рідної мови, відповідальне ставлення до рідномовних обов‘язків, поважне 

ставлення до інших мов;  

- бажання здійснювати свою діяльність у соціальному середовищі, 

зокрема й мовленнєву поведінку за законами добра й краси; 

- уміння організовувати власну діяльність, зокрема й мовленнєву, з 

урахуванням соціальних норм поведінки, морально-етичних, естетичних та 

інших цінностей; 

- досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу; 

- здатність до життєтворчості в певному лінгвосоціумі [13; 22; 43]. 

У структурі соціокультурної компетентності О. Горошкіна виокремлює такі 

компоненти: лінгвокраєзнавчий, лінгвокраїнознавчий, лінгвополікультурний. 

Лінгвокраєзнавчий компонент соціокультурної компетентності учня як 

україномовної особистості охоплює соціокультурні знання про рідний край, 

уміння оперувати цими знаннями в мовленнєвій практиці засобами української 

мови. Лінгвокраїнознавчий компонент містить знання про національно-культурні 

надбання України, здатність використовувати відповідні знання в соціальному 

житті. Лінгвополікультурний – полягає в знаннях щодо соціокультурних 

особливостей різних націй, народностей, з представниками яких можливе 

спілкування сучасного школяра, уміння оперувати цими знаннями в конкретній 

соціально-мовленнєвій ситуації тощо [13, с. 184–186]. 
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К. Климова, Л. Мацько, В. Сафонова, О. Семеног та ін. виділяють такі 

компоненти соціокультурної компетентності: лінгвокраїнознавчий, соціально-

психологічний, соціолінгвістичний, культурологічний. Лінгвокраїнознавчий 

компонент соціокультурної компетентності – це знання лексичних одиниць з їх 

національною семантикою та вміння застосовувати їх у ситуаціях 

міжкультурного спілкування. Соціально-психологічний – полягає у володінні 

національно-специфічними моделями поведінки з використанням 

комунікативної техніки, прийнятої у певній культурі. Соціолінгвістичний 

компонент – це знання мовних особливостей соціальних верств, представників 

різних поколінь, суспільних груп, діалектів: мовні стереотипи, комунікативні 

кліше, формули мовленнєвого етикету, моделі мовленнєвої поведінки. 

Культурологічний – пов'язаний зі знаннями соціокультурного, історико-

культурного, етнокультурного фону та вміння їх використовувати для 

взаєморозуміння з носіями певної культури [37, с. 48]. 

Цілком погоджуючись із науковцями, висловимо думку про те, що 

необхідно розмежувати поняття соціокультурної компетенції та 

соціокультурної компетентності. На нашу думку, соціокультурна 

компетенція – це знання школярів про свою державу, про рідний край; про 

особливості української національної культури, звичаї, традиції, свята; 

своєрідність формул національного мовленнєвого етикету під час 

спілкування з представниками різних вікових груп і статусів. Соціокультурна 

компетенція учнів спрямована на розвиток світогляду учнів та їхню 

підготовку до сприйняття себе як носія національних цінностей; на 

усвідомлення власних обов‘язків як члена суспільства і відповідальності за 

майбутнє своєї країни. 

Отже, соціокультурну компетентність учнів потрібно формувати у процесі 

вивчення української мови з позиції, що мова і культура перебувають у тісному 

взаємозв‘язку, а учень як член суспільства – це з одного боку основний носій 

мови, а з іншого – культури суспільства, тобто це творець культури і одночасно 

користувач культури. Тому навчання української мови в школі відбувається у 

контексті представленої національної культури, адже культура кожного народу 

закодована в його мові. Саме через мову відбувається пізнання народу, його 

культури, ментальності, способу життя, здійснюється обмін духовними 

цінностями, тобто завдяки мові людина пізнає світ, здобуває освіту, орієнтується 

в інформаційному просторі. Зважаючи на це, учитель повинен навчити учнів 

сприймати українську мову не як суто теоретико-граматичний комплекс, а як 

інтегровану систему, що накопичувалась і видобувалась століттями у 

взаємозв‘язку з історією, фольклором, традиціями тощо.  
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ВЫКАРЫСТАННЕ АНГЛАМОЎНЫХ ПРАФЕСІЯНАЛЬНЫХ ТЭСТАЎ  

ПАДЧАС ВЫКЛАДАННЯ ЗАМЕЖНАЙ МОВЫ Ў ТЭХНІЧНАЙ 

ВЫШЭЙШАЙ НАВУЧАЛЬНАЙ УСТАНОВЕ 
Выкладчыцкая дзейнасць у сістэме вышэйшай адукацыі прадугледжвае 

выкарыстанне сучасных інфармацыйных тэхналогій, якія дапамагаюць не 

толькі аптымізаваць працэс трансляцыі ведаў, але таксама эфектыўна 

кантраляваць навучальны працэс. Да такіх тэхналогій адносіцца тэставы 

кантроль. Тэсты дапамагаюць адлюстраваць станоўчыя і праблемныя 

пытанні засваення вучэбнага матэрыялу дзеля паспяховага авалодвання 

праграмнымі ведамі, умельствамі і навыкамі. Выкарыстанне тэстаў падчас 

заняткаў вымагае ад выкладчыка паступовага пераходу ад ролі настаўніка і 

кантралѐра да пазіцыі назіральніка, які дапамагае студентам навучацца 
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самастойна, аналізаваць працэс набыцця ведаў і распрацоўваць асабісты  

план вучэбнай дзейнасці.  

Адукацыйная сістэма ў тэхнічнай вышэйшай нанавучальнай установе 

(вну) мае пэўныя асаблівасці, бо непасрэдна датычыцца навуковай  

інфармацыі ў тэхнічнай галіне. Таму выкладанне павінна грунтавацца на 

фарміраванні інфармацыйнай прасторы і шырокім ужыванні інфармацыйных 

тэхналогій, што ў сваю чаргу вымагае ад удзельнікаў адукацыйнага працэсу 

высокага ўзроўню прафесійнай падрыхтоўкі.  

Прафесійныя ўмельствы студэнтаў тэхнічнай вну накіраваны на 

вырашэнне вялікай колькасці вытворчых задач. Дадзены працэс мае 

непасрэдную сувязь з выкарыстаннем тэхнічнай інфармацыі, у вялікай 

колькасці выпадкаў – на англійскай мове, бо менавіта на ѐй друкуюцца 

вынікі міжнародных даследаванняў і апісанні новых вырабаў, матэрыялаў, 

канструкцый, тэхналагічных працэсаў. З гэтай нагоды на практычных 

занятках па англійскай мове ў Беларускім нацыянальным тэхнічным 

універсітэце выкарыстоўваюцца англамоўныя прафесійныя тэсты ―Electrical 

Engineering Test‖ [ 1 ].  

У каталогу файлаў дадзенага англамоўнага рэсурсу размешчаны 

тэставыя заданні па ўсім тэмам курса ―Тэарэтычныя асновы электратэхнікі‖. 

Прапанаваныя тэсты маюць розныя ўзроўні складанасці. Дзеля таго, каб тэст 

лічыўся не толькі прыладай для кантролю ведаў, але быў прыдатны для 

трэнінгу, у шэрагу тэстаў ѐсць магчымасць звярнуцца да пачатку і адказаць 

на пытанні зноў, з улікам зробленых памылак.  

Кожны тэст уключае 20 пытанняў, кожнае з якіх мае 4 варыянты адказу. 

Час адказу абмежаваны 30 хвілінамі ў рэжыме on-line. Магчыма таксама 

адключыцца ад інтэрнэту пасля запампоўвання тэста, каб зрабіць яго без 

абмежавання часу, і зноў падключыцца для праверкі вынікаў. У выпадку 

памылковага адказу студэнту даецца не толькі правільны адказ, але і 

спасылка да тэарэтычнага матэрыяла, якім ѐн мусіць авалодаць. У дадатак 

прапануецца спасылка на сайт, дзе ў рэжыме on-line ѐсць магчымасць 

абмеркаваць праблемныя пытанні са студэнтамі англамоўных тэхнічных вну. 

Ніжэй прыведзены фрагмент тэста па тэме  ―Electrical circuits‖: 
2. When a 1.6 k  resistor and a 120   resistor are connected in parallel, the total resistance 

is 

A. greater than 1.6 k  

B. greater than 120   but less than 1.6 k    

C. less than 120   but greater than 100   

D. less than 100   

Answer: Option C 

Learn more problems on : Parallel Circuits 

Discuss about this problem : Discuss in Forum 

Відавочна, што студэнту, які выбраў няправільны адказ, прапануецца 

звярнуцца да тэмы ―Parallel Circuits‖, а таксама перайсці на адпаведны сайт і 

абмеркаваць дадзенае пытанне з іншымі навучэнцамі тэхнічных вну. Гэта дае 

дадатковую магчымасць камунікаваць са сваімі аднагодкамі з іншых краін 
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свету і падштурхоўвае студэнтаў да англамоўных зносін, што ў сваю чаргу 

дапамагае выяўленню слабых і моцных бакоў валодання англійскай мовай. 

Такім чынам, з дапамогай праграмы ―Electrical Engineering Test‖ ѐсць 

магчымасць адначасова кантраляваць англамоўныя лексіка-граматычныя 

навыкі навучэнцаў і іх веды ў абранай тэхнічнай галіне. Узгаданыя тэсты 

таксама забяспечваюць кантроль засваення спецыяльнай тэрміналагічнай 

лексікі па спецыяльнасці і дапамагаюць адсочваць агульны ўзровень 

валодання замежнай мовай.  

Выкарыстанне англамоўных прафесійных тэстаў у тэхнічнай вну 

дазваляе значна скараціць час выкладчыка падчас падрыхтоўкі неабходнага 

эфектыўнага  матэрыяла, у залежнасці ад пастаўленай метадычнай мэты. Усе 

тэсты праграмы ―Electrical Engineering Test‖ створаны з улікам сучасных 

патрабаванняў да арганізацыі працэсу тэсціравання: забеспячэнне 

надзейнасці і валіднасці тэста, паслядоўнае размеркаванне  заданняў у 

залежнасці ад ступені складанасці, выбар аптымальнага часу на выкананне 

пастаўленых задач і, што асабліва каштоўна, адэкватная інтэрпрэтацыя 

вынікаў тэсціравання. У выніку, у сваѐй практычнай дзейнасці выкладчык 

мае магчымасць зрабіць новы лексічны матэрыял больш навочным і 

прыдатным для падрыхтоўкі студэнта да міжнародных прафесійных іспытаў. 

У дадатак, выкарыстанне у вну такога кшталту інфармацыйных тэхналогій 

узбройвае студэнтаў стратэгіямі самаразвіцця і спрыяе павышэнню іх 

асобаснага патэнцыялу. 

Спіс выкарыстаных крыніц: 
1.  ―Electrical Engineering Test‖ [Electronic resource] – Mode of access: 

http://www.indiabix.com/online-test/electrical-engineering-test/random – Date of 

access: 20.02.2018. 
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КОМП‟ЮТЕРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО 

ВИВЧЕННЯ РИТОРИКИ  

Сучасне суспільство переживає час кардинальних, глобальних 

трансформаційних змін свого буття: відбувається швидкий розвиток нових 

технологій, комп‘ютерних мереж, електронних медіа. Ми змушені 

констатувати, що інформаційний простір – наша нова дійсність, новий спосіб 

життя, а інформація в ньому стала відігравати роль дуже важливого ресурсу. 

За таких умов уміння здобувати цю інформацію, творчо обробляти і вміло 
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користуватися нею стають вкрай необхідними практичними навичками для 

сучасної людини. 

Риторика як наука про правила передачі тієї чи іншої інформації також 

зазнає змін у світлі подій, зазначених вище. 

Проблеми вивчення риторики на різних історичних етапах ставали 

предметом вивчення вітчизняних дослідників: В.М. Вандишева, Л.І. Мацько, 

Г.М. Сагач, В.В. Молдавана та ін. Сучасне інформаційне суспільство висуває 

специфічні вимоги до науки риторики. Це стосується не лише форм 

риторичного впливу, а й способів вираження та змісту риторичних текстів. 

Слід вказати на специфіку розвитку риторики в Україні. Вона полягає в 

нерівномірності та не систематичності процесу вивчення, дослідження даної 

науки на українських теренах. Ще півстоліття тому, коли електронно-

обчислювальна техніка тільки починала запроваджуватися, філологи 

усвідомлювали вплив цього типу техніки на розвиток мови і мовлення, а 

значить і риторики. Виникнення і подальше вдосконалення персональних 

комп‘ютерів дехто з вчених порівнював з винайденням книгодрукування [ 2]. 

Різноманітні можливості персональних комп‘ютерів у процесі обробки 

мовних текстів, досвід з їх масового використання за кордоном і в наших 

умовах доводять, що вони не тільки акумулюють у собі майже всі 

властивості раніше винайдених і розвинених людством фактур мови (усної, 

письмової, друкованої), але й діють особливим чином на розвиток мови [9, 

с.7]. Все вище зазначене дозволяє нам погодитися з думкою тих авторів, які 

стверджують, що персональні комп‘ютери сприяють розвиткові нової 

комп‘ютерної фактури мови. Історія філологічної науки говорить, що поява 

нової фактури мови не призводить до зникнення старих. Навпаки − старі 

набувають додаткових можливостей. Спостереження над досвідом розвитку 

мови свідчать про те, що з поширенням і подальшим технічним 

вдосконаленням персональних комп‘ютерів видозмінюється вся система 

мовної комунікації сучасного суспільства. На початку третього тисячоліття 

ми можемо стверджувати, що персональні комп‘ютери у змозі реалізувати всі 

основні культурно-історичні функції мови: моделювання картини світу, 

управління діяльністю і навчанням та прогнозування подій. О.О. Сичов 

припускається думки про те, що зміни, які проявилися  в системі мовних 

комунікацій, зокрема, комп‘ютерної пошти, телекомп‘ютерних конференцій 

тощо передбачають перегляд юридичних, адміністративних і філологічних 

норм та правил створення мовних текстів. 

Відповідно до українського законодавства про авторські права [3, с 181], 

автор, який має право на захист своїх прав – «фізична особа, яка своєю 

творчою 

працею створила твір; авторське право на твір виникає внаслідок факту 

його 

створення». Авторське право поширюється й на аудіовізуальні твори, 

воно пов‘язане з питаннями авторських прав щодо мультимедійних 

матеріалів та веб-сторінок. Будь-які цифрові витвори як і всі інші риторичні 



Тенденції та перспективи формування професійної лексики. Випуск VIII, 2018 р. 

 

 

 229 

продукти повинні мати соціальне значення: містити певну соціальну 

цінність, бути результатом цільової діяльності людини, новими 

матеріальними і духовними цінностями соціального значення. Він може 

вважатися таким, коли буде відповідати на соціальні запити та потреби [10]. 

Слід зазначити, що ще з часів античності і до середини ХІХ ст. 

основним завданням риторики вважалося виявлення закономірностей 

побудови усного, рукописного та друкованого монологічного мовлення та 

навчання навичок його створення. І лише в другій половині ХХ ст. в окремих 

працях з філософії, теорії мови і риторики доводилася думка про те, що 

діалогічне усне мовлення є значно складнішим за монологічне. Також 

дослідники звертали увагу на вторинність монологічного мовлення. Вони 

вважали, що кожний монолог є похідним від діалогу. Такі зміни в 

теоретичному витлумаченні співвідношення між діалогічним та 

монологічним мовленням призвели до античного розуміння риторики як 

теорії побудови переконуючої промови, що в свою чергу призвело до 

переорієнтації на проблеми риторичного винайдення у навчанні. 

У результаті цього в американській мовній педагогіці було розроблено 

евристики з метою навчання студентів пошуку потрібної інформації на 

запропоновану тему і винайдення аргументів для доведення чи заперечення 

посилань, висновків, тез, які входили до складу даної промови. 

О.О. Сичов [9] у своєму дослідженні американської риторики детально 

аналізує шляхи її розвитку протягом ІІ половини ХХ століття. Так, він описує 

евристику, яка була розроблена Р.Л. Ларсоном у роботі «План для навчання 

риторичному винайденню». Еристика останнього включала в себе більше ста 

питань, які були розподілені на дві великі групи: 1) «топіки», які вимагали 

роз‘яснення, тобто орієнтовані на пошук якихось нових принципів, гіпотез 

або висновків, і 2) «топіки» з уже існуючими поясненнями, ті, які 

орієнтуються на пошук доказів чи заперечень цих пояснень. Перша група 

запитань розподілялась на 5 підгруп залежно від того, що обирається 

предметом промови. Друга група підрозділяється лише на 2 підгрупи. 

Кількість запитань у кожній підгрупі може бути зменшена або збільшена 

залежно від мети промови, її об‘єму, можливого адресата. Ми погоджуємося 

з думкою О.О. Сичова [9] про те, що в основі розглянутої еристики лежать не 

класичні аристотелівські категорії побудови переконуючої промови. 

Евристика Р.Л. Ларсона хоч і була зорієнтована на традиційне навчання 

«видам композиції», вносила в процес навчання абсолютно новий 

методичний прийом: форму запитання-відповідь для пошуку змісту 

запропонованої теми. Іншими словами, навчання письмовому монологу 

включало в себе елементи діалогу – внутрішнього діалогу автора промови з 

предметом промови. Три інших автори (Р.І. Юнг, А.Л. Бекер, К.Л. Пайк) були 

незадоволені спрощеним розумінням побудови промови як це було у 

античних риторів. Це і підштовхнуло їх до нового визначення риторики: 

«Риторика… головним чином має справу з творчим процесом, який включає 

в себе всі ті ідеї по відбору, котрі автор здійснює, починаючи з найбільш 
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ранніх спроб дослідження проблеми в межех того, що називалося 

«дописемним» етапом писемного процесу через вибір розташування і 

стратегії для даної аудиторії ». Таким чином, в риторичній концепції 

Р. Юнга, А. Бекера, К. Пайка процес навчання риториці письмового 

монологічного мовлення розуміється як процес безперервного, але все ще 

послідовного і лінійно організованого внутрішнього діалогу, який 

складається із серії спонукальних і запитальних висловлювань, котрі творець 

тексту формулює сам для себе, і відповідей на них. Основоположними в 

даній концепції взято аристотилевські класичні категорії винайдення, 

розташування, стилю. 

«Евристика для переконання» Т.Дж. Болі ще більш відкрито слідує за 

аристотелівським принципом побудови переконання. О. Сичов [9] зазначає, 

що всі питання евристики у згаданого вище автора згруповані за категоріями 

етосу, пафосу та логосу. Т.Дж Болі розуміє винайдення як процес 

знаходження можливих способів переконання залежно від етики творця 

промови, емоційного стану отримувача промови та доречності логічних 

висновків для даного предмета промови, творця і отримувача промови. 

Евристика Т.Дж Болі є найбільш диференційованою і практичною з усіх, що 

розглядалися нами, але значна кількість риторичних і особливо логічних 

термінів може відштовхнути українського читача. Автор розуміє винайдення 

як процес знаходження можливих способів переконання залежно від етики 

автора мовлення та доречності логічних доводів для даного предмета 

мовлення, автора і того, кому адресовано мовлення. Усі розглянуті евристики 

прямо чи опосередковано вказують на обмеженість розуміння письмової 

мови як послідовності лінійно організованих і дискретних дій, які включають 

в себе передмову, мову і редагування. Отже, постала проблема створення 

адекватної моделі акту письма. Такі моделі й були створені на початку 80-х 

років. 

Найбільш відомою і детально розробленою є модель, що була 

запропонована Л.С. Флауер та Дж.Р. Хейзом. Вони розробили когнитивно-

процесну модель письма. Відповідно до цієї моделі акт створення 

письмового мовлення включає три взаємодіючих компоненти: сфера 

завдання, довготривала пам‘ять автора та сам процес створення. Сфера 

завдання (за Л.С. Флауер та Дж.Р. Хейзом) складається з двох компонентів: 

риторичної проблеми, яка включає тему промови, аудиторію і терміновість, і 

створеного на даний момент тексту. Довготермінова пам‘ять автора існує як 

в середині його свідомості так і в зовнішніх джерелах типу книг і є сховищем 

знань про тему промови та аудиторію, також про плани написання. 

Сфера завдання і довготривалої пам‘яті автора діє на ті самі процеси 

письма і разом з тим підлягає їх дії. Самі процеси письма підрозділяються на 

планування , переведення і перевірку. 

Планування включає в себе підпроцеси генерування ідей і планів, 

організації ідей і формування мети. 
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Під генеруванням ідей і планів розуміємо формування автором 

внутрішнього уявлення про ті знання, які будуть використані в процесі 

написання. 

Під організацією ідей розуміємо продумування послідовності подачі 

знань у процесі написання. 

Переведення розуміємо як словесне втілення ідей та мети. 

 Перевірка вкючає в себе підпроцеси оцінки та редагування. 

З метою організації взаємодій між усіма процесами письма 

використовується монітор, який дозволяє автору переходити від одного 

процесу до іншого або включати процеси чи підпроцеси один в одного. Слід 

зазначити, що практичного застосування у процесі навчання риториці 

письмового мовлення дана система поки що не знайшла. В той же час 

модель, яку ми розглянули, вносить нові елементи в розуміння 

закономірностей риторичного винайдення промови. Перш за все вона 

показує, що винайдення являє собою не лінійно організований 

псевдовнутрішній діалог автора, що спрямований на послідовне винайдення 

теми, змісту, композиції і мовних засобів промови, а ієрархарично 

організований діалог творця тексту, при якому винайдення, розвиток і 

перегляд теми, змісту, мети і планів побудови промови знаходиться у 

безперервній взаємодії і складному переплетенні. Все це передбачає 

створення евристик зовсім нового типу та особливого інструмента письма. 

Таким новим інструментом письма і виступає персональний комп‘ютер, який 

має редактор тексту, «вікна», «мишку». 

Проаналізовані роботи привели нас до висновку, що зміни, які відбулися 

у сфері загальнотеоретичних уявлень про співвідношення між монологічним 

і діалогічним мовленням, мали значний вплив на практику навчання 

риторики у вишах США у другій половині ХХ століття. Саме навчання було 

переорієнтовано з переважної уваги до проблем літературної критики, 

стилітики та композиційної побудови промови на проблеми риторичного 

винайдення переконуючого мовлення за категоріями Аристотеля. 

