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Надежда Бабух, Ярослав Редьква. Фармационимы г. Черновцы (семантико-мотивационный аспект). В ста-

тье рассмотрены семантико-мотивационные особенности фармационимов, предпринята попытка классификации аптеч-

ных названий г. Черновцы. Актуальность исследования обусловлена необходимостью исследования названий аптек 

Черновцов как важной составляющей эргонимии в ономастической картине города. Методы исследования обусловле-
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мотивационный, компонентного анализа, классификации, элементы статистического и метода количественных подсче-

тов. Научная новизна работы заключается в том, что впервые проанализированы названия аптек г. Черновцы в составе 

эргонимической картины города с точки зрения семантики, мотивации, структуры, соблюдения языковых норм на совре-

менном хронологическом срезе. Выводы. Определены 8 основных семантико-мотивационных групп фармационимов, 

названия аптек проанализированы с точки зрения специфики их формирования и функционирования, семантического 

анализа, систематизации, мотивации, номинации, соблюдения языковых норм. 
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Черновцы. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими завданнями. Остан-

нім часом спостерігається посилена зацікавленість дос-

лідників пропріальної лексики новим класом онімів – 

ергонімами (назвами об’єктів господарювання людини), 
а також дослідженням особливостей їх виникнення та 

функціонування. Фармаціоніми як один із підкласів ер-

гонімів складають важливу й малодосліджену в Україні 

групу номенів на позначення назв аптечних закладів. 

Хочемо наголосити на тому, що цей підклас ергонімів і 

досі не має свого задовільного опрацювання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-

ням різноаспектного аналізу ергонімів приділяла увагу 

низка вітчизняних науковців, які досліджували цю гру-

пу власних назв переважно в ареальному аспекті: 

О.О. Белей (Закарпаття), Ю.І. Дідур (зіставний аналіз 
ергонімів великих міст у різних країнах), Н.В. Кутуза 

(Одеса), Н.М. Лєсовець (Луганськ), О.М. Сидоренко 

(Донеччина), М.М. Цілина (Київ), В. Пачева, С. Тодоров 

(Мелітополь), Ю. Горожанов (Луцьк), С. Шестакова 

(Київ, Львів, Полтава, Суми, Харківа), Ю.М. Деременда 

(Тернопіль), О.А. Мельник (Вінничина), О.А. Титаренко 

(Кривий Ріг). Натомість вивченню особливостей влас-

них назв аптек ‒ як окремому підкласу ергонімів ‒ при-

ділено, на нашу думку, мало уваги: їх переважно розгля-

дали як ілюстративний матеріал поряд з іншими підкла-

сами ергонімів.  
Об’єктом наукового вивчення у запропонованій 

статті є сучасні українські назви аптечних закладів міста 

Чернівці.  

Предмет дослідження становлять основні семанти-

ко-мотиваційні типи цього класу онімів.  

Мета статті – з’ясувати та схарактеризувати сема-

нтико-мотиваційні особливості назв аптек м. Чернівці; 
визначити тенденції та комунікативні стратегії називан-

ня аптечних закладів міста; проаналізувати дотримання 

мовних норм у назвах та особливості структури такого 

типу назв.  

Актуальність наукової розвідки обумовлена не-

обхідністю дослідження назв аптек Чернівців як важли-

вої складової ергонімії в усьому ономастиконі міста. 

Очевидною є необхідність дослідження цієї групи влас-

них назв з точки зору специфіки їх формування та функ-

ціонування, семантичного аналізу, граматичної структу-

ри, систематизації, мотивації, номінації, дотримання 
мовних норм. 

Матеріали та методи дослідження. Джерельною 

базою нашої наукової студії, як було заявлено, слугують 

назви аптечних закладів Чернівців, а це близько 100 

одиниць, зібраних за принципом репрезентативної 

(суцільної) вибірки із телефонних довідників, реклам-

них буклетів, електронних ресурсів, періодичних ви-

дань, а також експедиційним шляхом упродовж 2019-

2020 рр. При підході до аналізу матеріалу ми послугову-

валися такими науковими методами: описовий, аналі-

тичний, семантико-мотиваційний, компонентного аналі-
зу, класифікації, залучали елементи статистичного та 

методу кількісних підрахунків.  

mailto:skoromovk@gmail.com
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Наукова новизна роботи полягає в тому, що нами 

вперше проаналізовано назви аптек м. Чернівці як важ-

ливого складника ергонімійної картини міста з погляду 

семантики, мотивації, структури, дотримання мовних 

норм на сучасному хронологічному зрізі. 
Виклад основного матеріалу. В останньому деся-

тилітті спостерігається значний інтерес до вивчення 

ергонімії, що є логічно вмотивовано, оскільки з 90-их 

років цей пласт ономастики досить збагатився і зазнає 

постійних перетворень. Розвиток ринкової економіки, 

реклами ‒ як її рушія ‒ наклали суттєвий відбиток на 

систему формування назв цього класу порівняно із но-

менклатурними назвами колишнього Радянського Сою-

зу, де аптеки одні від інших відрізнялися хіба що за по-

рядковим номером. 

Первинно термін ергонім, запроваджений 
Н. Подольською, набув тлумачення як “назва ділового 

об’єднання людей, зокрема спілки, організації, закладу, 

корпорації, підприємства тощо”1, а за визначенням 

Ю. Карпенка2, ця група лексики охоплює назви органі-

зацій, виробничих та суспільних об’єднань – від партій, 

товариств, заводів, навчальних закладів до кінотеатрів, 

кооперативів, магазинів, фірм тощо. Змістовна наповне-

ність представленої дефініції постійно розширюється 

завдяки все більш ретельному різноаспектному вивчен-

ню цих номінативних одиниць, хоча й досі мають місце 

певні розбіжності науковців у тлумаченні цього ономас-
тичного поняття. Ми ж погоджуємося із твердженням, 

за яким ергонім – це термін, яким послуговуються оно-

масти на позначення назв суб’єктів господарської діяль-

ності. 

Щодо дослідження саме назв аптек, то в Україні 

цей клас ергонімів як окремий об'єкт аналізу належним 

чином ще не привертав уваги дослідників онімної лек-

сики. З-поміж розвідок із цієї тематики можна назвати 

дослідницю О.М. Сидоренко, яка у своїй роботі розгля-

нула особливості назвотворення аптек міста Києва та 

Київської області поряд із назвами об’єктів надання 
медичних послуг3. Натомість за кордоном, зокрема у 

Польщі, дослідження фармаціонімів представлені знач-

но ширше: проаналізовано назви аптек багатьох міст 

(Кракова, Познані, Жешува, Любліна). Це, зокрема, пра-

ці польських ономастів: Марти Пабісь4, Малґожати Рут-

кевич5, Катажини Вось6, Анни Чаплі, Аґнєшки Кутили7, 

в багатьох із яких аналіз цих назв представлено в істо-

ричному та ретроспективному аспектах.  

Стосовно ж назв аптек, як підкласу ергонімів, то 

тут нам імпонує визначення М.М. Торчинського, яке 

зводиться до того, що “фармаціоніми – назви примі-

щень фармацевтичних установ, зокрема аптек (пор. “[< 

грец. phapmakeia < pharmakon – ліки] – науково-

практична галузь, що розробляє питання одержання, 

вивчення, зберігання, виготовлення та реалізації лікар-

ських засобів”), а засобом диференціації фармаціонімів 
може бути їхній порядковий номер або ж додаткова ха-

рактеристика: Аптека № 1, Віньковецька районна апте-

ка № 1 “Фармаленд”8. 

Отож, зважаючи на характер зібраного нами мате-

ріалу, нижче подаємо наступний принцип класифікації 

фармаціонімів Чернівців. Вважаємо за доцільне поділи-

ти наявний у нашому розпорядженні пропріальний ма-

теріал на 8 основних семантико-мотиваційних груп, як-

от:  

Назви топографічні, локалізуючі. 

Назви, утворені від апелятивів і пропріативів, що 
належать до семантичного поля фармації та медицини. 

Назви, що викликають позитивні конотації. 

Назви, утворені від власних імен та прізвищ влас-

ників, їхніх родин, близьких людей або ж засновників 

(т.зв. відантропонімні). 

Назви, похідні від власних імен міфологічних, леге-

ндарних, біблійних чи історичних постатей, найчастіше 

пов’язаних із медициною або фармацією (т.зв. відміфо-

теонімні). 

Назви з прозорою семантикою, які неможливо від-

нести до вищезазначених груп. 
Іншомовні фармаціоніми. 

Назви непрозорого походження та спонтанної мо-

тивації. 

На початку характеристики покласифікованого 

матеріалу треба зазначити, що складові елементи цих 

груп активно використовувались при творенні аптечних 

назв, хоча і з різним ступенем продуктивності. 

1. Назви топографічні, локалізуючі. Тут маємо 9 

назв, що складає 10,35% від загальної кількості матеріа-

лу:  

‒ основною локаційною семою є назва реґіону – 
Буковина: “Буковина-нафта Данко”, “Гармонія Центр 

Буковини”, “Центр-Буковина”, Обласне комунальне 

підприємство “Буковина-фарм”;  

‒ району міста – Садгора: “Садгора”, Аптечна ме-

режа “Садгор”;  

‒ вулиці розташування аптеки: “Аптека Універси-

тетська “№1”. 

Одиничними прикладами в структурі фармаціоні-

мів виступають назви інших міст чи країн: “Мед-сервіс 

Львів”, “Аптека Italiana (FARMACIA Stasi)” (farmacia < 

італ. “аптека”). Так, остання назва певною мірою відо-

1 Podol'skaya N. V. Slovar' russkoj onomasticheskoj terminologii [Dictionary of Russian Onomastic Terminology], M.: Nauka, 1988, P. 

151 [in Russian]. 
2 Karpenko O. Yu. Problematyka kohnityvnoi onomastyky: monohrafiia [Problems of cognitive onomastics: monograph], Odesa: Astro-

prynt, 2006, P. 84–85 [in Ukrainian]. 
3 Sydorenko O.M. “Spetsyfika imenuvan obiektiv nadannia medychnykh posluh ta aptek (na prykladi nazv Kyieva ta Kyivskoi oblas-

ti)” [Specificity of the names of  medical services objects and pharmacies], Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filolohichna [Bulletin of 

Lviv University. Philological series], 2019, Iss. 71, Vol. ІI, P. 373–379 [in Ukrainian]. 
4 Pabiś Marta. “Nazwy krakowskich aptek” [The names of the Krakow pharmacies], Język Polski [Polish language], 2006, z. 5, P. 376-388 

[in Polish].  
5 Rutkiewicz-Hanczewska Małgorzata. “Semantyka nazw poznańskich aptek” [Semantics of Poznan pharmacy names], “Język Polski: 

organ Towarzystwa Miłośników Języka. Poznań, 2000, nr. 3–4, 2000, P. 185-196 [in Polish].  
6 Katarzyna Woś. Nazwy aptek w przestrzeni miejskiej Rzeszowa. Analiza semantyczna [Names of pharmacies in the urban space of 

Rzeszów. Semantic analysis]. URL: http://ifp.ur.edu.pl/slowo/slowo_3/Katarzyna_Wos.pdf 
7 Czapla Anna, Kutyła Agnieszka. “Nazwy lubelskich aptek” [The names of Lublin pharmacies]. Roczniki Humanistyczne, Iss. 60, z. 6, 

2012, P. 75–85 [in Polish]. 
8 Torchynskyi M. M. Struktura onimnoho prostoru ukrainskoi movy: monohrafiia [Structure of the anonymous space of the Ukrainian 

language: a monograph], K.: nats. un-t im. Tarasa Shevchenka, Khmelnytskyi: Avist, 2008, P.198 [in Ukrainian]. 

http://ifp.ur.edu.pl/slowo/slowo_3/Katarzyna_Wos.pdf
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бражає чернівецькі реалії, де часто заробітчани відкри-

вають аптеки, в яких наявні ліки з-за кордону з кращою, 

на їхню думку, якістю.  

2. Назви, утворені від апелятивів і пропріативів, 

що належать до семантичного поля фармації та ме-
дицини. Група є кількісно найбільшою (30 онімів або ж 

34,50%) групою фармаціонімів, яку умовно можна поді-

лити на декілька підгруп:  

2.1. Назви із компонентом “фарм”. 

Назви із семантичним компонентом “фарм” зафік-

совано 14 разів (16,10 %): “Алтей-фарм”, “Вілла-фарм 

№1”, “Старфарма”, “Фарм-інвест”, “АКІЗУМ-Фарм”, 

“Алсед-Фарм”, “Астра-фарм”, “Кері-фарм”, “Лана-

фарм”, “Ненсі-Фарм”, “Фарм Мікс”, “Фармамед”, 

“Фарм-Інвест”, Обласне комунальне підприємство 

“Буковина-фарм”. Компонент “фарм” ‒ від слова фар-
мація (в осн. гр. pharmakon, лат. pharma – ліки; пор. 

англ. pharmacy) або лікознавство, фармацевтика, апте-

чна справа – наука, що вивчає проблеми створення, без-

пеки, дослідження, зберігання, виготовлення, відпуску 

та маркетингу лікарських засобів”9. Слід зазначити, що 

у більшості випадків частка “фарм” стоїть у постпозиції 

та написана через дефіс, виступаючи прикладкою; у 4-х 

назвах– у препозиції, з різним написанням: разом, окре-

мо, через дефіс. 

2.2. Назви із компонентом “мед” (< медицина, 

медичний). 
Семантичний компонент “мед” у складі фар-

маціонімів нами зафіксовано всього 6 разів (6,90%), а 

саме: “Мед-сервіс Львів”, “АЛМЕД”, “Екомед”, 

“Медсен”, “Олмамед”, “Фармамед”. При називанні 

аптек, у першу чергу, очевидно, працює асоціативний 

зв'язок із фармацією, а вже потім ‒ із медициною, чим і 

пояснюється така мала кількість назв цієї підгрупи. 

2.3. Назви на позначення ліків. 

Окрему мініпідгрупу формують назви аптек на поз-

начення ліків (3 оніми), як-от: “Люля Пілюля”(у складі 

апел. пілюля – тверда лікарська форма для внутрішнього 
вживання у вигляді кульки масою від 0,1 до 0,5 г, виго-

товлена з однорідної пластичної маси, в яку поміщено 

лікарські речовини. До появи таблеток це були основні 

дозовані ліки для внутрішнього вживання10. Тобто назва 

відсилає реципієнта безпосередньо до сприйняття фор-

ми основного товару аптек. Метою акту номінації цього 

фармаціоніма є вказівка на милозвучність назви, вира-

жена фонетично-римованим повтором. 

“Валідол”. Валідол – медикамент, який зазвичай 

приймають при найменших серцевих проблемах. За за-

думом номінатора, аптечний заклад, вочевидь, мав би 
так само заспокоїти серця клієнтів, як і однойменний 

препарат11. 

Однією з найоригінальніших назв, на нашу думку, 

може “похизуватися” аптека “Placebo”, де апел. плацебо 

(< лат. placebo – я сподобаюся)12 – це речовина без яв-

них лікувальних властивостей, що використовується для 

імітації лікарського засобу в дослідженнях. Важко ска-

зати, на яке сприйняття назви розраховували автори: 

можливо, що це переосмислення на кшталт “місце, де є 

панацея від усіх хвороб”. 

2.4. Відфітонімні назви. 

В аналізованому матеріалі маємо 4 фітоніми, що 
виступають складовими компонентами в назвах черніве-

цьких аптек: 

1.“Алтей-фарм” – в основі фармаціоніма, очевид-

но, назва лікарської рослини, що використовується для 

лікування кашлю, ‒ алтея (< althae / гр. altos – ліки, або 

altome – зцілювати, загоювати). У словнику СУМ засві-

дчені паралельні назви рослини: “алтея – те саме, що 

алтей”13.  

2.“Подорожник” – в основі однойменна назва рос-

лини, яку зазвичай прийнято прикладати до ран, порізів, 

опіків, забиттів. “У цих випадках подорожник служить 
кровоспинним, ранозагоювальним та бактерицидним 

засобом”14 (інші назви ‒ ранник, порізник, чирякова тра-

ва, бабка).  

3.“Ромашка” – прозора назва лікарської рослини, 

поширений антисептичний і заспокійливий засіб. 

Якщо мотивація попередніх назв цілком зрозуміла 

– це лікарські рослини, які здавна використовують для 

покращення здоров’я, то мотивація 4-го оніма ‒ назви 

аптеки. 

4.“Едельвейс” ‒ до кінця є дещо необґрунтованою, 

адже в українській культурі квітка едельвейс – це пере-
важно символ мужності, стійкості, любові, вірності, 

чистоти, хоча за деякими відомостями його також вико-

ристовують як лікарську рослину15. 

До представленої Групи 2 назв, що належать до 

семантичного поля фармації та медицини, також можна 

віднести оніми “Рецепт” та “Рецептіка” (як похідне 

утворення за доп. суф. -ік- (правильно: -ик-; тобто мало 

би бути “Рецептика”)). У назві “Рецептика” виступає 

іншомовний суфікс -ик (типу фізика, романтика та ін.), 

який необхідно правильно передавати українською мо-

вою як -ик-. 
“Сімейний Доктор”, “Доктор +”, “Пан Аптекар”, 

“Пані Аптека” – назви аптек, в яких міститься вказівка 

на означення осіб медичної та аптекарської професій. 

Апелятив доктор у двох перших назвах – це, мабуть, 

англомовне засвоєння та подальша транслітерація іншо-

мовного doctor (medical doctor) ‒ практикуючий лікар. У 

двох наступних назвах ‒ “Пані Аптека”, “Пан Апте-

кар” ‒ наявні традиційні для українців пошанні звертан-

ня пан, пані. Характерною є особливість написання слів 

аптека, аптекар з великої букви, тобто поширення цієї 

шанобливості на заклад і його працівників. 

Назви з позитивними конотаціями. 

Група назв аптек із позитивними конотаціями в 

основі є досить різнорідною, проте багатою на креатив 

(22 назви, що відповідає 25,3%).  

У сукупності група назв із семантичним компонен-

том “здоров’я”, “здоровий” зустрічається 5 разів, що 

складає 4,35% від загальної кількості фармаціонімів, і є 

9 Farmatsiia [Pharmacy]. URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/336/farmaciya. 
10 Piliulia [Pill] URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/817/pilyuli. 
11 Validol [Validol]. URL: http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=3132. 
12 Platsebo [Placebo]. URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/854/placebo. 
13 Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t. [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 vols], za red. I. K. Bilodida, K.: Naukova dumka, 1970–

1980, Vol. 4, P. 665 [in Ukrainian]. 
14 Podorozhnyk [Plantain], URL: https://liktravy.ua/useful/encyclopedia-of-herbs/podorozhnyka-velykogo-lystja. 
15 Enciklopediya lekarstvennyh rastenij narodnoj mediciny [Encyclopedia of medicinal plants traditional medicine], za red. Lavrenova 

V.K., Neva, 2003, P. 242 [in Russian].  

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://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/336/farmaciya
https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/817/pilyuli
http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=3132
https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/854/placebo
https://liktravy.ua/useful/encyclopedia-of-herbs/podorozhnyka-velykogo-lystja
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порівняно найбільшою з-поміж онімів із позитивною 

конотацією: “Бажаємо здоров’я”, “Ваше здоров’я”, 

“Здорова родина”, “Крамниця Здоров’я” (назва-

антипод, яка ніби заперечує відоме прислів’я: “здоров’я 

за гроші не купити”), “Зелена аптека Планети Здоро-
в’я”).  

А от назви “Гармонія”, “Гармонія Центр Букови-

ни”, “Гармонія 2000” ‒ це онімізація апелятива гармо-

нія з семантично вираженим у ньому позитивним відтін-

ком злагодженості, балансу, єдності, цілісності. Іншими 

словами, поняття гармонії є синонімічним (дотичним) 

до концепту здоров’я. 

Така назовнича мотиваційна логіка є зрозумілою, 

оскільки відображає прагнення покупців отримати так 

бажане здоров’я при відвідуванні аптечних закладів. 

Окрім того, серед фармаціонімів Чернівців зафіксо-
вано назви, в яких міститься вказівка на сімейні цінності 

(4 назви, 4,60%): “Здорова родина”, “Сімейна аптека”, 

“Сімейний Доктор”. 

Назва аптеки “Доктор +” (аналіз компонента док-

тор див. вище) містить математичний символ “+” (< 

лат. plus “більше”), що можна тлумачити в семантично-

му асоціативному ряду, як: “Бажаємо більше здоров՚я 

від професіоналів-докторів”. Плюс (“+”), попри сказане, 

асоціюється ще з червоним хрестом – світовим симво-

лом захисту людського життя та здоров՚я. Окрім графі-

чного зображення, “плюс” має також і буквене виражен-
ня в таких назвах аптек: “Вертекс-Плюс”, “Мітра 

Плюс”. Компоненти типу “плюс”, а ще “прим” ‒ 

“Вайма-Прим” (< лат. prima – “перша”; пор.: прима-

балерина, примадонна), вживаються з метою надання 

фармаціонімам конотацій додаткових, більш якісних, 

медично-аптекарських послуг.  

Близьким до попередніх у семантично-

мотиваційному тлумаченні, на нашу думку, є фармаціо-

нім “Maximum” (в осн. максимум ‒ найбільша кількість, 

величина, найбільший вияв чогось16; лат. maximum є 

формою середнього роду від прикметника maximus (< 
*mag-semos “найбільший” – форма найвищого ступеня 

від magnus “великий”)). 

Номени “Наша аптека”, “Ваша аптека №1”, 

“Сімейна аптека” містять у своєму складі компоненти-

означення, покликані психологічно поєднати 

“поріднити” відвідувачів із закладом (присв. займенни-

ки: наш, ваш; відносний прикм. сімейний). 

“Аптека низьких цін”, “Економ аптека”, 

“Соціальна аптека” – це переважно атрактивні назви, 

які виконують рекламну функцію, що має на меті пере-

конати відвідувачів привабливістю низьких цін порівня-
но із іншими аптечними закладами. До цієї групи можна 

також додати назву аптеки “Шара” (пор. шара – щось 

дармове17), в якій свідомо закладена популярна жаргонна 

лексема із відповідним емоційним забарвленням надто 

низької ціни на ліки.  

Цікаво, що документом МОЗ “Ліцензійні умови про-

вадження господарської діяльності з виробництва лікарсь-

ких засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими 

засобами, імпорту лікарських засобів” до 10 липня 2019 

року заборонялося розміщувати на фасадах аптек 

“найменування, які містять, вказівки щодо рівня або іншої 

ознаки цін, яка може вплинути на наміри споживача щодо 
придбання товарів у такому закладі; інформації, що може 

вводити споживача в оману, про орієнтованість аптечного 

закладу на обслуговування певних соціальних груп насе-

лення; порівняно з іншими аптечними закладами”18. Ухва-

лою судового рішення від 12.11.2019 р. ці обмеження було 

скасовано, і в результаті з’явилася низка фармаціонімів, в 

яких подібна мотивація набула подальшого назвотворчого 

закріплення. 