Вироблення навичок риторичного винайдення  теми промови, змісту 

промови та аргументації стало здійснюватися у діалогізованій формі за 

рахунок використання у процесі навчання евристик запитання-відповідь. 

Було також розроблено когнитивно-процесну теорію письма. Робилася 

спроба розробити евристику нового плюралістичного типу. 

Перераховані зміни не були випадковими, вони являли собою 

взаємопов‘язані елементи одного закономірного розвитку процесу 

комп‘ютерізації американського суспільства. Одночасно відбувався процес 

підготовки свідомості членів цього суспільства до інтенсивного і 

різноманітного використання комп‘ютерів з метою винайдення, 

обґрунтування та словесного вираження нових думок. 

На даний час навчання риториці з використанням персональних 

комп‘ютерів набуло в Америці масового характеру, а програмне 

забезпечення для такого навчання вирізняється великою різноманітністю. 
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Загальнофілологічні проблеми комп‘ютерізації суспільства мають і 

риторичний бік. 

Польська дослідниця Д. Сємєнєцка [11] зазначає, що у просторі 

цифрових технологій оригінальним цифровими витворами можна вважати 

веб-сторінки, бази даних, мультимедійні презентації, програми, які дійсно 

мають нові рідковживані елементи. На нашу думку, вони допомагають 

створювати оригінальні риторичні роботи із залученням новітніх 

комп‘ютерних технологій. Використання таких елементів свідчить про 

свободу вибору і поєднання як традиційних, так і нових елементів у 

риторичній діяльності. 

Сучасні медіа, які є важливою складовою у процесі переконання між 

риторами (політиками, науковцями, службовцями …) і слухачами, читачами, 

допомагають формувати внутрішні переконання останніх. Провідна роль у 

цьому процесі належить саме журналістиці як соціальному інституту, що був 

створений з метою всебічного та об‘єктивного інформування усіх членів 

суспільства. Тобто вони виконують роль посередника між реальним світом і 

мисленням людини. Г. Почепцов, досліджуючи сучасні проблеми медіа 

комунікації у книзі «Від Facebook‘у і Гламуру до WikiLeaks: 

медіакомунікаці»[6]говорить про шляхи реалізації даного питання саме 

завдяки використанню можливостей цих медіа. Важливу роль тут відіграють 

новітні комп‘ютерні технології. 

На сучасному етапі розвитку риторики в Україні ми констатуємо той 

факт, що мовленнєва практика звичайних людей свідчить про загальний 

занепад рівня культури мови наших громадян, учнів, студентів і, навіть, 

діячів культури. Це пов‘язано з особливостями історичного розвитку нашої 

держави. Важливим є процес відновлення викладання і вивчення риторики на 

сучасному українському грунті, процес, який має глибоке коріння, традиції 

викладання ще з часів утворення Києво-Могилянської академії. 

Українське суспільство тільки починає усвідомлювати актуальність 

проблеми комп‘ютеризації, тому досвід інших країн буде доречним для 

вивчення. Так, першою проблемою для американського бізнесу у сфері 

менеджменту під час впровадження комп‘ютерної техніки виявилося погане 

знання англійської мови серед випускників середніх щкіл, в тому числі й 

серед тих, хто готувався працювати в якості управляючих, а також тих, хто 

вже ними працював. Г.Б. Кочетков, який займався дослідженням проблем 

комп‘ютеризації в США, зазначав, що впровадження «автоматизированного 

оборудования уменьшило число фильтров, при прхождении которых 

безграмотно составленные письма и доклады могли быть исправлены. Между 

тем синтаксические и стилистические ошыбки, допущенные при составлении 

письма,могут полностью изменить восприятие документа его читателем» [4, 

с. 170–171].  

Джерела зазначеної проблеми мають глибоке коріння і зачіпають всі 

мовні сфери того чи іншого народу, тієї чи іншої держави. Трансформаційні 

процеси, які відбуваються у багатьох науках гуманітарного циклу, свідчать 
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про підвищений інтерес до використання сучасних технологій, до поєднання 

інформаційно-комунікаційних технологій та інтелектуальних систем, що 

сприятиме кращому розкриттю творчого потенціалу кожної особистості. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ» ЛЕКСИКИ В 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ I И II СТУПЕНЕЙ ВО 
В рамках освоения содержания программы-минимума высшего 

образования II ступени, обеспечивающей получение степени магистра, 

коммуникативные задачи освоения иностранным языком как средством 

профессионального общения включают «свободное чтение и понимание 

оригинальной литературы соответствующей отрасли знаний на иностранном 

языке» [1, с. 3]. Одной из существенных и не теряющих актуальности 

проблем, с которой при работе с аутентичными текстами, содержащими 

профессиональную лексику, сталкиваются специалисты, это межъязыковые 

омонимы или так называемые «ложные друзья переводчика».  

Впервые понятие «ложные друзья переводчика» появилось в 1928 г. в 

исследовании французских ученых М. Кесслера и Ж. Дерокиньи, которые 

опубликовали первый англо-французский словарь «ложных друзей 

переводчика» – «Les faux amis ou les trahisons du vocabulaire anglais» [2, с. 

328]. При этом под «точным переводом» «ложных друзей переводчика» 

авторы подразумевали перевод слов двух языков только по звуковому 

сходству. 

Причиной появления проблемы неверного перевода является 

заимствование слов разными языками у общего источника – третьего языка, 

как правило, латинского и греческого. К тому же, одной из современных 

тенденций лингвистики является интенсивное заимствование англо-

американских терминов как один из способов создания и обновления 

терминологии в сферах научного общения [3, с. 574]. По данным 

проведенных в данной области исследований, интернационализмы (слова, 

встречающиеся в ряде языков и обладающие в той или иной степени 

фонетическим, грамматическим и семантическим сходством [4, с. 58–65]) 

чаще всего составляют около 50% терминов в научных текстах. И именно 

при переводе данного типа слов возникают определенные сложности: во-

первых, заблуждения, связанные с  одинаковым или похожим звучанием слов 

(например, DATA – данные; никогда: дата (date); DISPUTE – спор, 

разногласия; никогда: диспут (debate); OCCUPATION – занятие; род занятий, 

профессия; никогда: оккупация, захват (capture) и пр.), во-вторых, 
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электронные средства перевода, активно используемые обучаемыми, часто 

пренебрегают второстепенным значением таких слов и предлагают только 

один (первый) вариант перевода, а в третьих, недостаток терминологических 

словарей в инженерных отраслях.  

Научно-технические тексты насыщены особыми терминами, при 

переводе которых необходимо учитывать их специфику. Л.И. Борисова 

выделила три основные закономерности перевода интернациональных слов:  

1) специализация английской общенаучной интернациональной лексики 

при переводе на русский язык; 

2) деинтернационализация английской интернациональной лексики в 

научно-технических текстах при переводе; 

3) стилистическая нейтрализация стилистически окрашенных 

лексических средств. Некоторые из них носят более общий, некоторые – 

более частный характер [5, с. 56]. 

Таким образом, чтобы избежать проблем, описанных в данной статье, 

при переводе научно-технических текстов необходимо учитывать тот факт, 

что не всегда в полной мере можно положиться на англо-русские словари и 

переводчики. Необходимо учитывать грамматические и лексические 

особенности изучаемого языка, контекст, в котором используются термины, 

пользоваться словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой. 

При использовании электронного переводчика не нужно пренебрегать 

вариантами перевода и учитывать многозначность иноязычных слов.  

При работе с техническим текстом оправданным представляется 

использование следующего пошагового алгоритма: 

1) определение части речи слова, вызывающего затруднения; 
2) подстановка различных значений слова в контекст; 
3) сужение области поиска до изучаемой сферы деятельности при 

исключении общеупотребительного (первого) значения слова; 

4) текущее составление терминологического глоссария. 
Учитывая, что «ложные друзья переводчика» могут в значительной 

степени исказить смысл оригинального текста, допустимы незначительные 

отступления от прямого перевода текста в соответствии с правилами и 

требованиями русского языка. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
Актуальность темы «Особенности разработки электронных учебно-

методических комплексов» обусловлена необходимостью 

совершенствования системы образования Республики Беларусь.  

В Республике Беларусь, как и во многих других странах СНГ, все 

большее внимание уделяется проблемам образования, которые 

рассматривается как наиболее важные задачи развития цивилизации. 

Особенность современной образовательной системы в том, что 

традиционные способы информации – устная и письменная речь – уступают 

место компьютерным средствам обучения. Проблема организации учебного 

процесса, разработки новых методов и средств обучения как никогда 

актуальна в наше время.  

Проблема организации учебного процесса обусловлена противоречиями 

между потребностью в подготовке высококвалифицированных специалистов 

и недостатком внедренных в учебный процесс современных информационно-

коммуникативных технологий. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – совокупность 

методов, производственных процессов и программно-технических средств, 

объединенных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, 

отображения и использования информации в целях обучения пользователей 

[1]. 

Характерной особенностью процесса обучения в учреждениях высшего 

образования является его ориентация по различным направлениям и 

специальностям профессиональной подготовки в соответствии с 
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государственными образовательными стандартами (ГОС), определяющими 

основные требования к квалификации выпускников. В настоящее время 

образование переходит на новые образовательные стандарты, основанные на 

компетентностном подходе.  

Одним из ограничений применения компетентностного подхода в 

системе профессионального образования могут стать традиционные 

учебники и другие учебные средства, предназначенные для использования в 

педагогической системе, ориентированной на «знания-умения-навыки». 

Возможным преодолением данного ограничения может стать использование 

в процессе обучения электронных учебно-методических комплексов 

(ЭУМК).  

ЭУМК – совокупность структурированных учебно-методических 

материалов, объединенных посредством компьютерной среды обучения, 

обеспечивающих полный дидактический цикл обучения и предназначенных 

для оптимизации овладения студентом профессиональных компетенций в 

рамках учебной дисциплины [3, с. 10].  

В качестве средства обучения электронный учебно-методический 

комплекс должен отвечать традиционным дидактическим и методическим 

принципам:  

– научность: достаточная глубина, корректность и научная 

достоверность изложения содержания учебного материала;  

– доступность: соответствие теоретической сложности и глубины 

изучения учебного материала сообразно возрастным и индивидуальным 

особенностям студентов;  

– наглядность: учет чувственного восприятия изучаемых объектов, их 

макетов или моделей;  

– сознательность: обеспечение средствами ЭУМК самостоятельных 

действий студентов по извлечению учебной информации при четком 

понимании конечных целей и задач учебной деятельности;  

– систематичность и последовательность: последовательность усвоения 

студентами определенной системы знаний в изучаемой предметной области 

[3, с. 11]. 

Структура электронного учебно-методического комплекса может 

соответствовать любой дисциплине в системе профессионального 

образования. ЭУМК может включать в себя следующие блоки:  

– входной блок: подготовка студента к изучению дисциплины;  

– обучающий блок: обеспечение условий для изучения дисциплины;  

– блок самоконтроля: развитие самостоятельности студента на основе 

средств самоконтроля и самокорректировки;  

– исследовательский блок: развитие научно-исследовательских умений 

студента;  

– итоговый блок: оценка результатов обучения [2].  
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Современное развитие информационных технологий образования 

способствует появлению большого количества инструментальных 

программных средств для создания ЭУМК.  

Инструментальные программные средства (ИПС) – это программы, 

предназначенные для конструирования программных средств (систем) 

учебного назначения, подготовки или генерирования учебно-методических и 

организационных материалов, создания графических или музыкальных 

включений, сервисных «надстроек» программы [4, с. 123]. 

Наиболее быстрым способом подготовки несложных мультимедиа-

приложений, интерактивных обучающих материалов для лекционных занятий 

является использование программного обеспечения для создания электронных 

презентаций. Мультимедийные презентации представляют собой чередование и 

комбинирование текстовой информации, графических изображений, аудио- и 

видеозаписей, анимации, что позволяет представить учебный материал в 

наглядной, интерактивной, доступной форме.  

Рекомендуемое программное обеспечение для создания 

мультимедийных презентаций для использования в учебном процессе 

включает:  

− PowerPoint (компания Microsoft);  

− Corel Presentation (компания Corel);  

− Camtasia Studio (компания TechSmith);  

− MySlideShow (фирма Anix Software);  

− Quick Slide Show (фирма NarAndSoft). 

Внедрение информационных технологий во все сферы жизни человека, 

включая учебную деятельность, способствует как глобальной 

информатизации общества, так и совершенствованию и модернизации 

современной системы образования. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ КОРПУСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ  

ПІД ЧАС ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
Комп‘ютеризація сучасного суспільства утворює нові можливості 

роботи з мовним та мовленнєвим матеріалом у різних сферах фахової 

діяльності. У науці, наприклад, актуальним є використання комп‘ютерних 

технологій для дослідження практичного функціонування лексики у 

мовленні різних верств населення та текстах різних стилів та жанрів.  

Використання технічних засобів для опрацювання мовного матеріалу 

спричинило активний розвиток нової галузі мовознавства – корпусної 

лінгвістики. Використання прийомів корпусної лінгвістики для аналізу 

мовного матеріалу на сьогодні широко розповсюджено у наукових 

дослідженнях, проте не менш перспективним є використання даних 

корпусного аналізу для забезпечення навчального процесу. 

Метою даної розвідки є розгляд перспектив використання прийомів 

корпусної лінгвістики для підготовки до навчальних занять, зокрема, 

формування вправ та тестів, використання та адаптації даних підручників та 

словників. 

Корпусна лінгвістика належить до відносно нових галузей мовознавства. 

Відповідно, існують проблеми як зі створенням загальноприйнятих 

визначень базових понять галузі («лінгвістичний корпус текстів»), так і з 

фундаментальним завданням створення національного корпусу української 

мови.  

У найбільш загальному значенні, корпусна лінгвістика займається 

вивченням принципів побудови та обробки даних корпусів текстів із 

використанням комп‘ютерних технологій. До характерних ознак, що 

дозволяють виокремити корпус текстів (на відміну від звичайних збірок 

текстів у електронній формі) належать: відібраність, репрезентативність, 

збалансованість, машиночитаність, стандартність. [1, с. 56–58] Подібні 

корпуси (або національний корпус певної мови) надають безпосередні та 

об‘єктивні дані про реалізацію мовної системи (у синхронії та діахронії) і, 

таким чином, виникає можливість використовувати їх для оновлення чи 

створення словників та граматик.  

Традиційні напрямки використання прийомів корпусної лінгвістики: 

лексикографія, навчання іноземній мові, переклад (автоматизований). Проте 

корпуси можуть використовуватися також у соціології та соціолінгвістиці, 

літературознавстві, історичних дослідженнях тощо. У правовій сфері 

прийоми корпусної лінгвістики активно використовують у сфері 

криміналістичної лінгвістики. 
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Одним із найбільш доступних для загального використання нині є 

корпус українських художніх, публіцистичних, наукових та законодавчих 

текстів, сформований у лабораторії комп'ютерної лінгвістики Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(http://www.mova.info). Корпус дає можливість отримати інформацію двох 

типів: контексти вживання шуканих одиниць (конкорданси), кількісні 

характеристики вживання мовних одиниць у певному тексті. Проте 

використання даного корпусу має певні обмеження (як з боку гнучкості 

використання, так і з боку доступності різних типів даних). 

Варто зазначити, що окрім випадків, коли корпус є ключовим фокусом 

роботи, використання прийомів корпусної лінгвістики може бути корисним 

допоміжним знаряддям. Проте таке використання потребує двох ключових 

факторів: навичок зі створення корпусу текстів (корпус, навіть у 

мікроваріанті, має відповідати всім вищезгаданим ознакам) та обробки 

отриманих даних, а також комп‘ютерної програми, що використовується для 

аналізу даних корпусу (конкордансер чи комп‘ютерний менеджер, напр.: 

Wordsmith, AntConc). 

Наявність зазначених факторів дозволяє фахівцю створювати 

різноманітні корпуси, залежно від власних потреб. Для викладача такими 

корпусами можуть бути: корпус учнівського мовлення (learner corpora); 

корпуси текстів, відібрані за тематичним чи функціональним критерієм; 

корпуси навчальних підручників. 

Укладання словників та граматик є чи не найбільш розповсюдженим 

шляхом використання корпусів у сфері практичної навчальної діяльності. 

Проте публікація підручників та навчальних посібників в Україні може 

забирати тривалий час та мати невпорядкований характер. Одним із шляхів 

використання прийомів корпусної лінгвістики для індивідуальної роботи 

викладача може бути створення корпусу наявних навчальних підручників з 

метою подальшого аналізу та порівняння безпосереднього використання 

мови у різних контекстах та мови, з якою мають справу учні у підручниках. 

Даний аналіз надасть змогу вчителю підібрати найбільш адекватний з 

погляду практичної реалізації мови варіант. [2, с. 109-110] Попри те, що 

подібна методика рекомендована для застосування під час вивчення 

іноземної мови, проблема двомовності в сучасній Україні робить вивчення 

державної мови не менш ускладненим, ніж опанування іноземної мови. 

Також корисним для практичної діяльності викладача є укладання 

корпусів учнівського мовлення (learner corpora), які дають змогу аналізувати 

помилки та особливості засвоєння мови як у синхронії (за темами), так і в 

діахронії (протягом періоду навчання). Ключовою проблемою такого підходу 

в українських умовах є недостатність відповідного матеріалу, адже для 

формування корпусу та опрацювання його через конкордансер текст має бути 

друкованим, тоді як значна частина навчального процесу в Україні 

спрямована на виконання завдань усно чи рукописним шляхом. 
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Найбільш реальними для практичного застосування у навчальному 

процесі на сьогодні є використання прийомів корпусної лінгвістики для 

формування тестів та вправ.  

Для формування тестових питань правильно побудований корпус є 

невичерпним джерелом одиниць. Залежно від специфічного завдання 

укладача тестів у корпусі можна віднайти граматичний та лексичний 

матеріал будь-якої варіативності та складності. Наприклад, аналіз вживання 

сполуки згідно з у корпусі юридичних текстів надає ілюстративний матеріал, 

залежно від завдання, або щодо практики вживання стійких зворотів у 

текстах офіційно-ділового стилю, або щодо милозвучного чергування з–із–зі. 

Ще більш варіативним є використання прийомів корпусної лінгвістики 

під час створення завдань для використання під час навчальних занять. У 

такому випадку корисним є створення корпусу, відібраного за тематичними 

принципом, залежно від фахової спрямованості навчального закладу, мети 

викладача, особливостей учнів або сполучуваності мовного матеріалу з 

іншими дисциплінами поточного навчального процесу.  

Подібний корпус, створений на матеріалі практичного вживання мови, 

дає змогу аналізувати не тільки нормативне вживання мови, але й помилкове. 

Наприклад, корпусний аналіз чинного кримінального процесуального 

законодавства України дає змогу виявити та розглянути випадки вживання 

прийменника по, зокрема: по батькові (нормативне), витрати по 

забезпеченню (ненормативне). Також корпусний аналіз дає змогу 

відстежувати не тільки колокації (лексичну сполучуваність слів), але й 

колігації  (граматичну сполучуваність слів). Наприклад, аналіз лексеми право 

засвідчує сильну тенденцію до поєднання з неозначеною формою дієслова 

(подати, бути). 

Попри всі переваги використання корпусної лінгвістики під час роботи з 

мовним матеріалом, даний метод має свої обмеження. Корпусний аналіз 

надає дані, але не пояснення. Корпусний аналіз не враховує контекст 

(соціальний, візуальний, інтонаційний) використання мови. Будь-які 

узагальнення на основі отриманих даних потребують подальшого 

дослідження іншими методами. З іншого боку, використання прийомів 

корпусної лінгвістики дає змогу працювати зі значними обсягами мовного 

матеріалу, отримуючи дослідницький або ілюстративний матеріал, 

відповідно до сформованих завдань. 
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ТВОРИ ЛІНИ КОСТЕНКО ЯК СИНТЕЗ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

ТА ЖУРНАЛІСТИКИ 

Література – яскравий показник життєздатності національної мови, а  

слово – скарбниця духовних багатств народу. Письменниця Ліна Василівна 

Костенко – наша сучасниця. Вона належить до тих творців, про яких О.Блок 

писав: «Тільки те, що було сповіддю письменника, тільки той твір, у якому 

він спалив себе до тла – тільки такий твір може стати великим. Спалена душа 

повинна рано чи пізно схвилювати своїх сучасників навіть не мистецтвом, 

навіть не новизною, а тільки щирістю самопожертви» [2, c. 217]. 

Розглядаючи у своїй статті творчість Ліни Костенко, дослідниця 

Л.В.Краснова вказує на «вписаність образної системи поетеси в широкий 

культурний контекст світового рівня», доходить висновку, що глобальна 

метафорика, яка охоплює всі клітини кожного тексту на всіх рівнях, може і 

повинна розглядатися не лише в літературознавчому, а й у лінгвістичному 

аспекті» [8, с. 46].   

Поетеса дуже тонко відчуває лінгвістичну природу афоризмів, в якій 

закладено глибокий зміст. Афористичність – одна з прикмет індивідуального 

стилю, яку вона зберігає як незаперечну печать власної неповторності.   

Спадщина Ліни Костенко – невичерпне джерело для вивчення і цікавих 

спостережень, знахідок. Дослідження вченими-мовознавцями творчості 

поетеси відбувається в різних напрямках і на різних рівнях – 

морфологічному, етимологічному, ономастичному. Серед мало досліджених 

«об‘єктів» творчості Л.Костенко особливе місце посідають афористичні 

вислови. 

Усі дослідники творчої спадщини поетеси визначають надзвичайну 

образність, музичність, велику асоціативність творів Ліни Костенко, 

розгалуженість, барвистість і цікавість образної системи; багато хто з 
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дослідників, вказуючи на особливість мови творів поетеси, а саме на 

неперевершені індивідуальні особливості її мови, цікаве трактування 

багатьох, навіть, загальновживаних слів, наголошують на необхідності 

глибоких мовознавчих досліджень її творчості, у цьому і полягає новизна 

обраної теми, адже афоризми – це одна з констант її поетичної і прозової 

манери. 