“Ефект” – назва є прикладом, коли прагматична та 

рекламна функції фармаціоніма поєднуються в одне зміс-

товне ціле: очевидно, що ліки з цієї аптеки мали би давати 
ефект від лікування, тобто бути справді ефективними. 

До групи назв із умовно позитивними конотаціями ми 

віднесли досить вдумливо й мотиваційно обґрунтовану 

назву аптеки “D.S.”, яка має розвинену мережу по всій 

Україні. Засновники цієї мережі ‒ родина О. та 

І. Никулишини ‒ до вибору назви підійшли фахово та ви-

важено. Адже вони, по суті, представили широкому загалу 

обивателів латинський медичний термін “D.S.”, де лат. 

“Dа” означає “видай”, а “Signa” ‒ “напиши”, який викорис-

товувався в часи Гіппократа при виписуванні рецепта. Тоб-

то так скорочено лікар звертався до пацієнта, щоб той йо-
му видав ліки і дав рецепт їхнього вживання. У цьому, на 

думку самих засновників, “і криється основний зміст робо-

ти аптеки: працювати так, щоб у будь-який час кожен від-

відувач міг отримати необхідні йому ліки та вичерпну ін-

формацію про правила їх прийому”19. 

4. Назви, утворені від власних імен та прізвищ 

власників, їхніх родин, близьких людей або ж засновни-

ків (т.зв. відантропонімні). 
Антропоніми, характерні здебільшого для інших роз-

рядів ергонімів (назв кафе, ресторанів, магазинів)20, беруть 

також участь і в творенні назв аптек. Таких нами засвідче-
но 7 номенів (8,05%): “Артур-К”, “Аптека Вязніцева”, 

“Аптека Чесанова М.А.”, “Аптека ФОП “Мотуляк О.В.”, 

“Кері-фарм”, “Лана-фарм”, “Ненсі-Фарм”. 

Слід зазначити, що в деяких назвах наявні екзотичні 

(арабські, германські, романські) антропоніми, мотивацій-

ну появу яких важко пояснити (хіба що приємним, очевид-

но, на думку номінаторів, фонетичним звучанням): 

“Астра-фарм”, “Алсед-Фарм”, “Ганза”, “Гелар”, “Люля 

Пілюля”, “Куар”, “Ніан” тощо.  

5. Назви, похідні від власних імен міфологічних, 

легендарних, біблійних чи історичних постатей, найча-

стіше пов’язаних із медициною або фармацією (т.зв. 

відміфотеонімні). 

Імена міфологічних, легендарних, біблійних постатей 

(5 назв, 5,75 %) в структурі фармаціонімів Чернівців ‒ це: 

“Садко” (герой новгородських билин, що розбагатів за 

допомогою морського царя)21, “Гіппократ” (грецький 

лікар золотої доби Афін, який вважається однією з най-

16 Slovnyk ukrainskoi movy…op. cit., Vol. 4, P. 604. 
17 Kondratiuk T.M. Slovnyk suchasnoho ukrainskoho slenhu [Dictionary of modern Ukrainian slang], Kharkiv: Folio, 2006, 350 p. [in 

Ukrainian]. 
18 Pro vyznannia protypravnoiu ta nechynnoiu postanovy: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v7870805-19#n2. 
19 Pro nas [About us], URL: http://apteka-ds.com.ua/ua/about/ 20 Horozhanov Yu. “Erhonimy vidonimnoho pokhodzhennia v 

komunikatyvnomu prostori mista Lutska: strukturno-semantychni osoblyvosti” [Ergonomics of a well-known origin in the communicative 

space of Lutsk: structural and semantic features], Volyn filolohichna: tekst i kontekst [Philological Volyn: text and context], Volyn, 2014. 

Iss. 17, P. 66 [in Ukrainian]. 
21 Enciklopedicheskij slovar' Brokgauza i Efrona [Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary]: v 86 t. (82 t. i 4 dop.,. SPb., 1900. T. 

XXVIII, P. 53–54 [in Russian]. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v7870805-19#n2
http://apteka-ds.com.ua/ua/about/
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визначніших осіб в історії медицини, “батько медици-

ни”)22, “Під Покровом Святого Миколая” (Святий Ми-

колай – один із найшанованіших християнських святих 

в Україні та світі23), “Перс” (Перс (грец. Perses) – 1) ти-

тан, чоловік Астерії, батько Гекати; 2) син Персея та 
Андромеди; 3) міфічний цар Колхіди, повалений Меде-

єю і Медом24) , “Мітра Плюс” (Мітра, Мітрас – наро-

джене зі скелі іранське божество сонця і світла, у Римі 

Мітру разом із Sol Invictus (Непереможним Сонцем) 

шанували воїни й купці азійського походження)25.  

З погляду доречності мотивації (або ж логіки, якої 

дотримувалися номінатори) деякі назви важко однозна-

чно витлумачити з огляду на їхні, номінаторів, фонові 

знання чи широту кругозору. З цього погляду найбільш 

промовистим є використання імені Гіппократа, що свід-

чить про культурний рівень, знання античної історії (в 
т.ч. її медицини), а постать Святого Миколая у відповід-

ній назві відображає, напевно, релігійні переконання 

номінантів у даруванні подарунків (ліків), найціннішим 

із яких є здоров’я.  

До речі, у Львові є схожа назва ‒ “Аптека “Під 

Святим Миколаєм” ‒, однак, як і в Польщі, назви аптек 

із прийменниковим компонентом містять у своїх назвах 

додаткову топографічну прив’язку до відомих місць 

(культових споруд, мікрооб’єктів, урбанонімів), пор.: 

“Pod Różami”, “Pod Koroną”, “Pod Kopcem”26. 

 Назви з прозорою семантикою, які неможливо 

віднести до вищезазначених груп. 

Назви з цифровим компонентом ‒ порядковим чис-

лівником ‒ становлять суттєву кількість серед назв ап-

тек Чернівців державної форми власності. Така номіна-

ція вважається найбільш універсальним, простим та 

зручним засобом ідентифікації аптечних закладів: 

“Аптека № 1”, “Аптека № 6”, “Аптека № 9”, “Аптека 

№ 10”, “Аптека № 14”. Цікавою особливістю першої 

назви є те, що вона повторно зустрічається 6 разів за 

різними адресами вулиць.  

Ще частіше, заклад для продажу ліків іменується за 
своїм основним профільним призначенням ‒ 

“Аптека” (зафіксовано 10 назв). Тобто, така назва най-

більш функціональна, адже містить безпосередню вказі-

вку на рід діяльності установи.  

Однак часто принцип нумерації в наданні назв ап-

текам використовують і приватні підприємці, напри-

клад: “Ваша аптека № 1”, “Данко-1”, “Вілла-фарм 

№ 1”. Цифровий компонент маємо ще в назвах: 

“Аптека 24” та “Гармонія-2000”. У перших трьох на-

звах цифра “№ 1” акцентує на позиціях першості та лі-

дерства-пріоритетності; назва “Аптека 24” ‒ вказівка на 
цілодобову доступність; популярна цифра 2000 ‒ це ряд 

ергонімів епохи міленіуму (“Бар-ресторан 2000”, 

“ГАЛС-2000” в Чернівцях), як і вищезгаданий фармаціо-

нім “Гармонія-2000”. 

В інших, як правило, багатокомпонентних назвах 

аптек, акцент може робитися на особливості їхньої спе-

ціалізації, вказівці на форму власності: … продукція 

медичного призначення…, “… -музей”, обласне комуна-

льне підприємство…, ТзОВ МФФ…. Такими є назви: 

“Аптека продукції медичного призначення № 13” 

“Обласне комунальне підприємство “Буковина-фарм”, 

ТзОВ МФФ “Вако”. 
Специфічною є назва “Аптека “Сибірська”. Це 

радянський рудимент, пов’язаний із побажаннями 

“сибірського здоров’я”, де хоронім Сибір – начебто сим-

вол здоров’я (пор. приклади великої кількості закладів 

під назвою “Сибірське здоров’я”27: магазини косметики 

та краси; магазини нетрадиційної медицини). Проте 

“сибірські” реалії мають для українців і багато негатив-

них історичних конотацій, які не переносяться на новос-

творені власні назви.  

Подекуди трапляються назви аптек з непрозорою, 

на перший погляд, мотивацією, яку можна дешифрува-
ти, поцікавившись про сутність назви у її засновників. 

Так, назва аптеки “3і” зводиться до закодованої в цифрі 

3 та літері і філософської сентенції про “три істини яко-

сті: якість ліків, якість послуг, якість здоровʼя”.  

У назві аптеки “Дукат” вбачаємо натяк на вищу 

якість, очевидно, завезених ліків, адже дукат – це золота 

монета, що була поширена в низці європейських країн28. 

8. Назви непрозорого походження та спонтанної 

мотивації. 

Спорадично нам трапляються оніми, мотивацію 

яких важко визначити, або які є витвором спонтанної 
номінації. Такі назви виділено в окрему групу, яку пла-

нуємо невдовзі опрацювати. До них можемо віднести 

фармаціоніми, представлені як українськими, так і іншо-

мовними абревіатурами: “БаДМ”, “ТАС-Фарма”, 

“TAS” та ін.  

Можемо резюмувати, що частина фармаціонімів 

має подвійну мотивацію та таке ж подвійне семантичне 

навантаження, оскільки назви аптек складаються з кіль-

кох лексичних компонентів із різним (подвійним, а то й 

потрійним) значеннєвим навантаженням: “Вілла-фарм 

№1”, “АКІЗУМ-Фарм”, “Алмед”, “Вайма МВС”, 
“Вертекс-Плюс”, “Олмамед”, “Буковина-нафта Дан-

ко”. 

Іншомовні назви також є продуктивним способом 

творення цього типу ергонімів із метою, очевидно, вио-

кремлення з-поміж зрозумілих назв і надання новоство-

реним назвам відтінку певного шарму, екзотичності та, 

ймовірно, якоїсь уявної престижності. Проте подібні 

іншомовні лексеми в назвах аптек не представлені вели-

кою кількістю ‒ всього 8 назв. Щодо їхнього відобра-

ження на аптечних будівлях, то тут спостерігаємо: а) 

назви нетранслітеровані (“Placebo”, “Maximum”, 
“Italiana (FARMACIA Stasi)”; б) абревіатури (“D.S.”, 

“TAS”); в) назви з іншомовним компонентом 

(“Старфарма”, “Фарм-інвест”, “Фарм Мікс”).  