Багатоплановість об‘єкта дослідження, відсутність єдиного погляду на 

мовний статус афористичних висловів, необхідність опису національного 

афористичного надбання обґрунтовують актуальність дослідження і його 

доцільність. До нашого часу триває дискусія між вченими про те, чи є 

афоризм різновидом крилатих слів чи це крилаті слова є різновидом 

афоризму. Афоризм «передає узагальнену закінчену думку повчального або 

пізнавального змісту в лаконічній увиразненій формі» [10, c. 48].  

Класифікацію літературних афоризмів дає Анатолій Ткаченко у 

монографії «Мистецтво слова». Літературні афоризми він розрізняє за 

походженням на анонімні та авторські; за способом висловлення – 

дефінітивні та лозунгові; за змістовим наповненням – повчально-однозначні 

та парадоксально-багатозначні, практичної і теоретичної спрямованості [12, 

c. 290]. 

Варто зазначити, що афористична тематика з плином часу стала дуже 

широкою і різноманітною, у зв‘язку з цим класифікувати її на даний момент 

можливо тільки у загальних рисах. «Для афоризмів важливе їх словесне 

вираження, яке досягається вмілим використанням стилістичних і емоційних 

засобів. Ці засоби надають оригінальності і тим афоризмам, що виникли 

давно, і тим, що виникли у наш час» [1]. 

Лінгвістична ідентифікація афоризмів пов‘язана з наявністю в 

мовознавстві різних підходів щодо визначення меж фразеології. Погляди 

представників широкого розуміння об‘єкта фразеології (В. Архангельський, 

В.Виноградов, О. Кунін, Ю. Прадід, О. Райхштейн, Л. Скрипник, 

В. Ужченко, І.Чернишова та ін.) сходяться на тому, що афористичні вислови 

(АВ) кваліфікуються як стійкі фрази замкненого типу або фразеологічні 

одиниці (ФО) предикативного характеру. Прихильники вузького розуміння 

специфіки ФО (Л. Авксентьєв, Н. Амосова, В. Жуков, Д. Мальцева, 

В.Мокієнко, О. Молотков, С. Ожегов, В. Телія та ін.) визнають за доцільне 

розглядати вислови нефразеологічного типу, які співвідносяться з 

предикативними конструкціями, за межами фразеології. 

Афористичний вислів витлумачується як судження, що несе 

світоглядний зміст у формі художнього образу (А. Крикманн). Афоризм є 

особливим естетичним знаком (В. Калашник), мовним знаком культури 

(С. Єрмоленко). Українська афористика становить духовну царину 

універсальних і національних культурних смислів. Теоретичні основи 

української афористики закладені О. Потебнею.   

Афоризм кваліфікується як логічне, образне судження узагальнюючого 

характеру, що в категоріях раціонального / парадоксального відбиває 
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навколишній світ і виступає еквівалентом предикативної структури. [1, с. 5,] 

Спираючись на наявні в мовознавстві підходи до висвітлення 

структурно-семантичних, функціональних і комунікативних особливостей 

афоризмів (Н. Барлі, М. Черкаський, М. Алексєєнко, С. Гаврін, В. Калашник, 

Г. Крейдлін, Т. Манякіна, А. Тяпкіна, І. Гнатюк, Т. Радзієвська), 

Н.М. Шарманова здійснює систематизацію афористичних висловів таким 

чином: 1) семантична класифікація – за характером вираження смислової 

домінанти (логічні, образні) та за типом мислення (раціональні, 

парадоксальні); 2) структурна класифікація – за структурою судження: 

еквіваленти простого речення, складного речення, надфразною єдністю; 

3) функціональна класифікація за ступенем градації афористичності 

(мінімальний, оптимальний, максимальний ступені афористичності) й 

вираження категорії адресантності (активні / нейтральні / пасивні структури) 

[1, с. 8]. У своєму дослідженні ми будемо послуговуватись такими 

терміноодиницями як афоризми та афористичні структури, тому що знайдені 

нами вислови мають різну будову.  

Творчість «безумовно, починається тільки там, де є усвідомлене 

прагнення вийти за межі загальновідомого» [6, c. 13]. А коли йдеться про 

творчість Ліни Василівни Костенко, то треба визначити, що вона має свої 

власні естетичні закони й тому вимагає особливого зосередження уваги, бо є 

«найскладнішим видом словесного мистецтва». Тематика афоризмів, 

дібраних з її роману і збірки, дуже різноманітна. 

Мета нашої роботи полягає в тому, щоб дослідити стилістично-

функціональні можливості афоризмів у творчості Л.Костенко.  

Об‘єктом дослідження  є роман Ліни Костенко «Записки українського 

самашедшого» і збірка «Річка Геракліта». 

Предмет дослідження – афористичні структури у даному романі і збірці. 

Поетеса Ліна Костенко як митець вписана в свій час. «Вся полезія її – це 

діалог зі своїм часом...» [8, с.46]. Чутливе сприйняття й переживання  

великих моральних і громадянських проблем та запитів доби, природність і 

чистота ліричного світу, незалежність голосу і виразна масштабність творчої 

особистості виокремлює її серед інших. «Мовотворчість Ліни Костенко, 

зокрема її афоризми – своєрідний синтез інтелектуалізму та емоційності» [4, 

с. 141].   

На наш погляд, цінність твору «Записки українського самашедшого» 

полягає, насамперед, у художній фіксації всіх суспільно-історичних подій, 

сучасницею яких була авторка. «Проза Ліни Костенко – не проза поета. Вона 

жорстка й жорстока, як нинішня реальність. Скупа, афористична, а то й 

протокольна» [1, c. 6]. Оцінку всім подіям поетеса подає у влучних 

афористичних висловлюваннях, що наповнені глибоким філософським 

змістом і водночас мають присмак скоріше сарказму, аніж іронії: «Газети 

забомбили свідомість. Нова форма свободи слова – що хто хоче, те й лопоче» 

[6, с. 29], «Висвистіло нашу Незалежність у підземну трубу» [6, с. 35]. 

Ліна Костенко поступово  починає не виділяти афоризм, а органічно 
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«розливати» їх в цілому творі. У кожному абзаці – нові афоризми. Бо вони 

передають всю глибину сьогоднення, того, що відбувається. Хтось скаже – 

забагато політики. Але це не так – книга про те, що відбувається в головах 

майже кожного українця! Це пряме відображення: «І що воно таке? 

Компенсуючі потужності нічого не компенсують. Гарантуючі гаранти нічого 

не гарантують» [6, с. 356]. 

Афористичні фрази у «Записках...» побудовані, зокрема, на актуалізації 

звичних розмовних зворотів або на авторських несподіваних асоціаціях: 

«Мова солов‘їна, а тьохкають чортзна-що» [6, с. 26]. 

На перший погляд здається, що про кохання у романі не сказано майже 

жодного слова. Але це поверхове враження. Насправді ж тут кожне слово 

«Великий народ обирає карликів, маріонеток, і що цікаво, – не він їх, а вони 

його сіпають за мотузочки у цьому політичному вертепі» [6, с. 15]. 

Ліна Костенко, використовуючи афористичні структури, ставить діагноз 

хворому українському суспільству, владі нашої держави.  

Отже, маємо у «Записках...» такі блоки афоризмів – незалежність 

України, політика в Україні, влада і суспільство, менталітет українців, криза 

моралі, Україна і світ: «Так державу ж треба будувати з підмурка, щоб кожен 

свою цеглинку поклав. А з того каміння, що за пазухою, держави не 

збудуєш» [6, с. 94]. 

Завдяки афоризмам прочитуємо діагноз авторки твору, поставлений і 

новітній українській літературі ХХІ століття: «Це вже навіть не епатажна 

література, а блювотна» [6, с. 106]. 

Людська душа має право на свої таємниці, на сокровенне, надійно 

відмежоване від суєтності й метушні буденного світу. І про це мають 

пам‘ятати всі, хто поруч: «У кожного своя пустеля. І свої міражі» [6, с. 109], 

«Людина для людини закритий світ» [6, с. 137]. 

Любов, хай навіть така, що приносить біль (а чи можливе справжнє 

кохання, яке б не супроводжувалося душевним стражданням), облагороджує 

існування людини в цьому світі, стаючи ―тихим сяйвом‖ над її долею: 

«Любов – це така Камасутра, що сама собі все підкаже… Це обмін 

щасливістю» [6, с. 157]. 

За класифікацією літературних афоризмів Анатолія Ткаченка у 

монографії «Мистецтво слова» [12, c. 290] у творі «Записки самашедшого» 

Ліни Костенко афористичні структури за походженням – авторські; за 

способом висловлення – дефінітивні та лозунгові; за змістовим наповненням 

– повчально-однозначні та парадоксально-багатозначні, практичної і 

теоретичної спрямованості.  

Письменниця ставить діагноз світу, хворому суспільству, державі, що не 

має справжньої незалежності, у яких панує бездуховність і криза моралі, і 

цьому, без сумніву, сприяє глобалізація. Тому маємо наступну статистику 

лексем і їх похідних: суспільство – 79, незалежність – 67, Бог – 43, 

глобалізація – 38, мораль – 13. 
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Авторка вустами головного героя висловилася досить чітко про жанр 

твору: «Ясно, я цього всього робити не буду. Це ж не белетристика, це 

Записки. Як написалося, так написалося» [6, c. 311].  

Хроніка подій викладена у щоденнику безіменного програміста, це 

оригінальний хід, мета якого – відтворити стан душі української 

інтелігентної людини в її зіткненнях з абсурдом: «Я ніхто. Я виборець. Я 

одиниця електорату. Я такий-то номер у списку. «Світ належить першим». Я 

стонадцятий» [6, с. 97]. 

Нотатки безіменного програміста – це і гіркі роздуми про наївність 

українців щодо свободи у глобалізованому світі, про неготовність до 

викликів сучасного світу: «Мужчини імперських націй мислять категорією 

сили. Мужчини поневолених, але гордих, націй мислять категоріями 

свободи. А такі, як оце ми, все надіються, що якось воно буде» [6, с. 96]. 

У «Записках...» є ще й друга лінія – особисте життя героя, одна із 

функцій якої – подолати втому свідомості, обтяженої надміром інформації. 

Оповідач і його дружина, що переживають особисту драму, набувають немов 

символічного значення, кожен із них на власних терезах зважує події і тих, 

хто із тими подіями пов‘язаний: «Жінка – інструмент, а я – прилад. Навіть 

найдосконаліший прилад поступається інструменту. Це як комп‘ютер і 

скрипка. Як піаніно і агрегат» [6, с. 80]. 

«Записки українського самашедшого» Ліни Костенко – це синтез 

української літератури і журналістики, без якої не було б твору. Факти, взяті 

із преси, письменниця відстежила, згрупувала, проаналізувала, діагностувала 

за допомогою афористичних структур; вона іде шляхом від індукції – до 

дедукції, від констатації – до осмислення. 

Твір Ліни Костенко – теж історія в сконцентрованому вигляді, і в цьому 

можна остаточно переконатися, якщо звернутися до збірника афоризмів, 

укладеному за її книгою. Основне значення книги полягає в тому, що 

письменниця вказала нам на вихід із глухого кута, зокрема, за допомогою 

введених у текст «Записок...» різноманітних афористичних структур. 

Багато часу і творчої снаги віддано Ліною Костенко прозі. Але вона не 

зреклася своєї поетичної Музи. І ось маємо у збірці «Річка Геракліта», що 

вийшла у 2011 році, окрім знайомих віршів, ще й нові. «Вони і впізнаванні, і 

трохи незвичні. Та ж сама енергія думки, зіркість поетичного ока, 

лапідарність вислову» [3, с. 79]. І тому ця збірка, як і попередні, містить 

багату афористику. Серед нових віршів переважають поетичні мініатюри-

акварелі та ліричні монологи – реакції на те, що продукує сучасне життя 

світу й України:  

Глобальне людство хоче ковбаси, 

а вже вона з нуклідами і сказом [7, с. 77]. 

Назви чотирьох розділів циклу цієї книжки є символічними й 

афористичними: «Осінні карнавали», «Сліпучий магній снігових пустель», 

«Весна підніме келихи тюльпанів», «Що в нас було? Любов і літо». Природні 
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стихії розгортаються завдяки поетичній чуттєвості через єднання музики, 

кольору, емоцій та епічності природи.  

Ліна Костенко має дар радіти від звичайного епізоду життя і, показавши 

лише його кадр, передати свою радість нам:  

Нектар дощу в бетонному флаконі – це гарне місто у цвітінні лип [7, 

с. 235].   

Твір часто народжується в поетичному просторі лісу – він багато важить 

в інтимній пам‘яті Ліни Костенко:  

Поїдемо поговорити з лісом, 

а вже тоді я можу і з людьми [7, с. 167].  

Самотність – теж один із мотивів лірики поетеси, через неї вона 

висвітлює моральні цінності життя, намагається зрозуміти людей: 

...сама від себе хочу у відпустку  

Лети, душа, у сонячні краї, 

У вирій мислі, у країну слова [7, с. 99]. 

У Ліни Костенко поетична мова сама знаходить, що і як сказати, і 

метафорична образність ніби виникає сама, несподівано: 

Життя ж коротке і шалене. 

Летить, як цифри на табло [7, с. 90]. 

Збірка «Річка Геракліта» – це екзистенційне дзеркало, занурюючись у 

яке, людина бачить себе і з точки зору своєї минущості, і з точки зору 

вічності: 

Десь там галактик зоряна танечність. 

А де початки, де її кінці? 

Ідуть сніги... Плюс мінус безконечність... 

Сніжинка тане в мене на щоці [7, с. 124]. 

Поезія прокладає шлях до людини щоразу, коли людина робить перший 

крок над її вічними берегами. Геракліт Ефеський – цей загадковий філософ-

відлюдник, аристократ, став пророком, покровителем людини в часі. А 

існування в часі – це завжди вибір, боротьба з абсурдом, поезія – це також 

боротьба: 

Із твого невидимого серця 

кров калини капле у сніги [7, с. 128]. 

Любов і пам‘ять любові – почуття всеохопне, що проектується в 

космічну перспективу; момент кохання – це мить поєднання зі Всесвітом: 

В ніч високосного притулку –  

коли йде обертом земля 

ти до плеча мене притулиш 

безсмертним рухом скрипаля [7, с. 265].  

Коли ж перед очима Ліни Костенко постає вистражданий нею 

Чорнобиль, починають звучати апокаліптичні мотиви: 

Неясні зорі і нетихі води. 

І ліс рудий. І стежки аніде. 

А він стоїть. Він цар Антиприроди. 
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І на вітрах антенами гуде [7, с. 115].  

Біль понівечиної природи розростається болем усього нівечиного життя; 

зміни навколо людини – це відлуння змін у людстві: 

Епоха зашморгнулась, як Дункан. 

Спиніться, люди. Хоч поставте кому [7, с. 77]. 

Ліні Костенко болять усі ці втрати й розминання, бо ж її власна душа 

«від поля до небес», бо ж у ній озиваються відлуння різних епох і різних 

культур: 

Я скрізь своя, і я ніде не дома. 

Душа летить у посвіті епох. 

І де цей шлях почався, — невідомо. 

І де урветься, знає тільки Бог [7, с. 169]. 

«Важкий час – це завжди мій час», – зазначає Ліна Костенко. Після 

багаторічного мовчання вона повертається, щоб сформувати нову модель 

української культури, адже живе в тому часі, коли Україна дедалі більше 

втрачає історичну самосвідомість: 

Вікам посивіли вже скроні, а все про волю не чувать. 

Порозпрягали хлопці коні та й полягали спочивать [7, с. 197]. 

«Слово Ліни Костенко відлунює для здатних чути, а глухих завжди 

вистачало і вистачатиме» [12, с. 89]. У її збірці вистачить «трішки вина» 

справжньої поезії, щоб заспокоїтися і повернутися до робочого настрою: 

Хай буде так, як я собі велю. 

Свій будень серця будемо творити [7, с. 74]. 

Отже, концептуальні підходи поетеси до афоризмів – багатогранні і в 

той же час цілісні. Борис Степенишин у своїй книзі «Українська поетична 

афористика минулого тисячоліття» зокрема зазначає: «Особливо відзначимо 

крилатість слова П. Тичини, М. Рильського, Л. Костенко, Д. Павличка, 

М.Вінграновського, І. Гнатюка та В. Симоненка. Ця дивовижна сімка поетів 

– незаперечна окраса й гордість української поетичної афористики... Яка 

філософічність, концентрація думки і стилістична вишуканість...» [11, с. 146]. 

Афористичність є одною з ознак роману «Записки українського 

самашедшого». Нами на сторінках книги було виявлено 233 афористичні 

структури, з яких було укладено за тематичним принципом збірник 

афоризмів, що міститься в додатку до наукової роботи. Виділено такі основні 

теми афористичних висловів у «Записках...» Ліни Костенко: 1) буття людини; 

2) буття світу у ХХІ столітті; 3) буття України у ХХІ столітті; 4) видатні 

особистості; 5) влада і народ; 6) кохання, чоловік і жінка; 7) криза моралі; 8) 

мова; 9) незалежність України; 10) політика, вибори; 11) український 

менталітет; 12) українське суспільство; 13) час, простір (Додаток 1). 

Ця класифікація створена за  лексичним складом афоризмів і значною 

мірою за опорними словами. У досліджених нами афоризмах Ліни Костенко 

із «Записок...» найчастіше зустрічаються такі лексеми і їх похідні: людина – 

455, Україна – 370, час – 353, дружина – 346, світ – 297 разів, мова – 285, 

життя – 241, любов і кохання – 188, нація – 187, жінка – 176, чоловік і 
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мужчина – 166, влада – 137, політика – 121. Ця статистика дає можливість 

окреслити найважливіші орієнтири письменниці, вибудувати ієрархію 

цінностей головного героя (програміста, чоловіка), авторки та кожного 

«самашедшого». 

Арсенал поетичної афористики збірки «Річка Геракліта» Ліни Костенко 

містить 135 афористичних структур. Виділили 8 основних тем афоризмів у 

збірці: 1) буття людини – 32; 2) буття світу – 15; 3) буття України – 12; 4) 

кохання – 27; 5) краса природи – 7; 6) мораль – 10; 7) поезія і поети – 8; 8) час 

і простір – 24.  

За даною тематикою укладено збірник афоризмів (Додаток 2). 

Роман «Записки...» подає картину-діагноз світу, України, кожного 

українця, тому переважають афоризми з лексемами світ, людина, Україна. А 

збірка «Річка Геракліта» як у дзеркалі відображає вічну незбагненність 

плинності, трансформацій, повернень і передає його людині, тому у ній 

переважають афористичні структури, що стосуються буття людини, кохання, 

часу і простору. 

Отже, афористична мова Ліни Костенко входить у її творчу 

індивідуальність, є константою її поетичного стилю, її поетичної манери.  «Її 

слово  –  владне, барвисте, панорамно-углиблене, завжди заряджене думкою, 

котра прибирає або чуттєву метафоричну одіж, або гостру оголеність 

соціально-філософського концепту. Його усепроникаюча когнітивність 

дозволяє сказати: поетеса немовби мислить не думками, а станами»  [13, с. 

44]. 

Тож афоризми поетеси – оригінальний засіб номінації позамовної 

дійсності, що вражає реципієнта глибоким філософським осмисленням явищ. 

У них відтворено загальнолюдські й етичні світоглядні канони та ідеали. Її 

афористика гідно репрезентує у європейську культуру і національний дух, і 

загальнолюдські цінності українського буття [9, с. 127]. 
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ПРОФЕСІЙНО-СЛЕНГОВА ЛЕКСИКА В ЖУРНАЛІСТСЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ: ФЕЙК ЯК АНТИТРЕНД 

Термінологічний інструментарій кожної галузі практичної діяльності є 

відображенням процесів її модернізації й адаптування до сучасних функцій. 

Термінологія – та частина мовної системи, яка розвивається й оновлюється 

дуже швидко, швидше, ніж загальновживана лексика. Причому, як вказують 

дослідники, така інтенсивність не залежить безпосередньо від галузі науки 

[10, с. 24]. Журналістика ж може бути віднесена до фаху, термінологічний 

апарат якого особливо чутливий до всілякого роду суспільних змін, 

оперативно реагує на професійні нововведення, причому не лише у 

вітчизняній, а й зарубіжній практиці. Термінологія, використовувана 

працівниками медіагалузі, постійно оновлюється, зокрема, за рахунок 

запозичень. Тому актуальними є дослідження термінологічної лексики на 

різних хронологічних відтинках з метою її систематизації й унормування, 

кодифікування, наукового опису, простежування найзагальніших тенденцій її 

розвитку. Це позитивно вплине й на коригування мовного оформлення 

професійної журналістської практики. 

Загальновідомий факт, що будь-який найновіший словник відстає від 

реального стану мовної системи на декілька років. Ситуація із 

журналістською термінологією ускладнюється ще й тим, що нині вона 
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недостатньо досліджена у лінгвістичному аспекті. В українському науковому 

дискурсі відсутні словники сучасних журналістських термінів. Відомі 

лексикографічні джерела – довідник Д. Григораша «Журналістика у термінах 

і виразах», виданий 1974 року; «Сучасний словник літератури і 

журналістики» (М. Гетьманець, І. Михайлин, 2009 р.), «Словник журналіста: 

терміни, мас-медіа, постаті» (за заг. редакцією Ю. Бідзілі, 2007 р.), посібник 

Г. Кривошеї «Журналістика: поняття, терміни» (2004 р.) носять довідково-

енциклопедичний характер. 

Інформація про цей сегмент є фрагментарною, репрезентована лише 

окремими науковими розвідками у форматі наукових статей, присвячених 

окремим аспектам формування й функціонування спеціальної журналістської 

лексики, термінології масмедійної сфери (Г. Зорі, Н. Орлової, 

Т. Скотникової, О. Харченка, М. Яцимірської та ін.), дисертацій (М. Гонтар 

«Українська терміносистема журналістики: формування, структурна 

організація та функціонування» (Київ, 2011)).  