Отже, станом на березень 2020 року ми проаналізу-

вали більшу частину зафіксованих у цей період фарма-

ціонімів м. Чернівці, на підставі чого можемо зробити 

такі висновки: 

22  Hippokrat. Vikipediia. Vilna entsyklopediia [Hippocrates. Wikipedia. Free Encyclopedia], URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%

93%D1%96%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82. 
23 Onatskyi Ye.  Mykolai – Sviatyi Chudotvorets [Nicholas – the Holy Wonderworker], Ukrainska mala entsyklopediia: 16 kn.: u 8 t.,  

Buenos-Aires, 1961. Iss. 4, kn. VIII : Litery Me – Na. P. 974–977 [in Ukrainian]. 
24 Slovnyk antychnoi mifolohii [Dictionary of ancient mythology], K.: Naukova dumka, 1985, 236 p. [in Ukrainian]. 
25 Ibidem.  
26 Pabiś Marta. “Nazwy krakowskich aptek”…op.cit., P. 382–383. 
27 Sybirske zdorovia [Siberian health], URL: https://www.neolove.ru/articles/krasota/zdorovie/ibirskoe_zdorovje_i_sposoby_ego_ dostiz -

heni ja.html. 
28 Slovnyk ukrainskoi movy… op. cit., Vol. 2, P. 433. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Babukh N. Redkva Y. Pharmaconyms of Chernivtsi city  (semantic-motivational aspect)… 

Кількісно найпродуктивнішу групу складають апте-

чні назви, утворені від апелятивів і пропріативів, що 

належать до семантичного поля фармації та медицини 

(30 одиниць), зокрема із компонентом “фарм” ‒ (14). Це 

свідчить про те, що більшість номінантів вважають за 
доцільне називати аптеку, асоціюючи назву із родом 

діяльності.  

Значну частину становлять фармаціоніми з позити-

вними номінативними конотаціями (22), з-поміж яких 

виокремлюємо такі концепти: додатковість, престиж-

ність (6 одиниць), здоров’я (5), низькі ціни (4), гармонія 

(3), сімейні цінності (3). Така, порівняно велика, кіль-

кість назв віддзеркалює логічний асоціативний ряд, в 

якому простежуються бажання та прагнення власників 

чернівецьких аптек надати своїм відвідувачам якісні 

послуги. 
Однією з найменш чисельних у розумінні продук-

тивності назвотворення можна вважати групу відміфо-

теонімних фармаціонімів (5), яка складає певні трудно-

щі в розумінні мотиваційного тлумачення назв. Це пояс-

нюється, вочевидь, розрахунком номінаторів на просте 

побутове сприйняття назви пересічними громадянами. 

У протилежному ж випадку, як це ми побачили на прик-

ладі назви аптеки “D.S.” та цієї групи, реципієнт для 

усвідомлення назви мав би володіти певним запасом 

культурних та фонових знань.  

У чернівецьких фармаціонімах, як і інших ергоні-
мах, спостерігаються порушення мовних норм. Найчас-

тіше – це нерегламентований правопис часток -фарм-, -

мед- та ін.; неправильна передача іншомовних суфіксів 

суфіксами-відповідниками української мови 

(“Рецептіка”); транслітерація іншомовних лексем у 

структурі україномовної назви (“Сімейний Доктор”, 

“Доктор +”). 

Дослідження фармаціонімів, підкласу ергонімів, 

свідчать про те, що вони підпорядковуються загально-

мовним законам: тут присутні процеси метафоризації та 

явища міжмовної інтерференції, є емоційно марковані 
назви, оніми-речення, запозичення. Крім того, має місце 

певна динаміка у бік збільшення та появи цих онімів з 

огляду на комерціалізацію аптечної діяльності в Чернів-

цях. 

Подальші перспективи дослідження вбачаємо в 

комплексному вивченні фармаціонімів та з'ясуванні 

їхнього місця в складі усього ергонімікону міста. Адже 

останні – це не тільки результат інтенційної діяльності 

суб’єкта, а й один із компонентів мови та мовлення, які 

є носіями різнобічної екстралінгвальної інформації: 

краєзнавчої, суспільно-історичної, культурологічної 
тощо. Вони уособлюють унікальне мовне світосприй-

няття мешканців міста. 
 

Nadiia Babukh. Yaroslav Redkva. Pharmaconyms of 

Chernivtsi city  (semantic-motivational aspect). Objectives. The 

article deals with semantic and motivational features, an attempt is 

made to classify pharmacy names in Chernivtsi. The aim of re-

search is to study the names of pharmacies in Chernivtsi as an 

important component of ergonomics in the onomastic view of the 

city. Research methods are predetermined by its goals and objecti-

ves. The following methods are used in the work: descriptive, anal-

ytical, semantic-motivational, component analysis, classification, 

elements of statistical and method of quantitative calculations. The 

topicality of the article is determined by the need to study the 

names of pharmacies in Chernivtsi as an important component of 

ergonomics throughout the city's onomastic. 

The scientific novelty of the work is that for the first time the 

names of pharmacies in Chernivtsi were analyzed as part of the 

ergonomic picture of the city in terms of semantics, motivation, 

structure, adherence to linguistic norms in the modern chronologi-

cal section. 

Conclusions. Eight main semantic-motivational groups of 

pharmacists have been identified, the names of pharmacies have 

been analyzed in terms of the specifics of their formation and func-

tioning, semantic analysis, systematization, motivation, nomina-

tion, compliance with language norms. Further perspectives of the 

study can be seen in the complex study of pharmaconyms and find-

ing out their place in the entire ergonomics of the city. 

Keywords: pharmacy names, pharmaconyms, ergonims, 

ergonomics, onomastics, linguistics, Ukrainian language, Cherniv-

tsi. 
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Кеминь Ульяна. Эмоция, эмоциональность и эмотивность: к проблеме разграничения терминопонятий. 

Цель научного исследования – разграничить понятия “эмоции”, “эмоциональность”, “эмотивность”, определить систе-

му языковых средств для вербализации эмотивности как лингвистической и текстовой категории. Проявление категории 

эмотивности в художественном дискурсе М. Матиос еще не было предметом анализа и составляет новизну нашей рабо-

ты. Актуальность исследования обусловлена значительным интересом к проблеме эмоции, эмоциональности, эмотив-

ности в лингвистике. Для достижения указанной цели и решения поставленных задач использованы следующие методы: 

описательный с приемами  выписки и систематизации – для отбора фактического материала; комплексный – для выясне-

ния эмотивных компонентов значения слова. Вывод. В процессе данного анализа установлено, что эмоции, эмоциональ-

ность и эмотивность тесно взаимодействуют между собой. Кроме того, эмоциональность является спонтанным свойст-

вом речи, а емотивность – предсказуемым, осознаваемым, связанным с поиском языковых средств, которые придают ей 

эмоциональности для воздействия на адресата.   

Ключевые слова: эмоция, эмоциональность, эмотивность, текстовая категория, лексическая категория. 

Постановка проблеми.  Емоції народжуються в 

процесі відтворення дійсності у свідомості людини, а 

далі відображаються в її фізичній або мовленнєвій дія-

льності. Емоції – об’єкт дослідження багатьох дисцип-

лін. Філософи, психологи та лікарі досягли значних ре-
зультатів у дослідженні емоцій. Утім, варто зазначити, 

що і в мовознавстві досі не втрачає активності вивчення 

емоцій на різних мовних рівнях. Власне, антропозорієн-

тована парадигма лінгвістики дає змогу нам апелювати 

до категорії емотивності як до однієї із категорійних 

мовних величин, які пов’язані з людиною та її емоціями.  

За спостереженнями дослідників, на мовному рівні 

емоції (психологічна категорія) трансформуються  у 

емотивність (мовна категорія). Як свідчить Ю. Апресян, 

емоційна система є однією з найскладніших систем лю-

дини, оскільки у виникненні, розвитку і прояві емоцій 
беруть участь практично всі інші системи людини – 

сприйняття, фізіологічні реакції, інтелект, фізичні систе-

ми (зокрема, моторика, що охоплює міміку) і навіть мо-

ва1. Тобто емоційність – психологічна категорія, яка 

відображає психічний стан людини, а емотивність – 

лінгвістична категорія, де емоції виражені вербально.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-

ма вираження емоцій у мові сьогодні все більше привер-

тає увагу лінгвістів. Перші праці, присвячені розмежу-

ванню понять емотивність/емоційність, належать 

В. Виноградову, Ш. Баллі, які використовували ці термі-
ни як синоніми. Згодом почали з’являтися ґрунтовні 

дослідження, присвячені категорії емотивності (Ю. Ап-

ресян, А. Залізняк, Г. Засєкіна, В. Шаховський), катего-

рії емоційності (О. Вольф, С. Єрмоленко, А. Загнітко,  

О. Шахматов  та ін). У цих працях чітко визначено сут-

ність та зміст даних категорій, сформовані різні аспекти 

проблематики термінознавства, виявлені особливості їх 

реалізації на різних мовних рівнях.  
Незважаючи на широке висвітлення зазначеної про-

блематики, вивчення категорії емотивності – один із 

визначальних напрямів лінгвістики сьогодення. Катего-

рія емотивності, як мовне втілення емоційності, залиша-

ється одним із нерозв’язаних питань. Висвітлюючи 

складність понять емоційність/емотивність, вітчизняні 

дослідники вказують на існування різноманітних підхо-

дів щодо вивчення даного питання: комунікативного 

(Ю. Апресян, Г. Верба, В. Шаховський, С. Шабат-Савка, 

В. Шинкарук), психолінгвістичного (О. Залевська, О. 

М’ягкова,  Л. Носенко, О. Шахтарович), лінгвокульту-
рологічного (А. Вежбицька, Л. Вільмс, І. Томашева), 

когнітивного ( А. Баранов, М. Гамзюк, В. Кононенко) 

тощо.  

Наявність у науці різноманітних підходів і безліч 

суперечливих поглядів на предмет вивчення категорії 

емотивності свідчить про недостатність його вивчення. 

Попри неабиякі успіхи, досягнуті в даному напрямку, 

залишається безліч нерозв’язаних питань, саме тому 

новизною нашої статті є вияв категорії емотивності у 

художньому дискурсі М. Матіос, виражальні засоби 

мовостилю письменниці досить різноманітні, це дає 
змогу стверджувати, що її тексти є багатовимірним емо-

тивним простором.  

Актуальність нашого дослідження зумовлена 

1 Apresyan YU. D. Izbrannye trudy, Leksicheskaya semantika [Selected Works, Lexical Semantics],Vostochnaya lit-ra RAN, Moskva, 

1995, P. 201 [in Russian]. 
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значним інтересом до проблеми ролі емоцій, емоційнос-

ті, емотивності в лінгвістиці. Вербалізація емоцій у мо-

ві, для репрезентації якої можуть використовуватися 

мовні засоби та мовленнєві механізми, є найпоширені-

шими способами актуальності і предметом вивчення 
сучасної лінгвістики. 

Мета наукової розвідки – репрезентувати основ-

ний погляд дослідників на розмежування понять 

“емоції”, “емоційності”, “емотивності”, визначити сис-

тему мовних засобів для вербалізації емотивності як 

лінгвістичної та текстової категорії, що має безпосеред-

ній зв’язок з низкою психофізичних феноменів і з мов-

цем – основним суб’єктом процесу спілкування.   