У фаховій журналістській мові можуть бути виокремлені два великі 

сегменти: власне терміни й професійно-сленгова лексика (професіоналізми й 

професійні сленгізми). Варто визнати, що саме у журналістській 

терміносистемі межа між ними дуже нетривка й рухома. Причому, сегмент 

професійних сленгізмів поповнюється особливо активно. На систему 

журналістських термінів чинять помітний вплив інші професійні галузі: 

інформаційні технології, суспільно-політична діяльність тощо. Так, лише 

останніми роками до активного медіасловника увійшли такі номінації, як 

стрім, фактчекінг, фідбек, фейк, data-журналістика, подкаст, пейвол та 

багато інших. Деякі із них з часом набувають термінологічного характеру, 

інші ж так і залишаються професійними жаргонізмами. Важливим завданням 

сучасної термінологічної науки має стати глибокий науковий опис і 

дифініювання таких одиниць. 

Нашим завданням була вибірка професійних контекстів слова фейк і 

спроба узагальнення підходів до визначення його лексичного значення. 

Як і багато інших новітніх запозичень журналістської сфери, воно поки 

що не отримало офіційного фіксування у жодному із українських словників – 

як академічних, так і термінологічних. Попри те, що слово стало фактично 

сучасним інтернаціоналізмом, набуло поширення в глобальному, не 

обмеженому кордонами інформаційному просторі, така ж ситуація 

спостерігається й в інших мовах [6].  

Слово, означаючи щось фальшиве, підроблене, з‘явилося в українському 

лексиконі, як вказує О. Гороховський, як сленгове. Проте згодом (особливо 

після Революції Гідності та поширення антиукраїнської пропаганди) набуло 

зовсім іншого семантичного значення, перетворившись у своєрідний 

неофіційний термін [5, с. 50]. Однак видавництво Collins назвало fake news 

поняттям 2017 року, мотивуючи це тим, що активність використання зовсім 

не нової номінації зросла на 365 % [4].  

http://osvita.mediasapiens.ua/print/1411980895/vidavnitstvo_collins_nazvalo_fake_news_ponyattyam_roku/
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Особливо несподіваною здається такай ого активність з огляду на те, що 

слово давно існує в англійській мові. Так, у перекладному словнику 1953 р. 

воно міститься із поміткою «жаргон.». Для нього наводиться два значення: 

жарг.1) шахрайство 2) підробка, фальшивка [13, с. 65]. Правда, в «Англо-

українському словнику» (за ред. Ю.Жлуктенка, Київ, 1984 р.) слово 

міститься уже без обмежувальних поміток – із значеннями: 1) підробляти, 

фальсифікувати; 2) шахраювати [1, с. 158]. 

Як часто буває із запозиченнями, значення в мові-джерелі і мові-

реципієнті можуть суттєво розходитися. Однак у випадку із фейком можна 

простежити стрімку зміну значення слова навіть у мові-джерелі. Так, слово 

спершу використовувалося для називання підробок під відомі бренди. 

Пізніше основним середовищем його функціонування стали соціальні 

мережі, де відбувся сплеск активності слововживання. Закономірною, таким 

чином, можна вважати появу таких контекстів, як «фейкова сторінка», 

«фейковий акаунт», «фейковий сайт» тощо.  

Наступним витком медійної історії слова, зміни його лексичного 

значення став початок активної фази інформаційної війни Росії проти 

системи демократичних європейських цінностей, яка тепер переросла в 

гібридну війну з Україною. Набувають поширення номінації, безпосередньо 

пов‘язані з інформаційною сферою, новинним форматом: «фейкові новини», 

«фейкові повідомлення», «фейк-ньюз», «фейкувати».  

Подеколи автори говорять про так звані «міжнародні фейки» [9]. 

У медіадискурсі фіксується використання слова практично в усіх 

згаданих значеннях. Однак його все ширше почали використовувати для 

називання неправдивої, викривленої, сфальсифікованої інформації або 

неправдивого її ілюстрування (наприклад, фото, яке не має ніякого 

відношення до описуваних подій або опрацьоване у відповідному редакторі). 

Кембриджський словник визначає фейки як усе, що вводить в оману, вдаючи 

щось, чим насправді не є. Уже згадане видавництво Collins прийняло таку 

дефініцію: «Фейки – це фальшива, часто сенсаційна інформація, 

розповсюджена під виглядом новин» [4]. 

В українській медіапрактиці також відсутнє однозначне розуміння 

фейку – від достатньо широкого до вузького, навіть на позначення 

медіареалій. Представниця українського проекту СтопФейк М. Гонтар 

схильна відносити до фейків навіть новину, заголовок якої не передає зміст 

тексту, небезпідставно кваліфікуючи це як різновид маніпуляції [7]. І. Мудра 

вважає необґрунтованим віднесення до фейків недостовірної, неправдивої 

інформації, неперевіреного фактажу, оскільки вони, на її думку, не 

відображають суті фейку [8]. Схожу позицію має й О.Юрченко: «Фейкові 

новини робляться навмисне, аби ввести аудиторію в оману» [12]. Тобто, фейк 

– це підробка, фальшивка, яка розповсюджується навмисно для того, щоб 

дезінформувати аудиторію. Таке тлумачення дає підстави авторам 

розглядати фейк як синонім до номінації «журналістська качка», навіть 

сенсація [11]. Така функція розширює розуміння фейків – до яких можуть 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fake
https://www.stopfake.org/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
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бути віднесені повідомлення, сприйняття яких змінюється за рахунок нібито 

невинних заголовків, покликаних заінтригувати читача. К. Ігнатчук вказує на 

таку категорію фейкових новин, які орієнтовані насамперед на досягнення 

«клікабельності» матеріалів – на збільшення кліків, збільшення 

відвідуваності сайту тощо [12]. 

Слово фейк та його словоформи активно вживаються у друкованих ЗМІ, 

мають низку похідних. Наприклад, із газети «День»: «перед кожними 

виборами в Україні відбуваються «вкиди» фейкових результатів фейкових 

досліджень…» (№38–39, 2–3 березня 2018 р, с. 5) – тобто, щось 

сфальсифіковане, підробне, несправжнє, у достатньо широкому значенні. 

Натомість інший матеріал у тому ж таки числі – «40 мільйонів на боротьбу з 

пропагандою»: «Робоча група зі стратегічних комунікацій … зосереджена 

на спростуванні фейків, тобто реагує на загальновідомі та вже здійснені 

інформаційні атаки»; «я була на одному ефірі разом із активісткою 

«стопфейкового» руху в Україні», «антифейкова активність» задля захисту 

демократії». Автор вживає термін фейк на позначення неправдивих, 

фальшивих новин, навмисно вигаданих і поширюваних автором з метою 

пропаганди й дезінформації. У іншому номері газети «День», у розлогій 

стаття «Фейки про фейки. Чи можна дізнатися правду в світі постправди?» 

фіксується доволі експресивний новотвір «фейкомети» на позначення 

професійних вмробників фейкових новин, так званих ботів і тролів (№65–66, 

13–14 квітня 2018 р.). У деяких текстах реалізується таке значення слова, як 

«неважливий, нецікавий, невигідний» [6]. У дослідженні російського автора 

на матеріалі російських ЗМІ вказуються лише такі значення, як «хибний, 

підробний, несправжній» (як ознака предмета) і «такий, що належить 

суб‘єкту – фейку» (наприклад, «фейковий акаунт»). Нічого про 

слововживання у значенні «навмисного спотворення інформації» не 

згадується [6].   

Узагальнення контекстів і слововживань дає підстави сформулювати 

такі значення полісемантичної номінації фейк: 1) якась вигадка, 

невідповідність інформації дійсності; 2) нецікава, неважлива інформація для 

реципієнта; 3) навмисно створена новина, яка не базується на реальних 

даних; 4) невідповідність назви або ілюстрації тексту. У всіх контекстах 

простежується спільне значення «невідповідність назви, сказаного, 

зробленого дійсності чи оригіналу». 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ ЗАСОБАМИ 

ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В умовах реформування вищої освіти виникає потреба в інноваційних 

педагогічних технологіях, які зорієнтовані на перетворення освітніх систем. 

Сьогодні превалює думка про те, «щоб прийняти історичний виклик 

ХХІ століття, освіта повинна бути націленою на майбутнє, на розв‘язання 

проблем нового століття, розвиток ключових компетентностей вихованців, 

формування в них проектної культури, нових способів мислення та 

діяльності» [5, с. 13]. Майбутній журналіст повинен вибудовувати парадигми 

власного освітньо-професійного та культурного зростання, управляти 

процесом перетворення соціальних об‘єктів на нових сучасних засадах. В 

умовах глобалізованого соціуму саме така особистість має вступати у 

соціальні відносини не під тиском, а за власним розсудом, праця для неї має 

бути сферою реалізації її здібностей, а освіта більшою мірою виступати 

раціональною технологією розвитку професійної та загальної культури. 

Професійна діяльність журналіста передбачає постійну взаємодію у 

сфері суб‘єкт-суб‘єктних взаємовідносин, тому власне сформована 

комунікативна компетентність значною мірою визначає характер цієї 

діяльності, уможливлює подальше професійне зростання та самореалізацію.  

Працівники мас-медіа щоденно вирішують питання, пов‘язані з необхідністю 

встановлювати контакти з різними людьми, прогнозувати їх поведінку, 

конструктивно вирішувати конфлікти, спонукати до необхідних дій чи 

стримувати від недоречних учинків, бути переконливим, роз‘яснювати 

громадянам особливості сучасних соціальних процесів. Тому важливим 

завданням професійної освіти є пошук ефективних засобів формування 

комунікативної компетентності у майбутніх фахівців медіа.  

Проблема комунікації у процесі навчання порушувалася ще 

прогресивними педагогами минулого. Витоки свідомих зусиль синтезувати 

теоретичні основи навчального процесу пов‘язані з педагогічно діяльністю та 

працями Я. Коменського. У своїй «Великій дидактиці» він уперше пояснює і 

теоретично обґрунтовує навчання як закономірний процес, який має 

забезпечити розвиток освіти на широкій основі. «...Альфою та омегою нашої 

дидактики нехай буде: пошук та відкриття способу, за якого б учителі менше 

навчали, а учні більше б вчилися» [4, с. 162. 
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Ідея комунікації знаходить відображення сьогодні у світовій педагогіці, 

якою протягом багатьох століть робилося чимало спроб «технологізувати» 

навчальний процес з метою підвищення ефективності комунікативної 

підготовки майбутніх фахівців.  «Освіта  є великою галуззю індустрії і тому 

має застосовувати методи масового виробництва. ...В освіті цілком можлива 

своя «промислова революція». Мабуть, лише таким шляхом вдасться зробити 

освіту ефективною» [7, с. 669]. Погоджуючись із дослідниками, вважаємо, 

що технологічність освітнього процесу виступає показником його якості, бо 

дає відповіді на  запитання яким чином здійснювати підготовку, зокрема 

комунікативну.  

Інноваційні технології і методи сучасного навчання стали об‘єктом 

дослідження як зарубіжних, так і українських учених. У  наукових розвідках 

А.М. Алексюка, І.І. Доброскок, В.П. Коцура, С.О. Нікітчиної, В.Г. Кременя, 

В.В. Ільїна, С.В. Пролеєва, М.В. Лисенка, П.Ю. Сауха та інших досіджено 

загальнотеоретичні, науково-практичні проблеми інноваційної парадигми у 

вищій школі, прогресивні форми і технології навчання, досвід та перспективи 

їх використання в освітній практиці [6].  

Інновації в освітньому процесі пов‘язані з активним створенням, 

впровадженням нових методів і засобів  для вирішення дидактичних завдань 

підготовки фахівців у гармонійному поєднанні класичних традиційних 

методик та результатів творчого пошуку, застосуванням прогресивних 

технологій, оригінальних дидактичних ідей і форм забезпечення освітнього 

процесу [6; 7]. 

Застосування проектної технології в умовах кредитно-модульної 

системи навчання дозволяє вирішити низку проблемних завдань: сформувати 

комунікативну компетентність, активізувати самостійну діяльність студентів, 

розвинути вміння користуватися дослідницькими методами, активізувати 

пізнання й самопізнання, самореалізацію студентів.  

Поняття «проект» і відповідні види діяльності були предметом 

досліджень філософів, психологів, педагогів (М. Кагана, В. Безрукової, В. 

Гузеєва, В. Докучаєвої, І. Єрмакова, В. Кукушина, Ю. Машбиця, Є. Полат, 

А. Хуторського, Г. Щедровицького  та ін.). 

Вважається, що вперше організацію проектної діяльності у сфері освіти 

було здійснено в 20-і роки ХХ ст. в США завдяки методу проблем (пізніше 

стали називати «методом проектів»), розробленому американським 

філософом і педагогом Дж. Дьюї. Отже, метод проектів як форма 

відображення проектної культури, спосіб навчання учнів розвинувся в надрах 

гносеологічної течії прагматизму (від лат. pragmaticus – справа, дія). 

Сьогодні відбувається ґрунтовне переосмислення методу проектів та його 

застосування в освітній практиці. Про це свідчить той факт, що за останні 

десятиліття суттєво зросла увага науковців у царині використання проектних 

технологій в освітньому процесі у ВНЗ. На практиці утверджується ідея про 

те, «щоб прийняти історичний виклик ХХІ століття, освіта має носити 

випереджувальний характер, тобто бути націленою на майбутнє, на 
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розв‘язання проблем нового століття, розвиток ключових компетентностей 

вихованців, формування в них проектної культури, нових способів мислення 

і діяльності» [2, с. 13]. 

На сьогодні проектна технологія (від грецьких слів «techne» – мистецтво, 

ремесло, уміння і «logos» – наука) розглядається як «інструмент, який 

створює унікальні передумови для розвитку ключових компетенцій 

(соціальних, полікультурних, інформаційних, комунікативних тощо) і 

самостійності учня в осягнення нового, стимулюючи його природну 

допитливість і творчий потенціал» [3]. Метод проектів посідає особливе місце 

як засіб максимального наближення особистості до реального життя та 

залучення її до розв‘язання конкретних завдань у просторі міжособистісного та 

ділового спілкування й співпраці [5].  

Застосування проектної технології в умовах кредитно-модульної 

системи навчання дозволяє вирішити низку проблемних завдань: 

активізувати самостійну діяльність студентів, сформувати комунікативну 

компетентність, сформувати креативну компетентність як складник 

комунікативної, розвинути вміння користуватися дослідницькими методами, 

активізувати пізнання й самопізнання, самореалізацію студентів.  

Функціонально проектна технологія детермінує взаємодію мети, змісту, 

прийомів, методів, засобів навчання, способів контролю і корекції, 

результату, діяльності викладача і студента. 

Сутність проектної технології ми бачимо у функціонуванні цілісної 

системи дидактичних засобів (змісту, етапів, методів тощо), що адаптує 

навчально-виховний процес до структурних та організаційних вимог 

навчального проектування. Воно, в свою чергу, передбачає системне і 

послідовне моделювання тренувального розв‘язання проблемних ситуацій, 

що вимагають від учасників освітнього процесу пошукових зусиль, 

спрямованих на дослідження та розроблення оптимальних шляхів їх 

розв‘язання (проектів), їх неодмінний публічний захист та аналіз підсумків 

упровадження. 

Крім загального визначення сутності проектної технології, ми 

пропонуємо низку обов‘язкових критеріальних вимог до її сучасного 

тлумачення: наявність освітньої проблеми, складність та актуальність якої 

відповідає навчальним запитам та життєвим потребам студентів; 

дослідницький характер пошуку шляхів розв‘язання проблеми; 

структурування діяльності відповідно до класичних стадій проектування;  

моделювання умов для виявлення студентами навчальної проблеми (її 

постановка, дослідження; пошук шляхів розв‘язання; експертиза та апробація 

версій; конструювання підсумкового проекту (чи його варіантів); його 

захист; корекція та впровадження); самодіяльний характер творчої активності 

студентів; практичне чи теоретичне (але в будь-якому випадку прикладне) 

значення результату діяльності (проекту) та готовність до застосування 

(впровадження); професійна цінність діяльності (студенти здобувають 

знання, розвивають особистісні, комунікативні якості, оволодівають 



Тенденції та перспективи формування професійної лексики. Випуск VIII, 2018 р. 

 

 

 258 

необхідними способами мислення та дії).  

Проведеними нами спостереженнями за участю студентів у навчальних 

проектах було встановлено, що з кожним етапом розширення сфери 

активного професійного спілкування майбутніх журналістів, зростав рівень 

їхньої професійної підготовки, комунікативної компетентності. Майбутні 

спеціалісти впевненіше виступали з промовами, вчились володіти емоційним 

станом при суперечці, словом як засобом майбутньої праці, 

функціональними різновидами професійного мовлення, адаптувати мовлення 

до різноманітних несподіванок професійної діяльності, уникати реплік і 

висловлювань, психологічних бар‘єрів та незручностей, не втрачати 

здатності продуктивно мислити, наводити незаперечні аргументи, докази, 

виявляти повагу, такт, ввічливість, толерантність, викликати у 

співрозмовника зворотну позитивну реакцію, необхідну для вирішення 

справи. Акцентуємо, що проектні технології дозволяють створити 

мотиваційну ситуацію для формування та вдосконалення мовних навичок у 

вирішенні проблемних завдань; активізувати мовні та мовленнєві знання 

студентів у межах програмового матеріалу; формувати артикуляційні та 

інтонаційні навички мовлення під час презентації проектного дослідження; 

стимулювати індивідуальну творчу активність при виборі та створенні 

«проектного продукту». 

Варто зазначити, що  метод проектів відкриває необмежені можливості 

для впровадження комунікативних, інтерактивних, групових технологій 

навчання, робить увесь навчально-виховний процес високоефективним. 

Студенти отримують можливість навчитися взаємодії, організованості, 

пунктуальності, умінню чітко й лаконічно висловлювати свої думки та 

ставити запитання, розуміти сутність проблем тих, з ким спілкуєшся, 

створюючи умови для взаємодії і заохочуючи до колективної роботи там, де 

вона доцільна [6, с. 266].  

Отже, проектна технологія формує в майбутніх журналістів 

комунікативну компетентність, сприяє набуттю навчального, професійного й 

життєвого досвіду, досвіду багатомірних моделей спілкування (педагогіка 

співпартнерства). 

Таким чином, впровадження інновацій в освітній процес відповідає 

соціальним змінам у суспільстві, високим європейським стандартам 

підготовки конкурентоспроможних фахівців.  
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ПОМИЛКИ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ ЗМІ ТА МОВЛЕННЯ 

ЖУРНАЛІСТІВ 

Мовознавча наука, як і будь-яка інша, існує не лише в собі і для себе: її 

результати через різні канали повинні поширюватись назовні – в середовище 

неспеціалістів. Одним із таких популяризаторів, а одночасно й кодифікаторів 

мовознавчих знань мало б бути телебачення. Особливу увагу привертає 

мовлення телеведучих. Адже з допомогою засобів мови вони не лише 

інформують, а й впливають на мовні норми (вимову, мелодику), словниковий 

запас глядачів. 

Мета дослідження – висвітлити основні ознаки процесу кодифікації 

мовних норм та їх порушення у ЗМІ. 

Проблема мовної культури журналіста та ЗМІ не нова, але актуальна 

повсякчас. Про це свідчить і постійна увага до неї науковців. Питання мовної 

компетентності, зокрема й журналістів, висвітлено різною мірою в працях 

сучасних українських дослідників: В. Лизанчука, Л. Мацько та ін. 
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Серед основних фахових умінь журналістів чільне місце посідає рівень 

володіння словом. Це й регламентує одна із заповідей журналістики, за 

визначенням Е. Фіхтеліуса: «Бережіть культуру мови» [7, с. 332]. Журналіст 

повинен бути носієм, творцем культури слова, роблячи свій внесок у 

формування мовної особистості. А відтак, рівень його власного 

літературного мовлення має особливе значення. 

В. Лизанчук наголошує: «Щоби в інформаційному просторі України 

запанував україноцентризм, вкрай потрібні національно й соціально свідомі 

чільні діячі, журналісти – діяльні речники культурного націоналізму, які 

могли б реалізувати ідеї національної консолідації і соборності українського 

суспільства» [3, с. 44-47]. Засоби масової інформації – один із елементів 

громадського життя, який активно віддзеркалює суспільні процеси, впливає 

на громадську свідомість, формує суспільну думку, визначає духовні 

цінності. Мова ЗМІ – невід‘ємний і значущий складник сучасного 

медіапростору, що чутливо реагує на інновації, зрушення в мовній системі, 

взаємодії мови та соціуму, проблеми духовної культури нації. Виразним 

показником мовної компетентності та майстерності журналіста є його 

обізнаність із літературними нормами й мовностилістична грамотність. 

Суржик, калькування, порушення мовних норм загострюють тему екології 

мови загалом і в мас-медіа зокрема.  

У сучасній пресі часто натрапляємо на порушення журналістом 

морфемно-словотвірних, пунктуаційних, стилістичних норм, наприклад: «За 

його деканства на філологічному відділенні філфаку навчалися згодом такі 

видатні вчені…» [6, с. 12]; або: «Присутнім на той час у їдальні людям 

довелося розбороняти сперечальників, кожен з яких вважав, що саме він мав 

рацію» [5, с. 14]. У поданих реченнях порушено морфемно-словотвірну 

норму, що не сумісно з нормативністю тексту, ускладнює його сприймання, 

демонструє прогалини в мовній компетенції працівників цього видання.  

Найпоширенішими в журналістській практиці є порушення стилістичних 

норм мовлення. Особливість стилістичної мовної норми полягає в тому, що 

вона «переслідує мету не тільки правильності мовлення, а й доцільності та 

довершеності його відповідно до комунікативних умов, завдань і ситуації 

спілкування» [4, с. 173]. Л. Мацько зауважила: «Стилістичними нормами 

прийнято вважати мовні засоби, за якими закріпилося певне емоційне чи 

емоційно-експресивне забарвлення і які вживаються в певних стилях, жанрах 

та видах тексту» [4, с. 173]. Опанування стилістичних норм вимагає від 

мовця досконалого знання системи мови, її виражальних засобів. Тому й не 

дивно, що саме таких мовних порушень найбільше у ЗМІ. Наприклад: «Я 

дуже добра людина і часто балую близьких та знайомих» [2, с. 24]. 

Телевізійне мовлення теж має свою специфіку: не можна вживати слово 

незрозуміле або мало зрозуміле. Адже телеглядач не має змоги зупинити 

потік мовлення, подумати чи заглянути у словник, як, наприклад, читач 

газети. Аналізуючи мовленнєву специфіку телебачення, потрібно зважати на 

те, що «комунікативно-суспільні функції та завдання спілкування у певній 
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сфері зумовлюють вибір і своєрідне використання мовленнєвих засобів, 

причому це свідомий вибір і строго мотивоване використання засобів 

висловлювання» [1, c. 106]. 