Методи дослідження. Для досягнення зазначеної 

мети й розв’язання поставлених завдань використано 

такі методи: описовий із прийомами наскрізного випи-
сування і систематизації – для відбору фактичного мате-

ріалу; компонентний – для з’ясування емотивних компо-

нентів значення слова.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Відо-

мо, що мова виконує низку функцій, з-поміж яких осно-

вною є комунікативна. Цілком слушною видається дум-

ка В. Шинкарука про те, що основні положення лінгвіс-

тичної теорії емоцій переконують у тому, що емотивна 

функція мови має право на виділення й визнання її як 

однієї з основних функцій2. У лінгвістиці сьогодні попу-

лярною постає тенденція досліджувати мову у нерозри-
вному зв’язку з емоціями. Варто зазначити, що емоції 

охоплюють усе життя та діяльність людини і відобража-

ються за допомогою мовних засобів. На думку вчених-

психологів, емоції виступають невід’ємною частиною 

людського життя, регулюючи процеси сприйняття дійс-

ності. Вони є психічним відображенням реальності че-

рез переживання життєвих подій та ситуацій, що вказує 

на їх значущість для реалізації потреб індивіда3. Енцик-

лопедичний словник подає таке визначення: “Емоції – 

це явища психічного життя людини, які відбувають осо-

бисту значущість та оцінку зовнішніх та внутрішніх 
ситуацій для життєдіяльності людини у вигляді пережи-

вань”4. Словник української мови тлумачить поняття 

емоція, як “переживання людиною свого ставлення до 

дійсності, до особистого і навколишнього життя, душев-

не переживання, почуття людини”5. Одне з найбільш 

оптимальних визначень поняття “емоція” запропонова-

но американським психологом К. Ізардом. Емоція – це 

почуття, яке мотивує, організовує і спрямовує мислення 

та дії. Вчений виділяє десять фундаментальних базових 

емоцій: інтерес, радість, здивування, горе, гнів, відраза, 

презирство, страх, сором і провина6. На основі проведе-

ного аналізу художньої спадщини М. Матіос виокремле-

но, що емоційні стани вербалізуються різними мовними 

засобами. Таким чином, емоційний стан (страждання, 

горе) передається незавершеними реченнями, реченням 

з перерваною структурою: – Йой, мамко…вставайте, 
мамко…діти за вами плачуть7. Нанизування питальних 

структур увиразнюють негативні емоції (гніву, презирс-

тва), як-от: Що тобі  у нас треба, гадюко?! – Як що 

треба?! – аж сперло їй у горлі. – Як то що треба?!8   

Емоції (розпачу, сильного душевного болю, відчаю) 

утворюють питальні речення: – Ой, нуждочко моя гір-

ка… за що на нас таке горе?9. Виникнення перепитів 

пов’язано з емоцією (здивування, недовірою), напр.: – У 

мене сьогодні збігла дитина – Дитина збігла? Як збігла? 

Куди збігла? Від кого?10. Афіксальні морфеми у структу-

рі слова зазвичай виражають позитивні емоції мовця 
(радість, доброзичливість), як-от: – Ох кумко-любко, 

Васютко злотна…Життя – то трояка ружа, казала 

колись моя свекруха, дай їй Царство небесне11; Зозулько 

моя, не бійся..12.  До впливу вербалізації емоції лежить 

той факт, що вона  представляє собою нетривалі, спон-

танні почуття людини, в результаті чого мовець стика-

ється зі складностями у виборі тих мовних засобів, які 

допоможуть якомога ефективніше досягти мети комуні-

кації13.  

Ю. Апресян вважає, що емоційна система є невід’-

ємним складником  системного образу людини за дани-
ми її мови. Дослідник визначає характерні риси емоцій. 

По-перше, в різних емоціях домінантними може бути 

власне почуття або інтелектуальна оцінка. По-друге, 

емоції розрізняються за ознаками інтенсивності та гли-

бинного переживання. По-третє, емоції можуть проявля-

тися зовнішньо, тобто через мовлення, поведінку, дію, 

жести або міміку14. За спостереженнями вченого, емо-

ційна система є необхідною для системного опису обра-

зу людини за даними її мови, так лінгвіст визначає алго-

ритм формування емоцій у мові: 1) первопричина, тобто 

сприйняття, фізичне чи ментальне спостереження пев-
ного положення речей; 2) причина емоції – інтелектуа-

льна оцінка цього положення речей; 3) власне емоція 

зумовлена положенням речей, за якими спостерігала 

людина, що дає ту чи іншу інтелектуальну оцінку; 4) 

зовнішній прояв емоції, який має неконтрольовані фізіо-

логічні реакції тіла на причину, яка викликає емоцію, та 

контрольовані рухові мовленнєві реакції суб’єкта та 

фактор, який викликає емоцію чи його інтелектуальну 

оцінку15.   

Досліджуючи емоції, постає необхідність розмежу-

вання понять “емоційності” та “емотивності”.  

2 Shynkaruk V.D.“Osoblyvosti rechennievykh struktur z emotsiino-otsinnymy znachenniam” [Features of sentence structures with emo-

tional and evaluative value], Studia Linguistica, Vyp. 5, Kyiv, 2011, P. 27 [in Ukrainian]. 
3 Petrovs'kij A. V. Kratkij psihologicheskij slovar [Brief Psychological Dictionary], Moskva, 1990, P 207 [in Russian]. 
4 Entsyklopedychnyi tlumachnyi slovnyk farmatsevtychnykh terminiv [Encyclopedic Interpretative Dictionary of Pharmaceutical Terms], 

Chernykha, Vinnytsia, 2014, P. 243 [in Ukrainian]. 
5 Slovnyk ukrainskoi movy , v 11- ty tomakh[Dictionary of the Ukrainian language], Kyiv, 1971, V. 2, P. 477 [in Ukrainian].   
6 Izard K.E. Emocii cheloveka [Human emotions], Moskva, Izd-vo MGU, 1980, P. 130 [in Russian]. 
7 Matios M. Natsiia [Nation],Vyd 6-e, Lviv: LA “PIRAMIDA”, 2018, P. 78 [in Ukrainian]. 
8 Matios M. Solodka Darusia [Sweet Daria], Lviv: LA “PIRAMIDA”, 2010,  P. 207 [in Ukrainian]. 
9 Matios M. Maizhe nikoly ne navpaky [Almost never the other way around], Lviv, 2018, P. 42 [in Ukrainian]. 
10 Matios M. Natsiia… op. cit., P. 14.  
11 Matios M. Solodka Darusia… op. cit., P. 208.  
12 Matios M. Shchodennyk strachenoi [Diary of the executed.], Lviv:  LA “PIRAMIDA”, 2005, P. 124 [in Ukrainian]. 
13 Shahovskij V. I. Kategorizaciya emocij v leksiko-semanticheskoj sisteme yazika [Categorization of emotions in the lexical-semantic 

system of the language],Voronezh, Izd-vo VGU, 1987,  P. 24 [in Russian]. 
14 Apresyan YU. D. Izbrannye trudy, Leksicheskaya semantika…op. cit., V. 1, P. 452. 
15 Ibidem, P. 234.  
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Категорія емоційності розглядається у вузькій та 

широкій інтерпретації. У вузькому розумінні, емоцій-

ність трактують як відображене та закріплене у семан-

тиці слова почуття того, хто говорить, його відношення 

до об’єкту мовлення16. У широкому сенсі, під емоційніс-
тю розуміють сукупність сфер вираження почуттів та 

емоцій суб’єкта, або як посилення чи інтенсивність17. 

Варто сказати, що разом із терміном емоційність вико-

ристовують термін емотивність як синонімічний. За 

спостереженнями В. Телії, категорія емотивності є пси-

хологічною, тому що вона пов’язана з емоційною сфе-

рою психіки та співвідноситься за змістом з певними 

типами емоцій – почуттів-відносин, які ми визначаємо у 

діапазоні схвальної чи несхвальної реакції на те, що 

позначається18.   

В. Маслова розмежовує ці два поняття. Під емоцій-
ністю дослідниця розуміє “психологічну характеристи-

ку особистості, стан рівня розвитку її емоційної сфери. 

Емотивність – лінгвістична характеристика слова, ре-

чення, яка  здатна здійснити емоціогенний ефект, викли-

кати у мовної особистості відповідні емоції”19.    

Цікавим також вважається визначення С. Шабат-

Савки, яка зауважує, що емоційність відображає поведі-

нку суб’єкта комунікації в конкретний момент мовлен-

ня, тому характеризує передусім живе, динамічне, усно-

розмовне мовлення. Емотивність дослідниця пов’язує з 

реалізацією інтенції мовця, зокрема “з прагнення мовця 
передати свій емоційний стан або ж по-особливому від-

реагувати на побачене, вербалізуються за допомогою 

одиниць різних мовних рівнів – лексичного, граматич-

ного та ін.”20.  

 На думку Я. Гнезділової, потрібно чітко розмежо-

вувати  поняття емоційності та емотивності. Емоцій-

ність дослідниця трактує, як “чуттєвий стан, виклика-

ний певною ситуацією через непродумані, спонтанні 

вибрані експресивні мовні одиниці, що створюють та-

кий ефект, який призводить до втрати мовцем самоконт-

ролю чи порушення його психічного балансу. Емотив-
ність є мотивованою, заздалегідь спланованою, експре-

сивною мовленнєвою діяльністю, ретельно продуманою 

у плані вибору мовних засобів та мовленнєвих стратегій 

і тактик, які розраховані на емоційний вплив адреса-

та”21. Подібної точки зору дотримується В. Шаховський, 

визначаючи, що емоційним висловлення є тоді, коли 

воно довільне й слугує засобами вираження емоцій мов-

ця без цілі впливу на адресата. У той же час, коли ви-

словлення є навмисним, усвідомленим і має інтенцію 

вплинути на адресата, здійснюється за допомогою діб-

раних мовцем мовних засобів спеціальної лексики, син-
таксису й інтонації, воно є емотивним22. 

В. Шинкарук трактує термін емотивність у вузько-

му і широкому значенні. На думку вченого, у вузькому 

розумінні емотивність співвідноситься із експресивною 

емотивною лексикою або ототожнюється із конотацією, 

у широкому – вона розуміється як така, що охоплює усі 
мовні засоби, які виражають емоції, тобто реалізується 

одиницями різних мовних рівнів23.  Емотивність – одна 

із текстових категорій, яка слугує засобами вираження 

ставлення автора та персонажів тексту до дійсності, що 

змальовується в тексті. Як спостерігає В. Шаховський, 

критерієм емотивної компетентності мовної особистості 

може слугувати її вміння породжувати емотивно корект-

ні тексти, а критерієм її емоційної зрілості – здатність 

адекватно сприймати емоційні домінанти чужих текстів 

як відображення інших культур24. Найінтенсивніше тек-

стова емотивність виявляється у художньому дискурсі. 
Текстова емотивність опирається на такі рівні, як емо-

ційне тло, емотивна тональність та емотивне забарвлен-

ня. 

Емоційне тло корелює із певним колом тем тексту, 

які пов’язані з емоційними ситуаціями і є потенційно 

емотивними. Варто зазначити, що у ролі емотем висту-

пають теми, особистісно значущі для автора. Кожен 

письменник добирає тему відповідно задуму, це і відо-

бражає своєрідність мови індивіда. Стосовно емотивної 

тональності Т. Матвєєва обґрунтовує її як текстову кате-

горію, зміст якої полягає в психічному саморозкритті 
автора і в посиленому впливі на адресата25. Авторські 

емоції втілюються в емотивність тексту, а емотивна то-

нальність формується емоціями оповідача. Відображен-

ня емотивного фону та емотивної тональності тексту 

здійснюється через систему мовних емотивних засобів. 

Сукупність всіх засобів репрезентації емотивності в 

тексті називають емотивним забарвленням.   

Найкращим засобом передачі емоційних пережи-

вань у художньому дискурсі є використання мовних 

засобів. Засоби вербалізації емоцій у мовостилі М. Маті-

ос представлені одиницями різних мовних рівнів: фоне-
тичного, на якому емотивність пов’язана зі звуком, на-

голосом та інтонацією; морфологічного, який відобра-

жає семантичні типи емотивності різних частин мови; 

лексичного (фразеологічного), на якому досліджують 

емотивно марковану лексику; синтаксичного, на якому 

вивчають конструкцію емотивного синтаксису, та графі-

чного, на якому пунктуаційне оформлення тексту є ви-

разним попередженням про характер мовлення. Розгля-

немо ці рівні детальніше з прикладами.  

Передача емоцій у художньому тексті на фонетико-

графічному рівні. На цьому   рівні характерними засоба-
ми вираження емоцій є розділові знаки та особливий 

16 Kurlova I. V. K Izucheniyu glagol'nyh sposobov vyrazheniya emocional'nyh sostoyanij [To the study of verbal ways of expressing 

ional states], Moskva, 1996, Р. 137 [in Russian]. 
17 Vezhbickaya A.Tolkovanie emocional'nyh konceptov [The interpretation of emotional concepts], Moskva, 1996, P. 331 [in Russian]. 
18 Teliya V. N. Konnotativnyj aspekt semantiki nominativnyh edinic [The connotative aspect of the semantics of nominative units] , Mos-

kva, 1986, P. 129 [in Russian]. 
19 Maslova V. A. Kognitivnaya lingvsitka [Cognitive linguistic], Minsk: TetraSistems, 2005, P. 227 [in Russian]. 
20 Shabat-Savka S. T. Katehoriia komunikatyvnoi intentsii v ukrainskii movi [Category of communicative intention in the Ukrainian lan-

guage], Chernivtsi: “Bukrek”, 2014, P. 116 [in Ukrainian]. 
21 Hnezdilova Ya.  Emotsiinist ta emotyvnist suchasnoho anhlomovnoho dyskursu: strukturnyi, semantychnyi i prahmatychnyi aspekty 

[Emotionality and emotiveness of contemporary English discourse: structural, semantic and pragmatic aspects], avtoref. dys. kand. nauk, 

Kyiv, 2007, P. 17 [in Ukrainian]. 
22 Shahovskij V. I. Kategorizaciya emocij v leksiko-semanticheskoj sisteme yazika …op. cit.,  P. 156. 
23 Shynkaruk V.D. Osoblyvosti rechennievykh struktur z emotsiino-otsinnymy znachenniam… op. cit., P. 30. 
24 Shahovskij V. I. Kategorizaciya emocij v leksiko-semanticheskoj sisteme yazika… op. cit., P. 97. 
25 Matveeva T. Funkcional'nye stili v aspekte tekstovyh kategorij,[Functional styles in terms of text categories], Sverdlovsk, Izd-vo 

Ural'skogo universitetu, 1990, P. 166 [in Russian]. 
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порядок слів у реченні. Нагромадження розділових зна-

ків підсилюють емоційну інтенцію мовлення, а також 

відображає авторське емоційне сприйняття світу та зма-

лювання навколишньої дійсності крізь призму худож-

нього слова, напр.: – Що мені не треба було робити, 
Марійо?! Що?! Кажіть!26; Ой, Герберте…Герберте! 

Знав би твій батько, який непутящий син росте без 

нього27… Заткайся, Матею, бола би тебе заткала …28 

Другий рівень передачі емоцій у художньому дис-

курсі лексичний. Будь-який текст складається з лексич-

них одиниць. Навіть ті лексичні одиниці, які в комуніка-

ції не несуть емоційного напруження, у певному кон-

тексті мають найрізноманітніше емоційне значення. До 

лексичних засобів вираження емоційності відносять: 

слова, що називають власне емоцію; слова й вирази, що 

містять у своїй структурі емоційний елемент – афіксаль-
на лексика, полісемантичні слова, інвективна лексика; 

слова і вислови, семантична структура яких емоційна 

(вигуки, частки) та інші засоби, напр.: – А що слабонька 

бідашка – то він її жаліє29; Е-е-е, кумко-дукшо…Та то 

нічого, якби вродився хлопець. А то дівка…30; О-о-о! Не 

тільки люди, але й сатана нервує, коли комусь добре 

трохи довше, ніж собі планує сатана...31; Зозулько моя, 

не бійся…32 

Варто зауважити, що фразеологічна вербалізація 

емоційності передає особливості образного індивідуаль-

но-авторського світосприйняття дійсності. Фразеологіч-
ні одиниці інтерпретують навколишній світ, виражають 

суб’єктивне емоційне ставлення носія мови до дійснос-

ті33. Емотивні фразеологізми вирізняються експресивно-

оцінним значенням, унаслідок чого служать для ство-

рення експресивного тону, реалізуючи знижено-

просторічне забарвлення, як-от: – Іди, стара курво, до 

хати, вари чоловікові кулешу і тримай дямбу на запер-

ті!34; Та й якої дідька мами було п’їланитися на дамбу, 

коли корови пасуться ближче до скалистого берега35; 

…а він усе ж не каліка…шляк би го був трафив ще в 

моїй утробі, як мені дні коротає тою горілкою, згорів 
би був, дай Боже36. 

При творенні художнього тексту автор використовує 

різноманітні засоби, з-поміж яких надзвичайно важливим є 

синтаксичний рівень. Як зауважує С. Шабат-Савка, 

“висловлювання слугує найрелевантнішим синтаксичним 

засобом вербалізації інтенції та охоплює не тільки грама-

тичні, змістові явища, а й психологічні, адже до аналізу 

залучено цілісний процес мовленнєвої взаємодії, людсь-

кі емоції, почуття, бажання та наміри”37. Емоційне став-

лення до висловлюваного в конкретній ситуації спілку-

вання може нашаровуватися на будь-яку синтаксичну 

конструкцію. До синтаксичних засобів реалізації емоції 

в художньому тексті належать: окличні речення, незаве-
ршені речення, питальні речення, слова-речення та ін.: 

Убий мене, Грицьку! Зітни мені голову або задуши…але 

я не вборонилась!38; Тата скоро не знайдемо. – Як?!  Бо 

я знайшов  його коло ватри серед колиби. Обгорілого. – 

Де?!39; Мамо…син дивився винуватими очима, повними 

сліз, і гладив її плечі й руки. – Мамо40; У мене сьогодні 

збігла дитина … – Дитина збігла? Як збігла? Куди збіг-

ла? Від кого?41  

Висновки та перспектива подальшого дослі-

дження. Отже, у процесі аналізу було встановлено, що 

емоції, емоційність та емотивність тісно  поєднані між 
собою. Крім того, емоційність є спонтанною властивіс-

тю мовлення, а емотивність – передбачувана, усвідом-

лювана властивість мовлення, пов’язана з пошуком мов-

них засобів, які цілеспрямовано надають їй емоційності 

для впливу на адресата. Антропозорієнтована парадигма 

лінгвістики дає нам змогу апелювати до категорії емоти-

вності, як до однієї із категорій мовних величин, які 

пов'язані з людиною та її емоціями. Емотивність – одна 

із текстових категорій, яка слугує засобами вираження 

ставлення автора та персонажів тексту до дійсності, що 

змальовується в тексті. Результати даного дослідження є 
початковою ланкою аналізу мовних засобів вираження 

емотивності у художньому дискурсі М. Матіос. Перспе-

ктивою подальших наукових розвідок є детальний ана-

ліз ідіолекту письменниці на всіх мовних рівнях, адже 

використання автором тих чи інших  мовних засобів, 

свідчить про його мовну майстерність.  

 
Ulyana Kemin. Emotion, emotionality and emotivity: 

regarding the problem of these terms distinction. Emotion, 

emotionality and emotivity: regarding the problem of these 

terms distinction. The aim of the research studied is to represent 

the researchers’ main view on  the terms “emotion”, 

“emotionality”, “emotivity” destinction , to single out language 

means for the emotivity verbalization as linguistic and text catego-

ry. The category of emotivity revealing in  M. Matios literary dis-

course  has not been the object of analysis yet and that is served as 

the novelty of this research paper. Topicality of our research is 

stipulated by the great interest to this problem of emotion, emotion-

ally and emotivity in linguistics.  Emotions verbalization in a lan-

guage for the representation of which language means and mecha-

26 Matios M. Solodka Darusia… op. cit., P. 77. 
27 Matios M. Bukova zemlia. Roman-panorama zavdovzhky u 225 rokiv [Beech ground. A long-distance panorama of  225 years], Kyiv: A

-BA-BA-HA-LA-MA-HA, 2019, P. 107 [in Ukrainian]. 
28 Ibidem, P. 59.  
29 Ibidem, P.168. 
30 Ibidem, P. 118. 
31 Ibidem, P. 95.  
32 Matios M. Maizhe nikoly ne navpaky… op. cit., P. 56 
33 Holubovska I. O. Etnichni osoblyvosti movnykh kartyn svitu [Ethnic features of linguistic pictures of the world], Kyiv, 2004, P. 88 [in 

Ukrainian]. 
34 Matios M. Solodka Darusia… op. cit., P. 74.  
35 Ibidem, P. 114. 
36 Ibidem, P. 29. 
37 Shabat-Savka, S. Psykholinhvistychnyi vymir komunikatyvnoi intentsii: substantsiia movtsia ta syntaksuvannia [Psycholinguistic Di-

mension of Communicative Intention:Speaker’s Substance and Syntaxing], PSYKhOLINHVISTYKA, 24(2),  P. 327 [in Ukrainian]. 
38 Matios M. Solodka Darusia… op. cit., P. 110. 
39 Matios M. Maizhe nikoly ne navpaky… op. cit., P. 50.  
40 Ibidem, P. 106. 
41 Matios M. Maizhe nikoly ne navpaky… op. cit., P. 78. 



16                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Ukrainian language 

nisms are used  is the wide spread method of topicality and the 

object of studying in  contemporary linguistics. For achieving of 

the aim mentioned and solving of the given tasks the following 

methods are used:  descriptive with insert- through and systemati-

zation approaches for the material selection and complex for emo-

tive components defining of word meaning. Conclusion. At the 

end of our research analysis we have come to a conclusion that 

emotion, emotionality and emotivity are interacting with each oth-

er. Besides emotionality is the spontaneous property of a language  

and emotivity is predictable, conscious property of a language 

connected with searching of language means bestowing its emo-

tionality for impact on an addressee. The linguistics anthropologi-

cal paradigm enables us to appeal to the category of emotion, as 

one of the linguistic categories that relates to a person and his emo-

tions. Emotionality is one of the text categories that serves as a 

means of expressing the author's and the character's attitude to the 

reality depicted in the text. 

Key-words: emotion, emotionality, emotivity, textual catego-

ry, lexical category, anthropological paradigm. 
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Антоний Моисей, Юлия Руснак. Текстовая категория событийности в дневнике-хронике Ивана Бажанского 

“Война”. Актуальность научного исследования обусловлена необходимостью философско-гуманитарного осмысления 

дневника-хроники буковинского педагога и писателя И. Бажанского “Война”. Цель научной работы –  охарактеризо-

вать текстовую категорию событийности в дневнике-хронике И. Бажанского “Война”. Новизна научного исследования 

заключается в том, что впервые в украинском языкознании исследован язык дневника-хроники “Война” И. Бажанского 

сквозь призму текстовой категории событийности. Методы исследования. В качестве основных использованы общена-

учные методы анализа и синтеза, лингвистические – описательный, структурный. Выводы. Событийность – жанровая 

категория, которая заключается в освещении сложной внеязыковой ситуации, где несколько субъектов взаимодейству-

ют. Текстовая реализация события объемная, прежде всего за счет аксиологической оценки. Для событийности важен  

выразительный признак, который выделяет еѐ среди не-событий. 