Для оволодіння живим спілкуванням із телеаудиторією публіцист має 

чітко уявити те, про що він говорить; не просто розібратися в предметі, а 

бачити його в розвитку, русі, уявляти у всіх головних сторонах 

життєдіяльності; користуватися не тільки інформацією сьогоднішньою, але й 

пам‘ятати передісторію питання, бути готовим порівняти, зіставити чи 

протиставити минуле й теперішнє об‘єкта в його точних політичних й інших 

параметрах. Отже, він має вміти своєрідно моделювати предмет і цю модель 

передавати глядачеві. «Природа влаштувала так, – писав К. Станіславський, – 

що у процесі словесного спілкування з іншими ми спочатку бачимо 

внутрішнім поглядом те, про що йде мова, а потім уже говоримо про 

побачене. Якщо ж ми слухаємо інших, то спочатку сприймаємо вухом те, що 

нам говорять, а потім бачимо оком почуте. Слухати – нашою мовою означає 

бачити те, про що говорять, а говорити – значить малювати зорові образи» 

[Цит. за: 8, c. 78]. 

Лінгвістичні спостереження дають підстави стверджувати, що культура 

усного й писемного мовлення журналістів привертає увагу в аспекті 

порушення літературних норм. Для уникнення таких тенденцій редакторам 

варто ретельніше готувати журналістські матеріали, а працівникам ЗМІ 

удосконалювати власну мовну компетентність.  

Щоб вдосконалити техніку ефірного мовлення, журналістам потрібно 

більше працювати над собою, вдосконалювати свою артикуляційну базу 

(довести до автоматизму механізм вимови як окремих звуків, так і цілих їх 

комплексів відповідно до особливостей мови), працювати над дикцією, щоб 

чітко та виразно вимовляти звуки, склади, слова. Особливо старанно треба 

тренуватися розмовляти перед мікрофоном, адже апаратура посилює голос. 

Ведучий повинен чітко виробити інтонацію (ритмічно-мелодійну особливість 

мовлення, різні співвідношення кількісної зміни тону, тембру, інтенсивності, 

довготи висловлювання). Потрібно дотримуватись норм української мови, 

працювати над граматичними, лексичними, фразеологічними, фонетичними, 

стилістичними, орфографічними помилками, мовленнєвими недоглядами. 
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МОВА ЗМІ І ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ ЖУРНАЛІСТІВ 

Один з елементів громадського життя, який активно реагує на суспільні 

процеси і віддзеркалює їх, – це засоби масової інформації. Вплив їх дуже 

великий на громадську свідомість. Здатність швидко і майже тотально 

охоплювати найширші аудиторії дає їм змогу формувати суспільну думку, 

визначати духовні цінності. Ось чому мова телебачення – важливий елемент 

державної політики. Державний статус української мови зафіксовано в 

Конституції і законах про діяльність ЗМІ [1]. 

Для того, щоб розглянути мову засобів масової інформації та її 

особливості необхідно в першу чергу виділити її види. Отже, засоби масової 

інформації підрозділяються на візуальні (періодична преса), аудіальні (радіо), 

аудіовізуальні (телебачення, документальне кіно). Незважаючи на всі 

відмінності між ними, ЗМІ об‘єднуються в єдину систему масової 

комунікації завдяки спільності функцій і особливій структурі 

комунікативного процесу [2]. 

Виразність мовлення формується впродовж усього життя: і мовленням 

середовища (сім'ї, друзів, колег), і мовленням авторитетів (учителів, майстрів 

сцени, екрана та ін.), і художньою літературою, читання якої вголос – «для 

себе» чи для слухача – виробляє не тільки чуття мови, а й чуття образу, 

емоції, тобто «душі» тексту. Адже з допомогою мови люди передають свої 

почуття і переживання, захоплення і здивування, радість, горе і т. д. Добір 

таких засобів підпорядковується не лише комунікативній меті, а й служить 

засобом самовираження [3]. 
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Щодо журналістів, то висока культура мови є важливою частиною їх 

професійної майстерності, освіченості та інтелігентності. На жаль, бувають 

випадки, коли оперативність і зміст повідомлення іноді нівелюють потребу 

висловити думку граматично правильно, дібрати відповідні до ситуації мовні 

засоби. Дехто з працівників медіа дозволяє собі відверто нехтувати 

принципами культури мови, підлаштовуючись під рівень 

середньостатистичного реципієнта інформації. Таким чином байдужість 

журналістів до українського слова поширюється серед аудиторії. І, навпаки, 

усвідомлення працівниками засобів масової інформації своєї місії щодо 

збереження мовно-культурного коду стимулює громадськість 

зацікавлюватися проблемами культури мови, розвивати свою мовну 

особистість. Погоджуємось із твердженням С. Єрмоленко: ―ЗМІ розширюють 

можливості утвердження в масовій свідомості зразків літературної мови. 

Тому так важливо, щоб вона звучала в ефірі в усій повноті свого 

стилістичного багатства, тобто глибина інформації має поєднуватися з 

досконалою формою. Як тут не згадати вислів Лесі Українки: ―трудно вірить, 

щоб погану одіж могла носить якась ідея гарна‖. Тому оцінювати культуру 

мови журналіста маємо всебічно: звертати увагу на дотримання ним 

загальноприйнятих норм вимови, слововживання, побудови правильних 

граматичних конструкцій, а також на використання всіх стилістичних 

можливостей української літературної мови» [4]. 

Таким чином, електронні засоби масової інформації, як і молода галузь 

телерадіожурналістики потребують пильної уваги як з боку державних 

інституцій, так і з боку громадськості, оскільки змінити існуючий стан речей 

на краще можна лише шляхом подолання байдужості, перешкод та амбіцій. 

Українська літературна мова потребує захисту не лише з боку влади, а й з 

боку мовців, усіх тих, хто пишається нею, хто захоплюється її мелодійністю, 

хто не байдужий до її долі, хто вважає себе її шанувальником. 

Наведені вище факти переконують у тому, що система підготовки 

журналістів радіо і телебачення потребує вдосконалення. Чільне місце в ній 

повинні посісти навчальні курси, орієнтовані на практичне оволодіння 

культурою мови, у тому числі й орфоепією, технікою усного мовлення, 

ораторським мистецтвом, майстерністю виступу в ефірі [5]. 

Багатий досвід організації професійного спілкування, спрямованого на 

одержання необхідної інформації, накопичений і систематизований у теорії 

та практиці журналістики. Загалом ефективність спілкування залежить від 

багатьох фахових навичок журналіста, які, за визначенням В.О. Карпенка, є 

такими: професійне мислення, професійна логіка, професійна умілість, 

професійна комунікабельність; професійна мобільність; професійне чуття; 

професійна взаємозамінність; професійний ризик; професійна Формулюючи 

під час бесіди запитання, дуже важливо пам'ятати й про таке: по-перше, 

прагнути, щоб у запитанні містився якийсь елемент знання з обговорюваної 

теми; по-друге, в ході проведення бесіди слід виявляти інтерес до 

особистості співрозмовника, причому не лише до його службового, 
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соціального становища, а й до індивідуальності, до характеру, до людських 

якостей [6]. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО 

ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ: СЬОГОЧАСНА СИТУАЦІЯ 
Не секрет, що засвоїти літературні норми вимови і дотримуватися їх 

набагато складніше, ніж навчитися писати. Раніше з-поміж основних причин 

низької культури усного слова називали значний вплив діалектного 

мовлення, недостатнє знання норм літературної вимови. Звинувачували 

загальноосвітню школу, яка всю увагу спрямовувала на засвоєння учнями 
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правил правопису й граматики і мало турбувалася про те, як треба вимовляти 

окремі звуки й звукосполучення згідно з нормами української орфоепії (як це 

роблять під час вивчення іноземних мов). 

Сьогодні до цих чинників, на наш погляд, треба додати ще й вплив 

електронних засобів масової інформації. Цей вплив на мовну ситуацію в 

суспільстві, як і на формування пріоритетних людських цінностей загалом, 

важко переоцінити. Адже для телебачення й радіо постійною аудиторією 

виступає, по суті, все населення країни. І на них, наймасовіші, найдоступніші 

засоби охоплення інформацією громадян України, покладалися й 

покладаються великі надії – як на взірця культури спілкування, зрештою, як 

на могутнє джерело живої мови, вивчення й удосконалення її. Не випадково 

ж мовлення професійних працівників телебачення й радіо (дикторів, 

коментаторів, акторів) упродовж багатьох десятиліть сприймалося в Україні 

як зразкове для всієї глядацької і слухацької аудиторії. І найвищим 

визнанням суспільства їхньої подвижницької діяльності в телерадіоефірі була 

оцінка – ―Так говорять по радіо й на телебаченні‖ [1, c. 3]. 

На жаль, так було. Тому що на наших очах в аудіовізуальних засобах 

масової інформації зникає неоціненне багатство - школа красного слова, яка 

ґрунтувалася не лише на прекрасних голосових особливостях і зовнішніх 

даних справжніх професіоналів, а й на їхній майстерності найвищого 

ґатунку, манері говорити, високому рівні мовленнєвої культури, мовного 

досвіду, глибині проголошуваного тексту. Все це сприяло поширенню та 

усталенню орфоепічних, лексичних, граматичних норм літературної мови, 

розкриттю її стилістичних можливостей [1, c. 69]. 

Зізнаймося: у тому, що в телерадіоефірі привільно почувають себе 

гіпертрофована форма голохвастовського несмаку, злощасний конгломерат 

зневажливо-фамільярного ставлення до українського словотворення, 

використання орфоепічних, лексичних, синтаксичних елементів різних мов і 

водночас ігнорування вимовних норм мови рідної, є і наша вина. Дуже часто 

носіями грубих порушень літературних норм є, хоч як це не дивно, ведучі й 

журналісти. І на радіо, й на телебаченні.  

Мова сучасних українських засобів масової інформації привертає до себе 

увагу багатьох лінгвістів, оскільки є невичерпним джерелом для дослідження 

новітніх тенденцій функціонування сучасної української мови. Розвиток 

мови – об‘єктивний процес, зумовлений постійним рухом суспільства в 

цілому і кожної особистості зокрема. Лексичний простір у суспільстві 

постійно розширюється і вдосконалюється. Одним із найпомітніших 

процесів розвитку мови, що відбувається у нашому лексичному просторі, є 

процес активного збагачення української мови, процес нагромадження нової 

лексики у суспільстві. 

Багатьом українцям за роки більшовицького правління було нав‘язано 

сприймання довкілля крізь призму російської мови. Більшість людей, що 

перебували на керівних посадах були, або росіянами, або зросійщеними 

українцями. 
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Чимало українських журналістів поза мікрофоном, екраном чи 

редакцією друкованого органу не користуються українською мовою, через 

що з їхніх вуст, або з-під пера й вилітають вище названі та численні інші « 

перли ». 

У газетах, у радіо й телепередачах з-поміж синонімів здебільшого 

вибирають той, що має ближче звучання до російського слова. Є, скажімо, в 

нашій мові чудове слово приморозки, яке дуже влучно відтворює поняття 

«невеликі ранкові або нічні морози» (вони не заморожують, а тільки 

приморожують), проте замість нього наша преса вживає заморозки. 

За часів застою, як відомо, українську мову силоміць тягли до злиття з 

російською. Слова, схожі на російські, вважалися нормативними, а 

фонетично й морфологічно віддалені діставали ярлики застарілих, 

діалектних, рідковживаних тощо. Мовознавці як могли чинили опір цим 

намаганням, не поспішали вводити різні покручі до словників, тому 

літературна мова навіть за несприятливих обставин мала досить 

викристалізувані лексичні, граматичні та інші норми [5, c. 8]. 

Особливу увагу привертає мовлення телеведучих. Адже з допомогою 

засобів мови вони не лише інформують а й впливають на мову, мовні норми 

(вимову, мелодику), словниковий запас глядачів. Така наука телеефіру часто 

результативніша ніж мова школи, підручників і т. д. 

У сучасній мові засобів масової інформації відбуваються також процеси 

лібералізації й демократизації, характерні для мов усіх посттоталітарних 

суспільств. На лексичному рівні це простежується в руйнуванні перегородок 

між так званими стилістичними категоріями слів. Зазнає змін і сама 

структура тексту, автори, не обтяжуючи себе жодними дотепер усталеними 

нормами і рамками, шукають потрібної їм тональності своїх текстів. 

Просторіччя, жаргонізми, арготизми, яким раніше визначали місце на 

периферії, «вирвалися» з неї і опановують різні, навіть «поважні» тексти. 

Щораз частіше чуємо на наших телеканалах слова і вирази, які колись 

уживали лише на вулиці, у спілкуванні серед певних, соціально маркованих 

груп, або новотвори. Це:  

 – жаргон кримінального середовища (замочити, пахан, глухар, стрєлка, 

бабки, мент). Такі донедавна не зрозумілі для загалу, вживані лише певними 

групами мовців, слова стали тепер відомими чи не всім, їх чують діти, 

школярі, молодь; вони вже не викликають здивування, обурення. Найчастіше 

вони лунають у телесеріалах і фільмах. 

 – молодіжний сленг. Часто ним послуговуються перекладачі іноземних 

фільмів, а також ведучі та гості розважальних молодіжних програм. Так, уже 

звичним стало чути прикольно, класно, фігня, кайф, кльово, балдіти. Помітно 

насичується сленгом і реклама («Чері – прикольна вишня» і под.). 

 – неологізми, що їх створюють журналісти, піарівці, рекламісти: 

депутати тузляться (про події навколо острова Тузла); більшовики (більшість 

у парламенті); снікєрсни у своєму форматі; шейканемо.  
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 – нецензурна лексика. Вона, здається, вирвалася з підвалів і під‘їздів і 

набула «офіційного статусу», передусім у численних художніх фільмах, 

особливо популярних серед молоді.  

Безперечно, це далеко не позитивні зміни.  Наслідком такої свідомої чи 

несвідомої пропаганди на телебаченні є те, що глядачі, надто молодь, 

вбирають ці слова і вирази й починають послуговуватись ними на щодень. 

Таким чином, телебачення активно реагує на мовні процеси в середовищі і 

своєю чергою активно їх формує. Якщо давніше жаргонізми, арго, сленг були 

«замкнені» у мововжитку певних кіл, їх використовувала обмежена кількість 

людей, то тепер вони активно функціонують на телебаченні, подолали 

соціальні й вікові рамки, стали прийнятними для загалу. Саме тому проблема 

функціонування українського телемовлення сьогодні особливо актуальна. На 

ній неодноразово наголошено у працях А. Погрібного, С. Караванського, В. 

Лазанчук, О.Пономарева, В. Радчука та інших. 

Проте, мова живе, еволюціонує, і завдання небайдужих до її долі 

журналістів-інтелігентів – вони ж бо належать до основних творців 

найрізноманітніших текстів – дбати, щоб мова за цих складних обставин 

залишалася собою, зберігала свої генетико-типологічні риси. На часі є 

слушна пересторога Юрія Шевельова, висловлена ще на початку 1990-х 

років: «Чи багато з тих, хто активно оперує мовою, усвідомлює, що мова 

перебуває сьогодні на роздоріжжі не лише в тому, бути їй чи не бути, а й у 

виборі своєї майбутньої структури, і що кожний з нас, виробляючи ті чи інші 

слова й форми, голосує за те, якою вона буде структурно» [1. с.70].  

Для розв‘язання проблем подальшого поліпшення діяльності 

телебачення в Україні потрібні зусилля не лише журналістів- практиків, а й 

теоретиків – учених-лінгвістів, соціологів, психологів, філософів, 

культурологів та ін. Від їхніх поглиблених наукових досліджень та 

висновків, на які могла б спиратися практика, залежить також і рівень 

телевізійної критики у пресі, її можливості кваліфіковано аналізувати не 

тільки творчі здобутки, а й прорахунки на телеекрані. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-СЛЕНГОВОЇ МОВИ 

ЖУРНАЛІСТА ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 

СВІДОМОСТІ 
Засоби масової інформації – це важливе джерело інформування, 

культурно-просвітницького впливу та формування суспільної думки. Як 

засвідчують соціологічні дослідження, рівень довіри до ЗМІ високий та 

стабільний. Так, згідно з даними Інституту соціології НАН України, індекс 

довіри за п‘ятибальною шкалою коливається в межах трьох. Вищим 

ступенем довіри серед громадських інститутів користується лише церква  [3, 

c. 10]. Тому журналісти несуть велику відповідальність не тільки за те, який 

продукт видають на блакитні екрани, а й за свою специфічну мову, якою 

послуговуються лише працівники мас-медіа.  

Дослідження фахової мови працівників засобів масової комунікації у 

функціональному аспекті є актуальним, адже існує потреба в її 

упорядковуванні та науковому тлумаченні. Її вивчення зумовлене 

необхідністю теоретичного осмислення місця, ролі й функцій професійного 

соціодіалекту в системі мови, а також практичною значущістю результатів 

для культури мови, для розвитку лексичного складу та подальшого розвитку 

журналістики зокрема [4, c. 22].  

Дослідженням професійно-сленгової мови журналістів займаються 

науковці Ю. Єлісовенко [2], Г. Зоря [3], [4], В. Лизанчук [5], С. Панченко [7] 

та інші. 

Метою дослідження є аналіз професійної лексики журналістів, яка 

охоплює доволі широкий спектр ужитку – від підготовки до виготовлення й 

поширення видань і телевізійних продуктів. 
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Лексика фахової мови поділяється на професійно-сленгову та 

термінологічну. Термінологія відображає категорійно-понятійний апарат 

галузі знань чи сфери діяльності і є інформативним ядром наукового стилю. 

Конкретний зміст поняття зрозумілий лише завдяки його дефініції. 

Наприклад, дефініцією журналістського терміна «телеінтерв‘ю» є «жанр 

телеінформації, що має форму розмови журналіста з авторитетною особою на 

актуальні суспільно-політичні, господарські, культурно-мистецькі теми», а 

дефініцією терміна «радіодень» – «композиційно завершена денна програма 

студії» [1, c. 221, 373]. 

Між словником науки й загальновживаною лексикою існує тісний 

взаємозв‘язок. Наприклад, загальновживаними словами, що функціонують у 

мові журналістики як терміни, є журнал, телеканал, замітка, газета, радіо, 

журналіст, редакція тощо. Це наочне демонстрування того, як збігаються 

значення, що одночасно вживаються і в широкій загальнолітературній мові, і 

в спеціальній журналістській галузі. Однак на загальновживані слова 

накладаються певні обмеження – і в термінологічному вжитку вони мають 

значення, відомі тільки спеціалістам конкретної галузі знань. 

На розвиток журналістської термінології в останні роки помітно впливає 

і суспільно-політична діяльність. Доказом цього є функціональний ряд 

термінів суміжних наук гуманітарної сфери, які об‘єднують, крім філології, 

філософію, психологію, соціологію та інші дисципліни. Наприклад, дискусія, 

демократичність преси, цільова аудиторія, опитування, заангажованість 

журналістики, правдивість преси тощо. 

Поєднання окремих понять із фотосправи й журналістики вплинуло на 

виникнення таких термінів, як фоторепортаж, фотопубліцист, 

фотомонтаж, фотообвинувачення тощо [6, c. 160].  

Видавнича справа і поліграфія є сьогодні однією з підсистем 

журналістики, тож і її терміни активно входять у мову журналістських 

спеціальних публікацій, підручників та навчальних посібників. Сучасну 

систему мас-медіа неможливо уявити без таких понять, як шрифт, курсив, 

колонцифра, верстальник, формат, багатоколірний друк, шпальта тощо.  

До складу професійної лексики також належать професіоналізми й 

професійні сленгізми. У більшості випадків професіоналізми вживаються в 

усному неофіційному мовленні. Наприклад, у редакціях газет та журналів 

спеціаліст, що займається підбором ілюстрацій, називається більд-

редактором. Але в професійно-виробничому процесі його часто називають 

просто більдом. 

Як правило, професіоналізми виникають тоді, коли певна спеціальність 

не має розвиненої термінології або ж коли існує складна термінологічна 

система. Тоді такі слова полегшують спілкування, виступають розмовними 

замінниками наявних у цій галузі термінів [6, c. 222]. 

Окрім того, деякі професіоналізми та вислови, які функціонують 

переважно в усному мовленні, дедалі активніше входять у писемне, частіше 

фіксуються у спеціальній довідковій літературі та навчально-методичних 
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посібниках. Наприклад, шапка, повітря, літучка, вусик та ін. Але 

незважаючи на те, що такі професіоналізми досягають автоматизму у 

вживанні, все ж питання, чи будуть вони термінами, чи залишаться в усному 

професійному мовленні, зможе вирішити лише мовна практика. На відміну 

від експресивно-нейтральних професіоналізмів, у розмовному мовленні будь-

якого професійного середовища є і певна кількість емоційно забарвлених 

слів, які становлять спеціалізацію носіїв мови. Наприклад, у мовленні 

журналістів песиком називають маленький матеріал, хом‘ячком – 

комп‘ютерну мишку, вухом – навушник для ведучого, через який сценарист 

чи шеф-редактор програми передає потрібну інформацію, тощо. Такі 

специфічні слова з емоційно забарвленим відтінком зараховують до 

професійних сленгізмів. 

Хоча професійну лексику журналістів легко виділяють у словниковому 

складі літературної мови, проте вивчати її складно, адже вона є «закритою» 

для більшості. Незважаючи на це, фаховою мовою працівників засобів 

масової комунікації зацікавлюються все більше науковців, адже існує 

потреба в її систематизації та науковому описі. Теоретичні положення 

розвідки можуть бути використані для аналогічних досліджень іншої фахової 

лексики та подальшого детального вивчення й аналізу журналістського 

професійного мовлення. 
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ІНТЕРНЕТ-ПРОСТІР: АНГЛОМОВНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В МЕРЕЖІ 

«FACEBOOK» 
Мова – відкрита, динамічна система, що постійно вдосконалюється, тому 

лексичний склад багатьох мов постійно оновлюється. Однією з ознак 

динамічного характеру мови є утворення нових лексичних одиниць – 

неологізмів, або неолексем. Водночас стрімкий розвиток всесвітньої мережі 

Інтернет призвів до появи соціальних мереж, котрі займають особливе місце 

в системі віртуальної комунікації як сервісу, зорієнтованого на 

міжособистісне спілкування Інтернет-користувачів. Інтернаціональний 

характер англійської мови зумовив перетворення такої американської 

соцмережі, як «Facebook», у міжнародну. Користувачі цієї мережі створюють 

і масово популяризують нові слова. В умовах глобалізації, розвитку 

інформаційних технологій, поширення Інтернету, збільшення кількості 

друкованих і електронних засобів масової інформації різко зросла кількість 

іншомовних запозичень, передовсім англійського походження, у сучасній 

українській мові. Активне проникнення англіцизмів у галузь  інформаційних 

технологій зумовлене ще й тим, що більшість комп‘ютерного обладнання, 

програмного забезпечення та ігор розробляється в англомовних країнах, 

насамперед у США. Відсутність цензури в ЗМІ, жорстких вимог до викладу 

матеріалу, пошук нових засобів вираження, прагнення до «образності, 

емоційності й експресивності, влучності, викривальності й каламбуру, 

гумору, іронії, іноді сарказму» [3, с. 214] теж слугують причинами 

інтенсивного проникнення англіцизмів у систему української мови. Сучасні 

ЗМІ нерідко є першим фіксатором іншомовної лексики, яка може стати 

надбанням широкого кола носіїв української мови. У цьому контексті 

особливої актуальності набуває питання вживання англіцизмів у царині 

інформаційних технологій у мові ЗМІ.  

Різним аспектам іншомовних запозичень в українській мові присвячена 

значна кількість монографій і дисертаційних праць (Л. Архипенко, 

Я. Битківська, Г. Дружин, Л. Кислюк, І. Кочан, В. Сімонок, О. Стишов, 

С. Федорець та ін.), а також публікацій (Н. Босак, Н. Гудима, П. Селігей, 

Н. Попова, В. Лєснова, О. Йолкіна й ін.). Так, на матеріалі англіцизмів у пресі 

кінця ХХ – початку ХХІ ст. Л. Архипенко досліджує проблеми адаптації 

іншомовних лексичних запозичень в українському мовному просторі. 

Англійським запозиченням у мові сучасної української реклами присвячена 
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дисертація С. Федорця. Проте окреслена проблема потребує окремого 

висвітлення.  

Мета статті – на матеріалі сучасних українських електронних ЗМІ 

розглянути особливості вживання новітніх англіцизмів у сфері 

інформаційних технологій. 

Наявність англійських запозичень у галузі інформаційних технологій 

зумовлена як мовними (лінгвістичними), так і позамовними 

(екстралінгвістичними) чинниками. Так, значна кількість англіцизмів 

уживається для позначення комп‘ютерного обладнання, понять, приміщень, 

закладів, осіб, котрі працюють у царині інформаційних технологій. Вони 

здебільшого не мають аналогів у мові реципієнтів, стають міжнародними й у 

нинішню епоху інтеграції та глобалізації значно полегшують процес 

комунікації (комп‘ютер, ноутбук, планшет, смартфон, сервер, браузер, 

портал, монітор, інтерфейс, драйвер, вінчестер, сайт, провайдер, хакер 

тощо). 

Серед інших чинників, що створюють сприятливий ґрунт для 

проникнення англійської лексики в українську мову, називають такі: 

престижність англійської мови; збільшення кількості українців, які 

володіють англійською мовою; прагнення до новизни, емоційності та 

експресивності висловлення; бажання «осучаснити» текст за допомогою 

іншомовного слова; намір нівелювати або навіть навмисне приховати 

інформацію, використовуючи англійські запозичення, що виконують 

евфемістичну функцію. Нерідко англійські запозичення вживають із метою 

заміни словосполучень й описових зворотів однослівними найменуваннями. 

Тоді вони є незамінним засобом лаконічного й точного передання інформації 

в текстах (флуд – марнослів‘я у форумах; флейм – обмін повідомленнями у 

форумах, чатах, які не мають жодного стосунку до початкової теми; спам – 

масова розсилка кореспонденції рекламного характеру; блог – мережевий 

журнал; тролінг – розміщення в Інтернеті провокаційних повідомлень 

тощо).[1, с. 140]. Наприклад: «Українців за тролінг Меркель у Facebook 

можуть забанити» (Газета по-українськи). 

Зауважимо, що значну кількість англіцизмів становлять композити, у 

яких повторюється якийсь один структурний елемент, а другим компонентом 

є або транслітерований англіцизм, або калька, а саме: лексеми з компонентом 

Інтернет (Інтернет-зв‘язок, Інтернет-контент, Інтернет-провайдер, 

Інтернет-компанія, Інтернет-спільнота, Інтернет-простір, Інтернет-

бізнес, Інтернет-сервіс тощо); веб (веб-браузер, веб-дизайн, веб-сайт, веб-

сторінка, веб-контент, веб-ресурс, веб-сервер, веб-камера тощо); онлайн 

(онлайн-сервіс, онлайн-система, онлайн-трансляція, онлайн-покупки, онлайн-

магазин тощо).  

Отже, висловлюємо ствердний висновок про те, що англомовні 

запозичення, пов‘язані з галуззю інформаційних технологій, активно 

проникають у мову ЗМІ. Їхнє використання зумовлене як мовними, так і 

позамовними чинниками. Вони піддаються асиміляції на фонетичному, 
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орфографічному, граматичному, лексико-семантичному рівнях; утворюють 

складні слова на основі англіцизмів і лексем мови-реципієнта або ж раніше 

запозичених слів; беруть участь у процесі словотворення за допомогою 

продуктивних суфіксів української мови. Перспективними напрямами 

подальшого дослідження є асиміляція англомовних запозичень у царині 

інформаційних технологій на лексико-семантичному рівні, вивчення їхніх 

стилістичних особливостей у сучасній українській мові. 
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НОРМАТИВНІ / НЕНОРАТИВНІ ПРОЦЕСИ В МОВІ ЗМІ 

На початку ХХІ століття саме засоби масової комунікації 

безпрецедентно впливають на усі сфери людської діяльності. Соціально 

значущі тексти, створювані сучасними мас-медіа, домінують над усіма 

іншими видами текстів. Це зумовлено тим, що вони є джерелом важливої для 

індивіда інформації про природну й соціальну реальність, на основі якої він 

приймає  важливі для реалізації себе в соціумі рішення. 

Крім того, велика частотність вживання та читання текстів ЗМК, які є 

матеріалом нашого дослідження, щодо інших типів текстів підтверджується 

й виявленими світовими тенденціями заміщення читання прозової й 

поетичної літератури текстами, які транслюються різними медіа, у тому числі 

й електронними. 

Норма складається в реальній практиці мовного процесу, 

відпрацьовується та закріплюється в суспільному вжитку  як узус (лат. usus – 

використання). В основу літературної норми  покладено узус, вона 

кодифікована, тобто визначена спеціальними правилами, закріпленими в  

словниках та підручниках. 

Проблему усної мови журналістів досліджувала С.П. Бибик, яка 

зазначала надмірну синонімізацію, повторюваність слів у тексті [2]. У 

монографії «Літературна мова і мовна практика» [5] С. Я. Єрмоленко, 

С.П. Бибик, Т. А. Коць та інші автори  розглянули теоретичні та практичні 

питання співвідношення мовної норми й сучасної мовної практики; 

простежили динаміку лексичної і граматичної норми з погляду її кодифікації. 

Літературна мовна норма – це усталені в суспільно-мовній практиці 

правила вимови, слововживання, використання граматичних та стилістичних 

мовних засобів. Норма історично динамічна, проте обов‘язкова для 

використання в усіх стилях сучасної української літературної мови.  

Природа норми двоаспектна: з одного боку вона об‘єктивна, оскільки 

норма – це зреалізована можливість мови, з іншого – суб‘єктивна, бо норма – 

це закріплена в кращих взірцях літератури форма вираження думок освіченої 

частини суспільства. Це поєднання в нормі об‘єктивного й суб‘єктивного 

створює деякі протиріччя. Для прикладу: розповсюдженість і 

загальновживаність мовного знака далеко не завжди  отримує позитивну 

оцінку з боку кодифікаторів норми. Так  «зіштовхуються»  живі сили, які 

спрямовують природний перебіг розвитку мови (і закріплення результатів 

цього розвитку в нормі) і традиції мовного смаку.  
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До останнього часу найавторитетнішим джерелом літературної норми 

вважалася класична художня література. Сьогодні центр нормоутворення  

перемістився до засобів масової комунікації: телебачення, радіо, періодика. 

Тому змінюється  статус літературної мови, норма демократизується, до 

неї проникають раніше не нормовані мовні засоби. 

Визначаємо основні порушення мовної норми в засобах масової 

комунікації. 

Порушення лексичної поєднуваності слів. У ЗМК допускають таку 

помилку, як лексична непоєднуваність. Наприклад: У червні Український 

освітній центр реформ продовжив моніторинг друкованих та інтернет-

медіа на предмет дотримання ними професійних стандартів [1б]. Ужита 

сполука на предмет дотримання мала б бути замінена щодо дотримання.  

Змішування паронімів. Пароніми – слова, подібні за звучанням, але 

різні за значенням (останки й остатки; ефектний і ефективний; економний і 

економічний). Слова паронімічного ряду, як правило, зіставляються між 

собою в логічному й семантичному аспектах, що може стати причиною їх 

нерозрізнення в мові. Але пароніми не можуть заміняти один одного. 

Наприклад, О. Пономарів так аналізує уживання паронімів у пресі:  

 Військовий і воєнний. Ці однокореневі слова в сучасній українській 

мові мають досить виразну значеннєву відмінність: «Створивши збройні 

сили для самопорятунку нації, український народ використовував свою 

військову могутність лише для захисту України» (газ.); «Відчинилися 

блискучі дверцята, вийшов якийсь незнайомий військовий» (А. Дімаров); 

«Перший раз Високий замок здобув 1648 року Максим Кривоніс. Богдан 

Хмельницький, що тоді облягав Львів, не думав добувати міста й не вів 

проти нього майже ніяких воєнних операцій» (І. Крип‘якевич). Як видно з 

наведених прикладів, військовий стосується війська, а воєнний пов‘язане з 

війною. І коли Верховна Рада України обговорює воєнну доктрину та 

виносить щодо цього якісь ухвали, вона вводить людей в оману, бо люди 

можуть подумати, начебто наша країна збирається тільки те й робити, що 

воювати. Насправді ж слід казати:  військова доктрина, військова таємниця, 

військова частина, військовий квиток, військовий кореспондент (дописувач), 

військовий лікар, військовий округ, військово-морський, військово-

повітряний, військовослужбовець і под., але воєнні дії, воєнний період тощо» 

[6, с.12]. 

Неточності слововживання. Наприклад: Протягом моніторингового 

тижня в серпні у друкованих регіональних ЗМІ переважають тексти 

розважально-пізнавального характеру (31 %) та новини про життя місцевої 

громади (15 %) [53]. Неправильне вживання слова протягом замість 

упродовж. Для того, щоб точно визначити лексичне значення того чи того 

слова  або у випадку незнання, варто звернутися до тлумачних словників. 

Уживання плеоназмів. Плеоназми – слова, близькі  за змістом і тому  

логічно зайві. До них відносимо і слова, які створюють надмірність в тексті: 
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Заліщики – місто дивовижне, насамперед, своїми людьми. Воно надихає 

і спонукає діяти в напрямку добрих справ, яким від початку року дано гарний 

старт із загальноміських програм розвитку. Відрадно, що заліщани 

підтримують усі починання. Ентузіасти в нас не перевелися. Так, заліщанин 

Цупер Любомир подарував місту три ковані лавки. Сам Любомир 

Михайлович був стриманий у коментарях, зазначив лише, що про добрі 

справи не треба говорити, їх варто робити. Міська рада дякує пану 

Любомирові за ініціативу у покращенні благоустрою міста і закликає всіх 

тбути патріотами свого краю  не на словах, а на ділі [7б]. Приклад ілюструє 

неточне словживання та надмірність конструкції.  

Тавтологія – повтор однокореневих або однакових слів (організувати 

організацію, зобразити образ). Саме таке явище часто спостерігаємо  в 

Інтернет-газетах.  

Мовленнєва неточність – невмотивований пропуск слів, через який 

порушується смисл висловлення:  Мерія придумала, аби брати більше тисячі 

гривень у місяць за те, аби діти із сіл-супутників мали можливість ходити у 

Тернопільські школи та садочки. А відтак – практично позбавляє їх права на 

нормальну освіту. Про яку людяність, про яку любов до людей, про яке 

державницьке мислення йде мова? Для жінок із сіл, материнство стане не 

радістю, а важким ярмом, адже, народивши двох або більше діток, жодна 

із них замість працювати та навчатись буде бавити дітей. 

Середньовіччя. Що це? Як це?..  Можна пробачити багато що, але 

дискримінацію сільських дітей – ніяк… Сергію Віталійовичу, ви ж наче 

теж… той, не зовсім тернополянин наче. Чи я помиляюсь? [7б]. 

У засобах масової комунікації трапляються приклади вживання 

індивідуальних неологізмів. Фраза на 112 каналі 26.10.2017 року губернатора 

Закарпатської області Г. Москаля після замаху на І. Мосійчука: «Знищили 

професіональне ядро (про поліцію), а на їх місце прийшли селфіки» . 

За лексичними нормами не варто зловживати запозиченими словами, 

проте натрапляємо на їх масове вживання.  

Наприклад: У якості останнього прикладу, що світ жорстокий, і 

панують у ньому виключно меркантильні інтереси, можна згадати шантаж 

ЄС, який відмовився надавати черговий транш макрофінансової допомоги, 

якщо Україна не скасує мораторій на експорт лісу-кругляку [7б].  

Пор.: Підробки робіт Модільяні і раніше призводили до скандалів. У 

1984 році з каналу в Ліворно виловили три мармурові голови, які були визнані 

втраченими творами митця. Насправді їх виготовили троє місцевих 

студентів заради жарту. 

У інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera один з двох кураторів 

виставки Руді Чьяппіні заявив, що сам вірив у справжність творів.  

"Я зібрав інформацію та документацію, яку мені надали щодо кожного 

полотна. Якщо там були якісь порушення, то вам слід звернутися до 

першоджерела, до того, хто першим зробив атрибуцію", - сказав пан 

Чьяппіні [8б].  Атрибуція означає: (лат. attributio - приписування) – вид 
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наукової діяльності з оцінки пам'яток культури у музеях, наукових 

інститутах, яка пов'язана з визначенням достовірності, аутентичності 

художнього твору, його автора, місця і часу створення і здійснюється вона 

вузьким спеціалістом у даному виді мистецтва. Тобто основна діяльність 

спеціаліста під час атрибуції спрямована на розкриття та оцінку 

вищезазначених ознак, для підтвердження характеристик, які їм приписують. 

Згідно з даним визначенням, атрибуція ювелірних коштовностей виступає як 

встановлення тотожності усіх характеристик предмету її суттєвим ознакам. 

Аналіз основних сучасних підходів щодо атрибуції предмету, вказує про 

використання мистецтвознавчої оцінки (аналізу) та дослідження історико-

архівних документів. 

Отже, порушення  лексичних норм у засобах масової комунікації  

спостерігається досить часто.  

У «Експресі» за 30.11.2017 року у статті «Козел, скотиняка та інша 

мерзота» Н. Васюнець та І. Контішев наводять приклади сленгової манери 

спілкування окремих українських політиків, а саме: І. Кива (радник міністра 

внутрішніх справ, очільник Соціалістичної партії України) вживає тварюки, 

дегенерати, виродки у звертанні до опонентів; «радикали» Ігор Мосійчук та 

Андрій Лозовий вживають до тих же опонентів лексему мерзота; О. Ляшко, 

крім лексеми скотиняки, не гребує лайкою. А Павло Жебрівський, голова 

Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, є автором фрази: 

«Маньку з репаними п‘ятами не можна пускати до Парижа. Якщо 

дурнувату бабу навіть визнати народним депутатом, то від цього нічого не 

буває» (висловлення щодо народного депутата Надії Савченко). 

Як вважає О.О. Тараненко, для мовного портрету сучасності характерні 

таки ознаки: а) масове насичення тексту зниженими й субстандартними 

одиницями як вияв мовної розкутості й бравади; б) стилістика пародіювання, 

іронічного висміювання (із залученням стилістично знижених мовних 

одиниць) того, про що досі прийнято було говорити якщо не в шанобливому, 

то принаймні в стилістично нейтральному тоні [7, c. 37]. 

В енциклопедії «Українська мова» С.Я. Єрмоленко, характеризуючи 

розмовну лексику, зауважує, що вона «охоплює широку гаму стильових та 

емоційних оцінок у невимушеному, переважно побутовому спілкуванні. На 

розмовній лексиці позначається безпосередній вияв почуттів мовця, 

наприклад, ... іронічно-зневажливе ставлення передають фамільярні, грубі, 

вульгарні лексеми типу базіка, вайло, дурниця, на дурнях, чимчикувати 

тощо» [6, с.560]. Цієї думки дотримується й С. П. Бибик, зазначаючи, що 

емоційно-оцінну, експресивну лексику визначають як першоелемент 

розмовної, а це: «а) слова, які у своєму лексичному значенні мають 

позитивне чи негативне емоційне забарвлення (чудесний, любий, мерзенний, 

огида, брехати); б) лексика з формальними граматичними показниками 

емоційності (мацюпусінький, злодюга, дідище); в) слова, що виражають 

емоції жарту, пестливості, зневаги, презирства, іронії, вульгарності, 

лайливості (псюха, негідник), фамільярності (братва, здоровило, шеф), з 
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відповідними ремарками у словниках; г) слова з вольовою конотацією» [1,  с. 

61]. 

Уживання зниженої лексики у літературній мові розхитує її норми, 

засмічує і лібералізує її.  

Разом з тим відбувається дестабілізація та розмивання стилів, що 

негативно позначається на самій структурі мови, на її стилістичному та 

лексико-семантичному рівнях. 

У газеті натрапляємо на зловживання запозиченнями:  

«Провідний меседж: реформи тривають, країна рухається вперед» [5]. 

У Великому тлумачному словнику української мови та 11-томному словнику 

немає тлумачення лексеми меседж.  

Словник «Медіадрайвер» подає таке тлумачення: 

Меседж (англ. message) – думка чи ідея, виражена у вербальний або 

невербальний спосіб, якщо вкладений у неї зміст забезпечує 

взаємозалежність між учасниками комунікативної взаємодії як аспекту 

соціальних відносин на основі притаманних їй усталених історичних, 

духовно-ментальних, соціокультурних форм [4б]. 

Термін «меседж» в українському політичному лексиконі доволі новий. 

Запозичений з англійської, він перекладається як «повідомлення», «зв‘язок», 

«послання». Меседжем є інформація від її джерела до одержувача в системі 

відносин за певними принципами. Меседжем може бути і якась думка чи 

ідея, виражена вербальним або невербальним (у вигляді сигналу, знаку) 

способом, якщо вкладений у неї зміст (через подальше розгортання та 

осмислення або контекстуально як асоціація чи алюзія) забезпечує 

усвідомлювану взаємозалежність між учасниками комунікативної взаємодії 

як аспекту соціальних відносин на основі притаманних їй усталених 

історичних, духовно-ментальних, соціокультурних форм. 

Фахівці з політичної комунікативістики під меседжем розуміють таку 

інформацію в політичних комунікаціях, яка містить певний прихований 

смисл, що дає реципієнтові додаткові відомості про справжні наміри 

комунікатора [4, с. 467].  

О. Пономарів у своєму блозі ще у 2011 році розмістив відповіді на 

питання слухачки щодо слова «меседж»:  слів «очільник», 

«відтерміновувати», «меседж» немає в словниках. Чи є вони в мові, – запитує 

слухачка.  

«Кожна мова розвивається. У ній весь час з'являються нові слова для 

понять, які ще не мають назв, або ці нові слова розширюють синонімічні 

гнізда. Словники не виходять щодня, тому не встигають фіксувати всіх нових 

слів. Слово «очільник» утворено від дієслова «очолювати», тобто, керувати, 

бути на чолі. Воно не суперечить законам українського словотвору і згодом 

з'явиться в словниках. Те саме можна сказати і про «відтерміновувати». 

Маємо синоніми «термін» і «строк». Від «строк» утворено «відстрочувати». 

Воно є в словниках. А тепер з'явилося й «відтерміновувати», тобто, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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перенести виконання на пізніший термін. А ось без слова «меседж» 

українська мова може цілком обійтися. По-нашому це буде «послання» [6].  

Тому журналістам варто було б використати лексему послання, яка 

зрозуміла всім та має тлумачення в сучасних українських словниках. 

Або ж уживання терміна субвенція. «Уже втретє у цьому році 

народний депутат Сергій Лабазюк домігся виділення додаткових коштів з 

державного бюджету на розвиток Хмельницького та Волочиського районів. 

Чергова субвенція згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 

№ 689-р у повному обсязі надійшла на рахунки ОТГ та районних рад цих 

районів». 

Субвенція (від латів.(латинський) subventio — допомога), вигляд 

грошового посібника місцевим органам влади з боку держави. На відміну 

від дотацій, С. видаються на певну мету за умови участі засобів місцевих 

бюджетів. У капіталістичних країнах С. використовуються як засіб 

посилення залежності місцевих органів влади від центральних. У СРСР С. з 

державного бюджету були введені у 1924. За рахунок С. покривалася 

частина витрат місцевих бюджетів (на будівництво шкіл, лікарень, доріг 

місцевого значення і т. Д.). До 1931 система С. втратила своє значення у 

зв'язку з введенням нових форм бюджетного регулювання і зміцненням 

плановості в народному господарстві» [5]. 

У Великому тлумачному словникові сучасної української мови маємо 

тлумачення: субвенція – форма фінансової допомоги окремим галузям 

господарства, банкам, підприємствам і т. ін.[3, с.2011]. 