Ключевые слова: дневник-хроника, Иван Бажанский, текстовые категории, событийность, фактаж, деталь, 

внеязыковая ситуация, нарратор, описание, документальность. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Наразі основним об’єктом дослідження 

гуманітарних наук став текст. М. Бахтін, зазначаючи 

пріоритетність тексту у філософсько-філологічному 
просторі, стверджував, де немає тексту, там немає об’є-

кта дослідження1. Мемуаристику (документалістику) 

розглядають передовсім як історичну дисципліну. Проте 

жанри мемуаристики (щоденники, записники, нотатки, 

власне спогади, літописи, некрологи, листи) перебува-

ють у полі зору філологів, як літературознавців, так і 

лінгвістів. 

Твір буковинського письменника і педагога 

І. Бажанського “Війна” за жанровою характеристикою 

визнано щоденником-хронікою. Як хроніку, твір харак-

теризує часова ознака: у тексті відтворено події Першої 
світової війни не лише на Буковині, а й на європейських 

фронтах з 31.08.1914 по 29.11.1917 рр. та у повоєнний 

період (1918–1921 рр.). На сторінках щоденника-

хроніки постають періоди російської окупації Буковини 

в 1914–1915 рр. та 1916–1917 рр., повернення австрійсь-

кої влади.  

Твір І. Бажанського “Війна” складається із 440 що-

денних записів, розташованих у хронологічному поряд-

ку за роками (час у творі лінійний, незворотний). 

Рік1914 – 22 щоденникові записи. Рік 1915 –126 

щоденникових записів. Рік 1916 – 125 щоденникових 
записів. Рік 1917 – 104 щоденникові записи. Рік 1918 – 

50 щоденникових записів. Рік 1919 – 14 щоденникових 

записів. Рік 1920-1921 – 7 щоденникових записів.  

Перший щоденниковий запис датовано 31. 08. 1914, 

останній – 06.01.1922 – Святий вечір.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Педагогіч-

ні,  літературні та мовознавчі аспекти творчої спадщини 

І. Бажанського аналізували М. Гнеп, В. Джуран, 

В. Заполовський, О. Іваницький, І. Кщул, С. Масловська, 
В. Михайловський, О. Огуй, О. Павлюк, Ф. Погребенник, 

О. Романець, І. Руснак, І. Червінська, В. Черкач, Л. Щерба-

нюк.  

Актуальність наукової розвідки зумовлена потре-

бою філософсько-гуманітарного осмислення щоденника

-хроніки буковинського педагога та письменника 

І. Бажанського “Війна”. Дослідження текстових особли-

востей жанру щоденника-хроніки потребує комплексно-

го аналізу для здійснення ефективного комунікативного 

впливу на читача.  

Мета наукової роботи – схарактеризувати тексто-
ву категорію подієвості у щоденнику-хроніці 

І. Бажанського “Війна”.  

Методи дослідження. Як основні використано зага-

льнонаукові методи аналізу та синтезу, лінгвістичні – 

описовий, структурний. За допомогою описового методу 

узагальнено спостереження над фактичним матеріалом, 

Структурний метод дав змогу інвентаризувати та систе-

матизувати мовні явища.   

Новизна наукової роботи полягає у тому, що впе-

рше в українському мовознавстві досліджено мову що-

денника-хроніки “Війна” І. Бажанського крізь призму 

текстової категорії подієвості.  

Виклад основного матеріалу. Закономірно, що 

щоденник ведеться від першої особи. Наратор – освіче-

1 Bakhtin M.M. “Problema teksta v lingvistike, filologii, v drugih humanitarnyh naukah”[ The problem of text in linguistics, philology, in other 

humanitarian sciences ], Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of verbal creativity], M.: Iskusstvo, 1986,  P. 297–319 [in Russian]. 
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на людина, у записах вражає не лише точність та дета-

льність у змалюванні подій, але й глибина роздумів у 

осмисленні дійсності.  

Автор – носій буковинської говірки, його мовлення 

відображає основні фонетико-граматичні та лексичні 
особливості діалекту. З погляду структурної лінгвістики 

естетичну функцію реалізує текстова тканина, мова ху-

дожнього твору має самостійну культурну цінність. 

У художньому тексті, тим паче в мемуарному, об’є-

ктивна дійсність відтворена через суб’єктивне сприй-

няття автора. У змалюванні образів автор добирає мовні 

засоби різної лінгвальної природи, які реалізують тему 

та ідею тексту. У художньому творі однією з категорій 

тексту є образ автора. В. Виноградов зауважує: “Образ 

автора – це не просто суб’єкт мовлення, найчастіше він 

навіть не названий у структурі художнього твору. Це – 
концентроване втілення суті твору, яке об’єднує всю 

систему мовленнєвих структур персонажів у їх співвід-

ношенні з оповідачем і через них стає ідейно-

стилістичним центром, фокусом цілого”2. Це поняття 

матеріалізує світогляд, оцінку дійсності, життєву пози-

цію, розуміння вічних істин (засудження, схвалення 

подій тощо).   

Мовлення автора загалом відповідає засадам авто-

логії – “мовленню, побудованому без вживання в ньому слів 

і виразів у переносному значенні (тропів); усі мовні одиниці 

автологічних текстів використовуються у прямих, безпосере-
дньо семантичних реалізаціях”3. Проте мемуарній літературі 

властива і металогія (від грец. meta через, після, за і logos сло-

во, мовлення) – “образне мовлення, у якому слова і вирази 

використані в переносному значенні”4.  

 Художній текст вибудований за схемою ідея – худо-

жній образ – мова,  образність мемуарного тексту має спе-

цифіку, передовсім вона пов’язана із відбором документа-

льного матеріалу та способом його подачі. 

 Якщо одиницею художнього тексту визнано надфраз-

ну єдність, то одиницею щоденника-хроніки вважаємо 

щоденниковий запис, який може бути лаконічним, стис-
лим, проте і надзвичайно розлогим. Ймовірно, в цьому 

випадку можемо говорити про щоденниковий запис як 

“творчу лабораторію автора”, тобто це замальовки для 

наступних літературних текстів.  

Отже, щоденник-хроніка як текст – це семіотична 

одиниця, що відтворює певний часовий проміжок, логі-

чно (хронологічно) структурована у формі щоденнико-

вих записів, створена відповідно до задуму автора, має 

естетичну і інформативну (пізнавальну) цінність для 

читача.  

Онтологічний статус тексту вимагає визначення його 
конститутивних ознак, величин, які визначають наявність 

об’єкта дослідження. “З’ясування та систематизація внут-

рішньо необхідних характеристик тексту пов’язано з пи-

танням про його, тексту, якісну визначеність, тобто відмін-

ності тексту від не-тексту. Це – перший етап в осмисленні 

проблеми делімітації та ідентифікації тексту, тобто відме-

жування його від інших мовних одиниць. Якісну визначе-

ність тексту в зарубіжній лінгвістичній традиції називають 

текстуальністю, вона постає як сукупність певних ознак 

(параметрів)”5.  

Питання про текстуальні категорії у науці остаточно 

не вирішене. Кожен дослідник відповідно до потреб дос-

лідження, типу аналізованого тексту визначає свій пере-
лік категорійних ознак. Загалом у 90-их рр. у науковій 

літературі налічувалося більше 50-ти текстових категорій6. 

Виходячи зі специфіки жанру, вважаємо, що текс-

товові категорії щоденника-хроніки представлено двома 

групами: власне-текстові категорії та змістові категорії. 

До власне-текстових категорій відносимо зв’язність, 

цілісність, членування. До змістових (жанрових) – поді-

євість, фактаж, суб’єктивність, модальність.  

Подієвість – змістова категорія, яка полягає у висві-

тленні складної позамовної ситуації (частини життя, в 

термінології семантичного синтаксису, пропозиції), де 
декілька суб’єктів взаємодіють, надаючи нової ознаки 

позамовній ситуації.  

У щоденнику-хроніці відтворено події та факти. 

Подія і факт різняться відношенням до дійсності. Так, 

подія може бути ірреальна, факт же відповідає дійснос-

ті. Передовсім подія і факт у тексті відрізняються обся-

гом. Подія “обростає” подробицями. Текстова реалізація 

події розлога, здебільшого за рахунок її оцінки. Вона 

має “значущість”, тобто визначальну ознаку для опові-

дача, тому й виокремлюється з-поміж не-подій. Подія 

від не-подій, з яких складається наше життя, відрізня-
ється яскравими ознаками, не завжди позитивними. 

“Значущість” події пов’язана з відтворенням психологі-

чного стану, пережитими емоціями суб’єктів і, відповід-

но, автора, з особистим життям автора, з життям близь-

ких йому людей.  

Для позамовної ситуації (події, факту) релевантна 

ознака часо-простір, позамовна ситуація передбачає час 

і місце.  

Для жанру щоденника час константа, вербалізована 

на початку кожного щоденникового запису. Місце події 

у щоденниковому записі автор зазначає, причому у згор-
нутому виді подія може бути відтворена вказівкою на 

місце дії. Напр., На вашківському торговищі.  

Так, наступний щоденниковий запис, у якому зреа-

лізована подія,  починається констатацією значущості 

події: Велика паніка у Вашківцях, а властиво на ваш-

ківській торговиці. Наратор репрезентує читачу суб’єк-

тів події (дійових осіб): …сегодня прибула й решта на-

шої ляндштурми з наддністрянської околиці. Одна 

часть з треном ішла сюди через Неполоківці, та вже 

на цім боці Черемоша на дорозі наше військо, що їхало 

коло Чорториї доглянув неприятель наше військо, що 

їхало возами, і давай палити на него ізза Черемоша з 

гармат. Автор відтворює почуття суб’єктів події, слово 

на позначення емоції стає ключовим у тексті – страх. 

Для увиразнення емоції наратор уводить пряму мову, 

хоча ця синтаксична структура не характерна для що-

денника: Вже це стріляння нанесло досить страху, а 

тут хтось крикнув: “Москалі вже на мості!”. І дійсно 

на мості, що веде через Черемош з Залучя до Вашківців, 

показався довгий ряд возів. Всі думали: Москалі йдуть. – 

2 Vynohradov V.V. O teorii hudozhestvennoi rechi [About the theory of art speech], M., 1971, P. 118 [in Russian]. 
3 Kultura russkoi rechi: Entsyklopedicheskiy slovar-spravochnyk [Culture of Russian speech: an encyclopedic reference dictionary], pod 

red. L.Iu. Yvanova, A.P. Skovorodnykova, E.N. Shyriaeva і dr., M.: Flinta: Nauka, 2003, P.18 [in Russian]. 
4 Ibidem., P. 323.  
5 Chernyavskaya V.E. Lingvistika teksta: Polykodovost, intertekstualnost, interdiskursivnost: uchebnoe posobie  [ Linguistics of the text: Multi-

coding, intertextuality, inter-discursiveness: textbook], M.: Librokom, 2009, P. 19 [in Russian]. 
6 Zalevskaya A.A. Psykholyngvisticheskie issledovaniya. Slovo. Tekst: izbrannye Trudy [Psycholinguistic research. Word. Text: selected works], 

M.: Hnozis, 2005, P. 20 [in Russian]. 
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“Козаки, козаки!” – зачали кричати люди… Емоція 

страху спричиняє описову конструкцію на основі полі-

синдетону з опорою на займеннику все: і все, що було 

на торговиці розлетілося на всі боки, полишаючи на 

місці вози і худобу і все, що мали. Низка паралельних 
конструкцій завершується фразеологізмом народнороз-

мовного мовлення, у такий спосіб формується стилісти-

чна фігура градація: Билися горшки, яйця, розливалося 

молоко, що повиносили на продаж: метушня не до опи-

сання. Нові суб’єкти події автор репрезентує через про-

цесуальну ознаку: А тут щей з дзвіниці, що таки коло 

торговиці, почали дзвонити. Специфікою цієї події, 

тобто яскравою рисою, яка відрізняє її від не-події, є 

непорозуміння між суб’єктами, у термінах комунікатив-

ної лінгвістики, девіація: … Та  показалося, що і мос-

том не їхав ніхто інший як наша ляндштурма, – бо 
одна часть пішла на міст. “Значущістю” подієвості є 

наслідки непорозуміння: За це дзвоніння під час паніки 

арештували паламаря, дяка, панотця Купчанова і єго 

сина, та вкінці показалося, що ніхто тут не був винен, 

бо паламар дзвонив тоді по душі, – і то лиш такий 

припадок був, що саме в той час дзвонив бідний пала-

мар. Все ж таки арештовані довго мучилися, доки їх 

відпустили до дому7.  