Таким чином, дотримання норм сучасної літературної мови є 

обов'язковою умовою повноцінної, якісної діяльності працівників мас-медіа, 

адже, крім інформування, норми виконують і виховну роль; їхнє порушення 

відображає низький рівень мовної компетенції певного видання, що знижує 

рівень грамотності кожного окремого читача та читацької аудиторії 

(суспільства) в цілому. 
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СПІЛКУВАЛЬНИЙ ЕТИКЕТ ТА МОВНА НОРМА – НЕОДМІННА 

УМОВА ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТА 

Мовний етикет пов‘язаний зі сформульованим Дж. Лінчем важливим 

принципом комунікації – принципом ввічливості.  Зміст цього принципу 

розкривається в шести максимах: максима такту – дотримання дистанції (не 

можна без бажання співрозмовника торкатися  теми, що стосується його 

особистого життя, переваг, релігійних переконань, зарплати тощо); максима 

великодушності – прагнення створити для співрозмовника комфортні умови 

https://rozmova.wordpress.com/2017/11/25/oksana-brovko/
http://wz.lviv.ua/life/211569-grip-prijshov-i-pide-ne-skoro
http://mediadriver.online/dictionary
http://www.bbc.co.uk/blogs/ukrainian/ponomariv/2011/06/post-48.html
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(не можна обтяжувати його зобов‘язаннями, ставити в незручне 

становище); максима схвалення –  позитивна оцінка інших, прагнення до 

об‘єднання позицій; максима симпатії – доброзичливість, подолання 

байдужості в процесі спілкування; максима згоди – відмова від конфліктної 

позиції, зняття конфлікту шляхом взаємної корекції поведінки; максима 

скромності – неприйняття похвал і лестощів на свою адресу. Звичайно, 

реалізація всіх максим у будь-мовній ситуації нереальна, проте їхній 

максимальний облік веде до згоди і взаєморозуміння [4, c. 114]. 

Основна функція будь-якого етикету – формування та використання 

таких правил поведінки, які сприяють взаєморозумінню людей у ході 

комунікації. Водночас мовний етикет можна розглядати і як своєрідне 

відображення соціокультурної ситуації та прийнятих в певному суспільстві 

норм і правил поведінки. Так, обов‘язкові для XIX ст. особливі звороти на 

зразок «Ваша світлість», «будьте ласкаві з‘явитися», «за сім залишаюся», 

«щиро вдячний», знамените слово-ер-с («слушаюс») у XXI ст. виглядають 

архаїчними. Аналогічно знаходяться за межами української літературної 

мови поширені в молодіжному середовищі слова, що виконують роль 

етикетних засобів, типу «Йоу!», «Хай!», «Бай!», які належать до розряду 

варваризмів [4, c. 115]. 

Спілкувальний етикет – це гіперпарадигма, яку мовці відтворюють за 

правилами, узвичаєними в певній мовній спільноті. Йому властива 

національна своєрідність, ідіоетнічність. В українців, наприклад, здавна 

побутує пошанна форма звертання на Ви до старших за віком, посадою, 

незнайомих, до батьків: Ви, тату..., Ви, мамо.... Ця граматична форма 

висловлення ввічливості – давня риса української мови: «недарма бо так 

запопадливо виполювали манкрути цю націоналістичну рису, стверджуючи, 

що пошанна множина є яскравим відбитком патріархальних стосунків на 

селі, виявом повнокровного націоналізму в мові, а отже, приречена на 

зникнення» [6, c. 73]. 

Найвагомішою ознакою мовленнєвої культури (окрім мовного етикету) є 

нормативність мовлення – дотримання норм літературної мови, у нашому 

випадку – сучасної української літературної мови. 

Журналістика – професія виразно комплексна, водночас й оригінальна, 

своєрідна. Головний засіб дії, впливу в ній – слово. Аби цей вплив був 

ефективним, потрібна чітка організація мовленнєвого процесу, ретельний 

відбір виражальних засобів мови, безперервне підвищення рівня культури 

мовлення. Важливий елемент формування професійності журналіста – 

культура його спілкування (правил мовленнєвої поведінки, втілених у 

системі стійких формул та висловів, прийнятих і запропонованих 

суспільством ситуацій чемного контакту зі співбесідником під час 

спілкування з ним) [1, с. 205]. 

Культура мовлення – одна з найголовніших характеристик 

професійності журналіста. Нею охоплюються такі поняття, як нормативність, 

точність, логічність, доречність, доступність мовлення тощо [1, с. 456]. 
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 Серед основних мовних норм виокремлюють: 

 орфоепічні й акцентні  – регулюють належну вимову звуків і 

словосполучень, наголошення та інтонацію; 

 графічні – правильну передачу звуків на письмі; 

 орфографічні – написання слів згідно з правописом; 

 лексичні – вживання слів у властивих їм значеннях; 

 морфологічні – нормативне використання морфем; 

 синтаксичні – регулюють правильне поєднання та розміщення слів 

у словосполученні, реченні, речень у тексті; 

 стилістичні – відповідають за правильність відбору мовних засобів 

відповідно до умов спілкування; 

 пунктуаційні – регулюють нормативність вживання розділових 

знаків [5, с. 36]. 

Дотримання норм сучасної літературної мови є обов‘язковою умовою 

повноцінної, якісної діяльності працівників мас-медіа, адже, крім 

інформування, норми виконують і виховну роль; їхнє порушення відображає 

низький рівень мовної компетенції певного видання, що знижує рівень 

грамотності кожного окремого читача та читацької аудиторії (суспільства) в 

цілому. Проте журналісти, на жаль, часто нехтують мовними нормами, 

правилами, припускаючись різноманітних помилок. Як зазначає З. Партико у 

своїй праці «Загальне редагування», помилки можуть бути серйозними 

(тобто істотними) чи незначущими (неістотними). Значущість визначається 

мірою їхнього впливу на процеси сприймання і розуміння: «коли помилки 

лише незначно знижують швидкість сприймання, вони є незначущими; коли 

ведуть до неправильного, тобто нетотожного авторському, розуміння або 

роблять його неможливим взагалі, вони є значущими». Окрім 

загальноприйнятої класифікації порушень мовних норм (орфографічні, 

орфоепічні, лексичні, стилістичні тощо), вичленовуються ще такі типи 

помилок: фактичні (коли автор матеріалу, повідомлення пропонує читачеві – 

свідомо чи випадково – хибні твердження); темпоральні (виникають 

унаслідок відхилення часу, зазначеного в повідомленні, від реального часу);  

локальні (відхилення від місця, описаного в повідомленні, від реального 

місця); ситуативні (відхилення від ситуації); кодувальні (ними є більша 

частина спотворень, коли в коді знака (слова) є відхилення від норми); 

значеннєві помилки [3, c. 108]. 

Найпоширенішими в журналістській практиці є порушення стилістичних 

норм мовлення. Особливість стилістичної мовної норми полягає в тому, що 

вона «переслідує мету не тільки правильності мовлення, а й доцільності та 

довершеності його відповідно до комунікативних завдань, умов і ситуації 

спілкування». Як зауважує Л. Мацько, стилістичними нормами прийнято 

вважати такі мовні засоби, за якими закріпилося певне емоційне чи емоційно-

експресивне забарвлення і які вживаються в певних стилях, жанрах та видах 

текстів. Опанування стилістичними нормами потребує від мовця досконалого 
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знання системи мови, її виражальних засобів. Тому й не дивно, що саме 

таких мовних порушень найбільше у ЗМІ [5, c. 68]. 

До відхилень від лексичних норм можемо віднести досить частотне 

вживання слів-кальок із російської мови на телеекрані: «Щойно нас 

врятували з криші. Звісно,  за легендою». Однією з основних вимог до мови є 

простота, зрозумілість викладеного матеріалу. Такий виклад досягається 

передусім вдалим вибором саме того слова, що буває єдиним у кожній 

конкретній ситуації. Будь-яка неточність призводить до заплутаності змісту, 

незрозумілості чи взагалі викривлення. «Неточне чи неправильне 

слововживання, проникаючи на сторінки газет, журналів, знижує 

інформативну цінність публікації, її дієвість та силу. Тим самим знижується і 

вплив друкованого слова на суспільство» [7, c. 54]. 

Отже, професійний журналіст повинен знати мовні норми й 

дотримуватися їх у творчому процесі, адже саме якість мовлення свідчить 

про його фахову підготовку, особистісну спрямованість та наявність 

творчого пошуку, самовдосконалення. Зрештою, володіння багатством 

виражальних засобів мови є ознакою поваги до читача, слухача, глядача, до 

країни, у якій працюєш, до самого себе як громадянина цієї держави. 
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ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА ЯЗЫКА РЕКЛАМНЫХ 

СООБЩЕНИЙ 

Как известно, реклама – это вид особой коммуникации, который 

прагматически ориентирован. Для того чтобы реклама сработала на 

эмоциональном уровне, рекламисты используют самые разнообразные 

приемы воздействия на бессознательное человека, на эмоциональную сферу 

его мышления. В последнее время довольно часто в рекламной 

коммуникации используются гендерные стереотипы в целях 

манипулирования сознанием потенциального покупателя. При этом 

ориентация идет на определенную целевую аудиторию (target group, target 

audience). 

Целевая аудитория чаще определяется как избранная компанией в 

качестве субъекта воздействия коммуникационного комплекса совокупность 

покупателей, потребителей (реальных или потенциальных) или лиц, 

оказывающих влияние на них или на условия продвижения продукта (товара, 

услуги), с целью прямой или опосредованной продажи продукта (товара, 

услуги) конечному потребителю» [1, с. 18]. Анализируя рекламные слоганы, 

можно заметить тот факт, что манипуляция осуществляется, как правило, в 

одной связке с выбором типа целевой аудитории, определение которой, в 

свою очередь, может характеризоваться следующими параметрами: пол, 

возраст и т.п. Проиллюстрируем сказанное примерами: «С новым гелем для 

душа Palmolive Роскошь масел подарите Вашей коже роскошное сияние! 

Новый Palmolive Роскошь масел! Окутай себя роскошью» (ориентация на 

женщин); «Новая восстанавливающая линейка от Nivea Men. День 

начинается с тебя!», «Реклама LADA XRAY 2017 – «Будь свободен! Будь 

собой!» (ориентация на мужчин); реклама для подростков: «Не тормози, 

сникерсни!», «Отмочитос в стиле читос» (реклама чипсов «Cheetos»), 

«Отрывайся срочно! Starburst – это сочно!» (реклама жевательной резинки 

«Starburst»), реклама для взрослых: «Чтобы Вы, сохраняя здоровье, могли 

дольше заботиться о близких – КардиАСК! Продли линию жизни!». 

В данной статье нас будет интересовать в большей степени 

использование гендерной стереотипизации при составлении рекламных 

текстов, роликов, баннерной рекламы и т.д. Так, рекламисты, создавая 

слоганы для женщин и мужчин, чаще всего делают акцент на гендерной 

дихотомии в речевом поведении, что можно проследить на фонетическом, 

морфологическом, синтаксическом и т.д. уровнях языка.  Но прежде всего в 

рекламных сообщениях репрезентируются гендерные стереотипы, 
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функционирующие в русской лингвокультуре. Исходя из гендерной роли, в 

качестве основных стереотипных характеристик женщине приписываются 

следующие: стремление к любви, к заботе, безопасности, повышенное 

внимание к своему внешнему облику. Используются в рекламе и 

особенности речи. Так, женщины более многословны, из-за своей большей 

эмоциональности чаще используют экспрессивную эмотивную лексику [2]. В 

связи со сказанным в рекламе для женщин употребляется больше 

определений, метафор, сравнений, образных слов, при этом актуализируются 

основные женские стереотипные потребности: «Дезодорант, который 

защищает и вас и вашу одежду» (реклама дезодоранта «Garnier»), «Dove – 

мой шелковый шоколад», «Новый Миф – морозная свежесть», «Изысканный 

шоколад, спелая малина в нежнейшем творожке. Ммм… Отвлекитесь от 

забот, насладитесь восхитительным вкусом Даниссимо. Даниссимо – 

истинное удовольствие в каждой ложке», «Dream cream – мой новый 

ежедневный уход и красота кожи без фильтров. Это заметят все. 

Естественная красота – мгновенно», видеоряд обязательно наполнен 

красками.  

В качестве стереотипных качеств мужчин в русской культуре выделяют: 

стремление к лидерству, свободе, эгоцентризм, что также эксплуатируется в 

рекламной коммуникации [2]. Если говорить о речи мужчин, то они менее 

разговорчивы, чем женщины, их речь отличается логической структурой, 

рациональностью, отсутствием большого количества определений, 

междометий, в связи с чем «мужской» рекламе свойственна лаконичность, 

четкость и ясность. Что касается структуры предложений, то зачастую дается 

вводная часть, излагается суть, делаются выводы, заметно преобладание 

глаголов действия. Например: «Прокладывать свой путь, вести за собой, 

достичь вершины и снова устремиться вперед – значит быть лидером. 

Новый Ford Explorer, когда лидерство – это призвание» (стремление к 

лидерству), «Иногда ситуация на дороге не оставляет выбора, приходится 

принимать решение за доли секунды. Так же быстро реагирует моторное 

масло «G-energy». Моторное масло «G-energy» – адаптация к любой 

ситуации»). Анализируя язык гендерно ориентированных рекламных 

сообщений, можно заметить, что характер представления информации в 

рекламе, обращенной к женской целевой аудитории, имитирует 

правополушарный тип мышления, а апеллирующей к мужской целевой 

аудитории – левополушарный. 

Подводя итоги, отметим, что для реализации гендерной стереотипизации 

в рекламной коммуникации используются вербальные средства всех уровней 

языка с целью создания образа стеретипичного представителя выбранной 

рекламистами целевой аудитории, что, безусловно, характеризует рекламу, 

использующие гендерные стереотипы, как манипулятивную. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО 

ТЕЛЕМОВЛЕННЯ 

Телебачення активно розвивається у ХХІ ст. Сьогодні воно не лише є 

способом отримання інформації, а виконує більшу кількість функцій, одна з 

яких – брати участь у формуванні світогляду аудиторії. 

Питання інформаційного мовлення вже неодноразово потрапляло до 

кола наукових зацікавлень дослідників. Зокрема, цю проблему окреслювали 

у своїх працях С. Дацюк [1], Р. Іванченко [3], В. Качкан [4], І. Мащенко [6], 

Л. Поліщук [8]. Водночас виникає необхідність систематизувати відомості 

про особливості функціонування українського телемовлення. 

Основною ознакою телевізійної інформації є поєднання зображення і 

звуку, що викликає в глядача ілюзію співучасті в подіях, які були показані на 

телеекрані, відповідні емоції, бажання осмислити побачене [2]. Слово та 

образ на телебаченні доповнюють одне одного. Якщо інформацію не лише 

чути, а й бачити, вона сприйматиметься як більш правдива. У 

телеінформаційному потоці зображення дає можливість не зосереджуватися 

на детальному описі, що значно скорочує обсяги необхідного текстового 

матеріалу. 

Окрім цього, специфіку телемовлення становить той факт, що 

емоційність тексту може посилюватися за рахунок міміки та жестів 

журналіста чи телеведучого. Таким чином, телемовлення стає 

персоналізованим, на відміну від деперсоналізованого друкованого тексту. 

Газетна чи журнальна стаття вимагає використання додаткових експресивних 

елементів з метою передавання певних емоцій, оцінок тощо.  

Оскільки текст сприймається на слух, він повинен бути простим, без 

обтяжливих, складних для розуміння конструкцій, складатися переважно з 

іменників і дієслів, без канцеляризмів, слів і виразів ділового стилю, які 

надають мовленню непотрібного пафосного звучання [5, с. 183–184].  

 Специфіка підготовки й транслювання телемовлення полягає в тому, що 

текст, по-перше, готується заздалегідь, проходить ряд редакцій, по-друге, при 
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його підготовці враховується потреба впливу на аудиторію. У зв‘язку з цим 

виділяють спеціальні функції, що реалізує сучасне телемовлення: 

комунікативну, експресивну, інформаційну, естетичну, дидактичну [7]. Вони 

визначають основні вимоги культури мови, що висуваються до 

телемовлення.  

Комунікативна функція є головною функцією мовлення і виявляється у 

всіх його формах. Комунікативність телевізійного стилю полягає в тому, що 

його тексти створюються не для внутрішнього користування і не для єдиного 

адресата (хоча й у цих випадках комунікативний аспект присутній), а для 

максимально широкої аудиторії. Перебуваючи на значній відстані в просторі, 

автор тексту прагне наблизитися до адресата за часом, тематикою 

повідомлень, а також за мовними стилістичними особливостями. 

Комунікація передбачає і зворотній зв‘язок, відповідь адресата, що найбільш 

виражено здійснюється в ситуації публічної дискусії. Радіо й телебачення 

перейшли від листів до телефонних дзвінків слухачів і глядачів, під час яких 

вони можуть поставити питання, висловити свою думку, розповісти про 

відомі їм події. Широко застосовується й залучення глядачів до знімання 

телепередач у студіях.  

Експресивна функція мови дозволяє мовцеві висловити свої почуття. Не 

всі публіцистичні жанри однаковою мірою допускають експресивність 

тексту: вона менш вірогідна для інформаційної замітки і більш типова для 

нарису або памфлету. На телебаченні емоційність менш характерна для 

випусків новин й обов‘язкова для ток-шоу. Найчастіше саме експресивність, 

емоційна напруга телепередачі підтримують стійкий інтерес глядачів і 

зумовлюють високий рейтинг «скандальних» програм, особливо ток-шоу та 

реаліті-шоу.  

Інформаційна функція вимагає від автора публіцистичного тексту 

відомостей, цікавих і потрібних адресату, а не тільки самому авторові. Етичні 

норми передбачають достовірність і точність інформації. Одразу помітно, 

якщо випуск новин чи аналітичний огляд виявляються інформаційно 

порожніми, такі передачі швидко втрачають рейтинг і стають нецікавими 

публіці. 

Функція впливу (виховна, дидактична) полягає в тому, що мета тексту не 

повинна суперечити громадським інтересам, а форма впливу – не 

сприйматися як грубий тиск або нав‘язування суб‘єктивних оцінок. Часто 

трапляється, що одну й ту саму новину на різних каналах подають у 

неоднакових інтерпретаціях, що зумовлено не лише позицією редакторської 

групи, а й домінуючими суспільними настроями. Після перегляду різних 

випусків новин у глядача можуть сформуватися відмінні погляди на одну 

подію. Так відбувається через те, що кожна редакторська команда 

використовує специфічні мовні засоби для викладу конкретної інформації 

(наприклад, одні – з позитивною характеристикою, інші – відверто 

негативною).  

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%8B
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Естетична функція для публіцистичного стилю не є обов‘язковою, на 

відміну від художньої літератури, проте увага до естетичних якостей тексту 

важлива і для журналіста, і для оратора. Написати репортаж не просто 

інформативно точно, а й цікаво – одне з головних завдань журналіста. 

Грамотно та цікаво продуманий текст викликає приємне враження, впливає 

на формування позитивного образу журналіста, телеведучого, телепередачі в 

цілому. 

Добираючи інформацію і створюючи програму, редакційні колективи 

надають глядачеві можливість побачити й зрозуміти залежність одних подій 

від інших. Єдність усіх матеріалів, які утворюють цілісну структуру 

інформаційного тексту програми, є найвищим рівнем професійної 

майстерності журналістів. Розуміння структурної організації інформаційного 

мовлення необхідне для цілісного уявлення про форми організації 

телепрограм і функціонування їх у сучасному інформаційному просторі 

нашої держави. 

Отже, телемовлення як один із варіантів реалізації сучасної української 

літературної мови має свої особливості. Вони полягають у тому, що мова 

виконує додаткові функції, пов‘язані з основною метою публіцистичного 

стилю – впливом на свідомість читача/слухача/глядача. Специфікою 

телемовлення є також можливість комбінування звукового та візуального 

способів передавання інформації, здатність ведучого власними жестами, 

мімікою й інтонацією передавати емоційний заряд тексту. 
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ДО ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ МОВНИХ НОРМ НА 

УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ  
Проблема порушення мовних норм на українському телебаченні та його 

вплив на якісне мовлення журналістів сьогодні є актуальною, адже 

телебачення посідає вагоме місце в житті наших громадян. Воно стало 

однією з форм повсякденного життя. А тому й мовлення, яке звучить з 

екрана, можна вивчати як одну з форм спілкування. Не треба забувати, що до 

телемовлення глядачі ставляться як до взірця, еталона, саме тут деякі з них 

вчаться справжньої літературної вимови. 

До проблеми функціонування телемовлення зверталися науковці 

О. Бакинська [1], З. Дмитровський [2], В. Лизанчук [5], А. Погрібний [6], 

О. Пономарів [7], та інші. 

До аналізу мовленнєвих помилок на українському телебаченні 

звертається науковець О. Штурнак: 

 оглушення дзвінких приголосних: сні[х], ожеле[т'], дося[х]ти  

(Г. Шевцова, ведуча програми «Погода» на каналі УТ-1); 

 порушення лексичних норм та вживання ненормативних 

словосполучень: не стидно, вот так, винувата, і всьо, на даний час, судячи 

по твому виду – ти студент (О. Герасим'юк, ведуча програми «Без табу» на 

каналі + 1) [8]. 

У зв‘язку з цим погоджуємося з висновком В. Дончика: « Треба, щоб в 

Україні функціонував орган, який кодифікував би мову» [3, с. 75].  

Лексика української мови постійно збагачується. У широкому комплексі 

проблем, пов'язаних із сучасним телебаченням, слово набуває особливого 

значення. Телемовлення розглядають як важливий фактор емоційної 

взаємодії трьох основних елементів – зображення, звуку і власне слова. 

Слово – головний «інструмент» у майстерності будь-якого журналіста [2]. 

Телемовлення має свою специфіку: не можна вживати слово 

незрозуміле або малозрозуміле, адже глядач не має змоги зупинити потік 

мовлення, подумати чи заглянути в словник, як, наприклад, читач газети. 

На нашу думку, украінські телеканали потребують кваліфікованих кадрів, які 

б контролювали мову телевізійних програм та реклами, водночас захищаючи  

свідомість глядача, і дбали б про чистоту української мови.    

Прагнення до чистоти мовлення, його зрозумілості – один з основних 

професійних принципів тележурналістів. Досвідчений диктор сказав: 
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«Прислухайтесь, і ви зауважите, що майже половину слів ми не чуємо, а 

вловлюємо за змістом. Слухач же повинен чути, а не прислуховуватись» [4, 

с. 3]. 

Отже, телебачення на сьогодні займає одну з провіднихозицій серед 

ЗМІ, але далеко не першу з точки зору нормативності мовлення. Тому варто 

приділити увагу вдосконаленню мовних навичок журналістів,  редагуванню 

відео перед подачею на широкий загал. 
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ФАКТОР «МОВИ ВОРОЖНЕЧІ» В ЗМІ 

Мир у країні формується відповідно до моделі миру, яка вибудувана в 

людській свідомості. Поняття миру й війни, головним чином, визначаються 

завдяки засобам масової інформації. Завоювавши довіру громадян, вони 

задовольняють потреби суспільства в отриманні різносторонніх новин. 

Лексика, яку ЗМІ використовують при висвітлені інформації, додає їй 

певного емоційного забарвлення, що впливає на сприйняття новини 

інформаційними споживачами. Оперативність створення контенту в мережі 

Інтернет для будь-кого робить проблему «мови ворожнечі» особливо 

небезпечною, адже така інформація не регулюється на рівні законодавства та 

інформаційної політики. На фоні складних відносин між Україною й Росією 

медіа повинні звертати особливу увагу на використання слів для вираження 

поточної ситуації в країні та уникати «мови ворожнечі». 

Дослідженням використання в ЗМІ «мови ворожнечі» та її впливу на 

суспільство займаються науковці О. Бондаренко [1], Т. Бондаренко [1], 

М. Буткевич [1], І. Виртосу [3], О. Голуб [3], І. Федорович [1]. Зокрема, 

О. Голуб сформулювала вичерпне визначення терміна й класифікувала «мову 

ворожнечі» на жорстоку, середню й слабку. Т. Бондаренко розробила основні 

вимоги до ЗМІ задля уникнення використання «мови ворожнечі» та 

схарактеризувала типові помилки українських медіа.  

Терміном «мова ворожнечі» називають будь-яке дискримінаційне, 

некоректне висловлювання стосовно окремих груп чи спільнот або окремих 

людей як представників цих спільнот за різними ознаками – етнічною, 

расовою, національною, віросповіданням, статтю тощо [3, c. 71]. Як правило, 

такі висловлювання не просто ображають, а підбурюють до расової 

ненависті, ксенофобії, антисемітизму, гомофобії, сексизму тощо. Зазначимо, 

що «мова ворожнечі» – це не обов‘язково агресивна лексика, яка прямо 

закликає до якої-небудь дискримінації. У першу чергу, це створення 

негативних стереотипів стосовно певних соціальних груп населення.  

У наш час цей термін поширюється не тільки щодо етнічної ознаки 

(наприклад, коректно вживати «темношкірий», «єврей», «ром»). Розрізнення 

й протиставлення «ми – вони», «у них – у нас», «наші – їхні» плюс контекст є 

елементом «мови ворожнечі». 
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Найчастіше дегуманізація особи відбувається в контексті збройного 

конфлікту на Сході України. У ЗМІ часто трапляються слова «бойовик», 

«ворог», «смерть», «наша кров», «зрада», «перемога». У публічних виступах 

використовуються слова «АТО», «війна», «кров». І. Виртосу зазначає, що 

вони викликають дуже сильні емоції, якими легко маніпулювати й досягти 

певної політичної чи пропагандистської мети [2]. 

Одна з найбільш вразливих тем в українських ЗМІ – життя тимчасово 

переселених осіб, їх інтеграція в суспільство після втрати житла та роботи на 

окупованих територіях. Часто в публікаціях використовують слово «біженці» 

замість юридично виправданого «вимушені переселенці», «тимчасово 

переселені особи». До того ж, Т. Бондаренко зазначає, що життя переселенців 

висвітлюють переважно негативно. Зазвичай, їх згадують через певні 

кримінальні дії, як-от: крадіжки, бійки, навмисні пожежі. Таким чином, 

журналісти формують негативний образ осіб з ОРДЛО [3].  

Також неетичним є використання слова «нелегали» замість 

рекомендованого міжнародними правозахисними організаціями вислову 

«мігранти без документів». Так, у збірнику міжнародних стандартів «Мова 

ворожнечі та ЗМІ» зазначається, що, використовуючи термін «незаконний», 

журналіст створює стереотипи, острах і неприйняття в суспільстві. Більше 

того, це заперечує людську природу мігрантів. Називати індивідів або групу 

«незаконними» – це ризикувати порушити їх права людини, зокрема, на 

визнання особою перед законом [1, с. 22]. 

Мовної агресії нерідко зазнають люди з інвалідністю. Журналісти 

використовують образливі слова, скажімо, «інваліди», або акцентують увагу 

на їхньому статусі в негативному контексті, розповідаючи про злочинні дії, 

до яких причетна особа з інклюзивністю. Однак  політики та медіа 

продовжують активно вживати слово «інвалід», власне, як і словосполучення 

«людина з особливими потребами». 

Отже, під час публікації інформації, яка може містити елементи «мови 

ворожнечі», журналісти повинні бути обачними, оскільки необережна подача 

новини може спричинити спалах ненависті в суспільстві. Для журналіста 

така ситуація може загрожувати притягненням до кримінальної 

відповідальності. 
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ЖУРНАЛІСТСЬКА ЕТИКА ПРИ ВИСВІТЛЕННІ ВОЄННИХ 

КОНФЛІКТІВ 
Вплив журналістики в Україні на формування громадської думки значно 

зріс разом з тривожними подіями: окупацією Криму та антитерористичною 

операцією на Сході. Українським журналістам вперше довелося зіткнутися з 

висвітленням воєнних конфліктів у своїй країні. Засоби масової інформації 

відіграють важливу роль активного захисника прав людини та демократії, а 

також медіатора для врегулювання конфліктів шляхом збирання та 

поширення неупередженої інформації.  

До питання журналістської етики при висвітленні воєнних конфліктів 

зверталися експерт Інституту масової інформації О. Голуб [2], науковці 

Р. Додонов [3], Й. Лось [4] та інші. 

Професор Й. Лось, говорячи про обов‘язкові знання та вміння 

працівника ЗМІ, наголошує на тому, що журналіст повинен знати світ і 

людину, вміти пояснювати явища, факти, події [4, c. 61]. 

Проблема багатьох повідомлень журналістів полягає в тому, що в них 

досить часто не зовсім точно (виправдано) з погляду журналістики та права 

використовують термінологію й поняття, пов‘язані з діяльністю терористів і 

функціонуванням їхніх угруповань. Як наслідок – відбувається поступова 

підміна понять, коли явища, однакові за зовнішніми проявами, але різні за 

внутрішнім змістом та кінцевою метою, називають одним словом, 

розмиваючи їхнє початкове значення [1]. Тому важливе значення має 

правильне використання відповідної лексики при поданні інформації. 

Журналіст повинен розуміти, як називати ту чи іншу сторону конфлікту, 

використовувати нейтральні поняття.  
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Наприклад, Інститут масової інформації пропонує такий словник 

нейтральної лексики: ситуація на Донбасі (військовий конфлікт, збройне 

протистояння, зона АТО, війна, військова агресія, гібридна війна), ситуація в 

Криму (анексія території Криму, тимчасово окупована територія, окупований 

Крим), постраждалі особи (внутрішні переселенці, вимушені переселенці, 

біженці, внутрішньо-переміщені особи) [5]. 

На перший погляд може здатися, що немає особливої різниці, як назвати 

протилежну сторону конфлікту: «ополченцями», «бойовиками» чи 

«терористами». Проте залежно від того, які означення використовує 

журналіст, інформаційна стратегія може переходити від журналістики миру 

до журналістики війни й навпаки [2, c. 98]. 

Тому для опису протилежної сторони, на нашу думку, варто вживати 

такі лексеми: бойовики, сепаратисти, іноземні найманці, збройні 

формування, російські військові, так звані «ДНР» та «ЛНР». 

Науковець Р. Додонов пропонує визначення часто вживаних понять, які 

повинен застосовувати журналіст. Наприклад, терміном «сепаратисти» 

можуть позначатися всі прихильники ідеї відділення окремих територій від 

суверенної України, незалежно від того, чи є вони активними учасниками 

бойових дій на боці окупаційно-терористичних військ, чи просто публічно 

підтримують таку ідею [3, c. 109]. 

Отже, журналісти сьогодні активно висвітлюють події, пов‘язані з 

воєнними конфліктами. Тому представникам медіа варто дотримуватися 

принципів якісної й соціально відповідальної журналістики, а також уникати 

підміни понять.  
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ФУНКЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ У 

МОВІ ЗМІ 

Нині навколо економічної діяльності обертаються всі суспільно-

політичні процеси, які яскраво висвітлюються засобами масової інформації. 

Особливо актуальним є  використання економічних термінів у мові ЗМІ. 

Мета наукової розвідки – проаналізувати специфіку економічних 

термінів у мові ЗМІ. 

Економічні терміни зафіксовано в науковій, науково-популярній 

галузевій літературі, різноманітних навчальних та методичних посібниках, 

термінографічних працях, а також їх вживають в усному спілкуванні фахівці 

цієї галузі. Термінологічна лексика переважає в науковому стилі. Проте 

терміни широко використовуються й у публіцистичному стилі. Їх можна 

знайти в газетах та журналах, почути на радіо і телебаченні. Як правило, 

економічні терміни є запозичені. Найбільше таких лексем можна зустріти в 

англійській мові.  

Передача англійських термінів на українську мову вимагає знання тієї 

галузі, якої стосується переклад, розуміння змісту термінів англійською 

мовою і знання термінології рідною мовою. У процесі передачі науково-

технічної та економічної термінології з англійської мови на українську 

важливе значення має взаємодія терміна з контекстом, завдяки чому 

виявляється значення слова [3]. Нерозривний зв‘язок економічних понять і 

відповідних їм термінів виявляється в тому, що упорядкування економічної 

термінології неможливе без досить глибокої наукової розробки економічних 

понять, їхнього логічного аналізу і точного визначення. Якщо економічні 

поняття визначені недостатньо зрозуміло, про точну термінологію не може 

бути і мови. Як зазначав академік В. В. Виноградов, усякі «спроби 

упорядкування термінів без попереднього аналізу понять, що ними 

виражаються, залишаються безрезультатними» [1]. 

В. Здоровега писав про те, що «журналістська праця — це не просто 

вміння вправно написати замітку чи статтю, хоча ці ази ремесла треба 

засвоїти, а своєрідний спосіб сприйняття світу, спосіб бачення реальності, 
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спосіб мислення і світовідчуття, спосіб існування й усвідомлення себе у 

неспокійному житті» [2, с. 10]. 

У популярних газетних виданнях «День», «Голос України», «Вечірній 

Київ» часто спостерігаються скорочені варіанти значення термінів. 

Прикладом може бути слово девальвація  – зменшення золотого вмісту 

грошової одиниці, зниження курсу паперових грошей щодо золота або 

іноземної валюти, яке газетярі трактують як  «зниження, знецінення чого-

небудь». Наприклад: Переконливість і вагомість проголошених 

стратегічних пріоритетів помітно девальвується [4]. До цієї групи можна 

віднести терміни: дебет, індексація, ліквідність, субсидія, аваль, аванс, гарант, 

жетон, кадастр та ін. 

Економічний термін буває і багатозначним, хоча однією із вимог до 

терміна є саме його однозначність, адже законодавець повинен дати 

економічному термінові одне єдине визначення, включаючи в нього всі 

істотні з його погляду ознаки, тобто такі, які носять регулюючий характер, 

мають правове значення.  

Отже, визначальною ознакою засобів масової інформації є вдале 

поєднання логіки викладу із емоційно-експресивним забарвленням, у такому 

випадку, мова ЗМІ характеризується доступністю, полемічністю викладу, 

образністю, експресивністю та афористичністю.  
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СИНЕСТЕТИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ В СМК:  

НА ПРИМЕРЕ РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В настоящее время различные виды дискурсов рассматриваются во 

взаимодействии с различными сферами жизни, поскольку дискурс 

определяется современными исследователями как «речь, погруженная в 

жизнь» [1, с. 136–137]. В последние годы одним из актуальных объектов 

http://day.kyiv.ua/uk/profile/volodimir-sonyuk
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исследования стал рекламный дискурс, который всегда прагматически 

ориентирован.  В настоящей работе в большей степени преследуется цель – 

выявить прагматическую составляющую рекламного текста. В этом плане 

нас интересует использование синестетических метафор в рекламной 

коммуникации как одного из ярких средств манипулирования сознанием 

потенциального потребителя. 

Как известно, синестетический механизм воздействия на эмоциональное 

мышление человека впервые открыл А.Р. Лурия, который описал интересный 

эффект, свойственный когнитивному механизму человека, связанный с 

ощущениями: «С одной стороны, отдельные ощущения могут влиять друг на 

друга, причем работа одного органа чувств может стимулировать или 

угнетать работу другого органа чувств. С другой стороны, существуют более 

глубокие формы взаимодействия, при которых органы чувств работают 

вместе, обусловливая новый, материнский вид чувствительности, который в 

психологии получил название синестезии» [2, с. 106–108].  Другими словами, 

синестезия – это смешение ощущений, при котором получается не просто 

зрительный, тактильный, аудиальный, а полимодальный 

(многокачественный) образ. Он способен воздействовать на эмоциональное 

мышление, которое не критично, воспринимает информацию, не анализируя, 

а ощущая и переживая эмоционально. Обратим внимание на использование 

слогана «Чудо-йогурт. Волшебная радуга вкуса» (реклама молочного 

продукта). Как видим, здесь  наблюдается апелляция к двум видам 

ощущений: зрительному и к вкусовому. При использовании такого приема в 

одном рекламном слогане актуализируется целый пласт ассоциаций, 

безусловно, повышающих  эмоциональное восприятие подобного рекламного 

сообщения, его не критичное прочтение. Таким образом, происходит 

манипуляция сознанием человека, навязывание ему некоего продукта и 

формирования покупательского спроса. Приведем в качестве примера еще 

один слоган, где прослеживается воздействие на вкусовые ощущения и 

осязательные: «Шѐлковый шоколад Dove»..   

Анализ рекламного манипулятивного дискурса показал преобладание 

двух видов слоганов с использованием синестетических метафор. Возможны 

как двучленные синестетические метафоры, воздействующие на два вида 

ощущений, так и трѐхчленные, которые воздействуют на три типа ощущений 

соответственно. Например, рекламный слоган жевательных конфет 

«Скиттлс» «Радуга фруктовых ароматов» актуализирует сразу несколько 

видов ощущений: зрительные, вкусовые и обонятельные. Ещѐ одним 

примером может послужить  рекламный текст для презентации духов Hugo 

Boss «Ощути сияние аромата». Как видим, здесь наблюдается апелляция к 

осязательным, зрительным  и вкусовым ощущениям [3, с. 244]. Описание 

пилинга для тела «Хрустящий пилинг» скрывает в себе воздействие на 

слуховое и осязательное ощущения. А слоган рекламы супермаркета 

«Пятерочка» «Цены низкие, как блины золотистые» заставляет зрителя 

вспомнить вкус «бабушкиных» блинов (вкусовые ощущения) и 
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сосредоточить внимание на золотом цвете, который ассоциируется с 

выпечкой, солнечным закатом, осенью и ювелирными украшениями 

(зрительные ощущения). Анализ синестетических метафор в рекламном 

дискурсе позволяет установить прагматику их использования в качестве 

языкового приема манипулирования сознанием человека, воздействия на его 

когнитивную сферу. Их применение в рекламной коммуникации 

способствует привлечению внимания потенциального покупателя, а также 

усиливает эмоциональное восприятие информационного блока сообщения в 

рекламе, перенаправляя восприятие информации о товаре из рационального 

(критического) поля мышления, в эмоциональный. 

Подводя итоги, отметим, что синестетические метафоры являются ярким 

экспрессивным средством воздействия, поскольку усиливают 

изобразительность языка рекламного дискурса, усиливая его прагматический 

потенциал. 
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ВІДБИТТЯ СТРАТИФІКАЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ПОДАТКОВОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ В ПУБЛІЦИСТИЧНИХ 

ТЕКСТАХ 

Увага лінгвістів до термінології посилилася в останні роки, що цілком 

виправдано. Це своєрідна відповідь на велику кількість термінологічних 

найменувань, що формуються в різних сучасних галузях знань. Звернення до 

цієї проблематики можна пояснити тенденцією розвитку мови у сфері 
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термінології до з‘ясування джерел формування терміносистеми, способів 

термінотворення, а також впливом мовних і позамовних чинників на термін і 

його функціонування в професійній сфері. 

У сучасних наукових дослідженнях провідне місце, поряд із 

номінативною, належить комунікативній функції терміна, яка вказує на 

здатність лексичної одиниці слугувати засобом передавання певної 

інформації. Термін – це одиниця, в якій сконцентровані знання певних 

галузей науки і техніки, тому функціонування його як засобу комунікації є 

однією з найважливіших характеристик. 

Функціонально-семантична стратифікація дає можливість у прошарку 

термінолексики сфери функціонування крім власне термінів виділити й такі 

страти, як професіоналізми та номенклатурні назви. Ця лексика доволі 

чисельна і неоднорідна. До словників вона практично не потрапляє й 

використовується переважно у сфері функціонування. 

Стратифікація (від лат. stratum – шар та facere – робити) лексичного 

складу наукових текстів – поетапне виділення різних прошарків лексики з 

опорою на спеціальні та частотні словники мови тієї чи тієї галузі наукових 

знань і подальше якісне/кількісне вивчення виділених лексичних підсистем.  

Аналізуючи податкову термінологію української мови сьогодення, 

можемо констатувати, що в її складі простежується кілька стратів: 

нормативні терміни (слова, що позначають спеціальні поняття й 

відповідають усім вимогам до національних і запозичених термінів: дохід, 

інфраструктура ринку, конвертація, кредит, пільга, податок, імпорт, 

митниця, реструктуризація боргу, сукупний суспільний продукт тощо); 

професіоналізми (слова й словосполучення, які вказують на поняття, але 

повністю не розкривають його суті, є зрозумілими в основному для фахівців: 

―втеча в якість‖, гроші ―гарячі‖, гроші ―дешеві‖, ―жовте зобов‘язання‖, 

―зняття вершків‖, ―над прилавком‖, ―чищення вікон‖, тіньова економіка, 

тіньовий бізнес, тіньовий кабінет, тіньовий капітал; жаргонізми 

(периферія спеціальної лексики, назви, вживані лише в усному мовленні й 

нормативно не закріплені словниками: бакси, зелені, гріни – нормативне 

долари; бабки, капуста, бабло – нормативне гроші; кусок, тонна – 

нормативне тисяча; лимон – нормативне мільйон).  

Деякі групи лексики особливо активні у формуванні стійких 

словосполучень, які за походженням є кальками. Цікавими з цього погляду є 

прикметники на позначення кольору, оскільки практично всі кольорономени 

в системах спеціальної лексики мають переносне значення. Частина таких 

значень – це результат впливу іншомовних одиниць. Так сполучення чорний 

ринок є калькою нім. Schwarzmarkt, сірі дилери калька англ. grey dilers, сірий 

ринок – англ. grey market (сполучення з прикметником сірий функціонують 

на позначення напівлегальних осіб, операцій та структур в економіці), 

―зелені‖ в знач. ―долари‖ – англ. ―greens‖, ―блакитні осколки‖ – англ. ―blue 

chip‖. 
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Свою специфіку мають випадки авторського поєднання податкового 

терміна зі словами інших лексичних груп у публіцистичних текстах, що 

передбачають якнайвлучніший опис певного явище, спрямування думки 

читача в потрібному напрямку (читач часто мимоволі пристає на позицію 

того, хто пише той чи інший текст), сприяє появі різних конотацій у 

семантичному полі спеціальної лексеми. У певних комунікативних ситуаціях, 

очевидно з метою ―стилістично принизити‖ те чи інше явище автори 

вдаються до поєднання власне економічного терміна з елементами розмовної 

лексики, вульгаризмами, варваризмами, сленгом, жаргоном: бізнесова 

тусівка, совкова приватизація, що зумовлює виникнення в семантиці 

економічної терміноодиниці емоційно-оцінного компонента, найчастіше 

негативного, наприклад: Хтось під спілчанською вивіскою став 

консалтинговою фірмою, заробляючи грубі гроші (ГК, 2001); Вибираючи для 

своїх ошуканських гастролей розкручену «торгову марку» – управління у 

справах захисту прав споживачів, фальшиві ревізори розраховували на 

широке поле діяльності (УМ, 2016); А взагалі, як добре іноді буває 

плентатися в хвості економічного прогресу (ГК, 2001); Цілком легальний 

бізнес податківці оголошують підпільним, щоб залатати дірки в бюджеті 

(ГК, 2001). Цікавими з семантичного погляду є приклади використання 

крилатих висловів та рекламних слоганів із податковими термінами: Гривня 

– неповторний стійкий курс (утворено за аналогією до реклами жувальної 

гумки «Орбіт – стійкий неповторний смак») (ДТ, 2017); Бюджет по осені 

планують, надто якщо він рекламний (автор використовує перероблене 

прислів‘я «Курчат по осені рахують») (УМ, 2015); І радий би до раю, та 

борги не пускають (перероблене українське народне прислів‘я «Рада б душа 

до раю, так гріхи не пускають») (ВЗ, 2017), У світі фінансів. За останніми 

даними, тридцять срібняків у всі часи були вільно конвертованою 

валютою (переробка біблійного сюжету: «тридцять срібняків Іуди», тобто 

ціна зради) (УМ, 2015). 

Отже, у сучасній періодичній пресі поширені дві основні групи 

спеціальних одиниць: терміни, використовувані в прямому значенні (тобто у 

своїй номінативно-дефінітивній функції), і терміни, вжиті в переносному 

значенні, з набуттям емоційно-експресивного забарвлення (метафоричне 

перенесення в різних групах лексики та поєднання спеціальної одиниці з 

конотативно забарвленими компонентами). Розкриття суті терміна в текстах, 

призначених для широкого кола читачів, є необхідною умовою досягнення 

комунікативного ефекту, зумовлене основним спрямуванням більшості 

публікацій: вони покликані активно втручатися в події, впливати на читача. 
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