“Значущість” події може бути пов’язана з особис-

тим життям, з життям близьких людей або з релігійними 

святами. Так, у наступному щоденниковому записі за-
значена дата і вказано релігійне свято, отже, у заголовку 

вербалізовано “значущість” події. Перше висловлення 

події Талині уродини – номінативне односкладне речен-

ня зі значенням констатації події. Народнорозмовний 

характер речення зумовлює словотвірний діалектизм 

уродини “народження” та присвійний прикметник Та-

лин від власної назви Таля – скороченого внаслідок афе-

рези варіанта Наталя – реалізує тенденцію розмовного і 

діалектного мовлення до економії мовних засобів. Про-

те у щоденниковому записі йдеться про дві події, причо-

му друга набуває “значущості” завдяки першій – вказів-
ці на особисте: Від передполудня до темного вечора 

тут битва. Документальність жанру передбачає виок-

ремлення суб’єктів події, сторін, які беруть участь у 

бойових діях, визначення їхнього кількісного показника, 

просторової характеристики: Моск. із Залуччя хотіли 

вдертися до Вашківців, мали канони і маш. ґвери. На-

ша ляндштурма по цім боці Черемоша без канонів і 

без маш. ґверів, і всего щось 1000 мужа по цілій боєвій 

лінії від Панської Долини до Чорториї. Документаль-

ність жанру зумовлює детальність, яка унаочнює опис, 

робить читача свідком події: Кулями з гармат і карабі-
нів сіяли Моск. по цілих Вашківціях, свистали й попри 

школу і кілька зробили знаки в стіні, а дві повертіли 

вікна. Закономірно, що опис бойових дій передбачає 

відомості про дислокацію сторін, яка відтворена лаконі-

чно як факт: Темнім вечером наші відтягнулися до Ка-

рапчева, але й Москалі, думаючи, що тут перевага, та-

кож відтягнулися. Війна пов’язана з людськими втрата-

ми. Жанр хроніки зумовлює дані про людські втрати як 

фактаж, проте персоніфікована втрата підкреслює трагі-

чність події: Наших впало 17, між ними і надучитель з 

Самушина Фрундза, а 54 було поранених. Моск. убитих 

поверх 200. З цівільних осіб ранили моск. кулі тут дві 

особі легко і вбили два коні на левадах. 

Щоденниковий запис має рамкову структуру: почи-

нається і завершується особистою подією: Талині уроди-

ни… Того дня ми мали гості. Була в нас швагрова – Оме-
ляна жінка з Валєрією і Авророю. Було троха страху 

всім. Підчас бою перебували ми по більшій части в пив-

ниці8.  

Деякі записи становлять синтез ознак хроніки та 

щоденника. Щоденниковий запис починається відоміс-

тю про пересування військ, документальність факту 

увиразнює власна назва з прикладкою-вказівкою на ет-

нічну приналежність суб’єкта. У тексті суспільне репре-

зентовано крізь призму особистого. У щоденниковому 

записі міститься аксіологічна характеристика дійсності 

– страх, тривога. Закономірно, що ліричний відступ 
реалізує металогія: порівняльний зворот, лексичний 

діалектизм, конструкція на основі протиставлення, акро-

теза (у першій частині протиставної конструкції запере-

чення): Від тепер жилося нам, як то кажуть, як вороб-

цеві в стрісі, все в тривозі й страху. Майже що дня – 

навіть і вночі: все алярм! – То не життя було, а мука. 

У фінальній частині цього щоденникового запису 

йдеться про умови проживання автора під час війни. 

Ситуація відтворена з нотками гумору, які реалізують 

ланцюгова конструкція, що нагадує казковий елемент, 

народнорозмовне слово на позначення емоції: Ще таки 
того самого вечора (27.10) зараз по битві прийшли до 

нас мешкати ще й обоє старі Кадещуки з дівкою і при-

вели й корову. З ними прийшов і син швагрової Івась. 

Швагрова з доньками від 27.10 у нас; в тепер лейте-

нант і єго служащий і наша дівка – Параска Адам – 

отже всіх нівроку в хаті 12 осіб9.  

 “Значущість” подієвості увиразнює трагізм ситуа-

ції. Так, наступний щоденниковий запис починається 

констатацією трагічної події: Сталося тут в школі не-

щастє. Подія настільки значуща, що автор двічі її відт-

ворює, перший раз на основі автології з елементами 
детальності. Останнє висловлення окличного характеру 

містить аксіологічну характеристику позамовної ситуа-

ції: Застрілив (в 1 клясі польській) з неосторожности 

ландштурміст (Ціпка) свого товариша ландштурміста 

Гаврила Варварка з Оршівців. Куля прошила нещасному 

наскрізь груди і забилася в стіну в цеглу, до стропила. 

Покійний жив ще щось з годину і сконав в моїй присут-

ности на ліжку в моїй канцелярії. Єго взяли тут (до) 

трупарні і поховали 12.11 на цвинтарі. Тоді то була 

біда! Другий раз подія відтворена з елементами метало-

гії (синтаксичні конструкції на основі асиндетону фор-
мують стилістичну фігуру градацію, кульмінація якої – 

народнорозмовний елемент на позначення емоцій: Тут 

оден одного застрелив, то кричат “алярм”, бо неприя-

тель в Залучу, військо біжить в шанці, трен тікає, 

прострілений конає, єго лишают самого, лиш я з ним, 

тут вже й стрілянина, сальва, ціле нещастє…І навіть 

в заключній частині щоденникового запису, де автор, 

здається, хоче швидше позбавитись відчуття горя 

(ключова фраза Але за час все перемінилося, завершаль-

на знов гаразд…), автор знову пунктирно згадує пережи-

те: Але за час все перемінилося. Москалі дес зникли, 

7 Bazhanskyi I. Viyna: Shchodennyk-khronika bukovynskoho pedahoha ta pysmennyka (Vashkivtsi 31.8.1914 – 29.11. 1917) [War: Diary-

chronicle of Bukovinian teacher and writer (Vashkivtsi 31.8.1914 – 29.11. 1917)], upor. O. Ohui, Chernivtsi: Zelena Bukovyna. 2006,  

P. 34 [in Ukrainian] 
8 Ibidem., P. 36–37 
9 Ibidem., P. 37. 
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стріляння втихло, застреленого відвезли до трупарні, 

військо повернуло, знов гаразд… 

 Отже, трагічність події у текстовій структурі зумо-

влюють ключові слова,  які забезпечують зв’язність тек-

стової структури, пор.: 

Вівторок 10.11.1914 

 Сталося тут в школі нещастє. Застрілив (в 1 кля-

сі польській) з неосторожности ландштурміст (Ціпка) 

свого товариша ландштурміста Гаврила Варварка з 

Оршівців. Куля прошила нещасному наскрізь груди і за-

билася в стіну в цеглу, до стропила. Покійний жив ще 

щось з годину і сконав в моїй присутности на ліжку в 

моїй канцелярії. Єго взяли тут (до) трупарні і поховали 

12.11 на  цвинтарі. Тоді то була біда! Тут оден одного 

застрелив, то кричат “алярм”, бо неприятель в Залучу, 

військо біжить в шанці, трен тікає, прострілений ко-
нає, єго лишают самого, лиш я з ним, тут вже й стрі-

лянина, сальва, ціле нещастє… 

 Але за час все перемінилося. Москалі дес зникли, 

стріляння втихло, застреленого відвезли до трупарні, 

військо повернуло, знов гаразд…10 

 Значущістю подій військового часу є трагізм,  по-

в’язаний з бойовими діями та людськими втратами. Ав-

тор об’єктивно відтворює хід бою трималися і вони ці-

лий день… а однако трималися і вони цілий день; кількі-

сну характеристику сторін (елемент детальності та доку-

ментальності), дислокацію сторін (у цій частині щоден-
никового запису використано чимало топонімів – ойко-

німів – назв сіл; детальність опису засвідчує описова 

номінація на позначення місця недалеко від дому канте-

ліста Ротбавма). Тенденційність у зображенні подій 

відтворює субстантивований займенник наші на позна-

чення австро-угорських військ, опис перелому у ході 

бойових дій на користь австро-угорських військ аж від 

тепер почалась битва на добре: Знов тут битва від 

самого ранку до вечора. Моск. було за Черемошем 4 

батальйони, мали 8 гармат, 8 маш. карабінів, наших по 

цілій лінії, від Панської Долини до Чорториї, лиш 3 
компанії з двома старими канонами, які поставили на 

чистім полю по лану від Черемошу недалеко від дому 

кантеліста Ротбавма. В Панській Долині було тільки 

27 наших ландштурмістів, без гармат і без маш. кара-

бінів. До полудня стріляли дуже густо (сальвами) лиш 

російські канони сюди і аж від тепер почалась битва на 

добре. Гармати та їх карабіни гуділи та тарахкотіли 

до вечора, але наших було мало, то й відступили, бо 

Моск. перейшли вже були в двох місцях Черемош. Наші 

мали добрі окопи і ніхто не був убитий з ляндштурми.   

 Опис бойових втрат вражає документальністю, для 
якої характерна  простота викладу – здебільшого прості 

речення, пор.: За то впали 2 каноніри, а 2 були тяжко 

ранені, одному майже всі пальці в обох руках відорвала 

ворожа гармата, ми як виділи і перевязували єму стра-

шні єго рани. Дуже терпів – просив лиш води, бо сам не 

мав чим взяти шклянку. Був вже старший чоловік, мав 

поверх 30, мав жінку й діти. Фотографію жінки мав 

коло себе в кишені. Походив з Угорщини. – Німець. – 

Канони наші пропали. 

  Буденність втрат серед мирного населення зумов-

лює автологічний виклад інформації: Багато будинків 

ушкодили гарматні кулі, 4 згоріли від шрапнелів до тла. 

Одного чоловіка вбила куля в пивниці, де був сховався з 

жінкою під час битви. Виставив був бідний на двір го-

лову, щоби подивися чи не йдуть ще Москалі, і дістав 

(припадково) кулю в самий рот11.   “Значущість” події 
визначає її суспільний характер. Подієвість пов’язана з 

функціонально-семантичним типом мовлення – розпо-

віддю. У таких щоденникових записах функціонують 

дієслова зі значенням пересування. Взаємодія відбува-

ється між москалями і дідичем Криштофовичем, суб’єк-

тами події є представниками ворогуючих сторін, законо-

мірно, що їх конфлікт завершується трагічно, проте ав-

тор повідомляє про це  лаконічно, без емоцій. Пор.: 

Неділя 18.10.1914 

 Три Москалі їхали візком до Карапчева до дідича 

Криштофовича; хотіли забрати від него його автомо-
біль, але не взяли, бо щось не функціонувала машина. Та 

на другий ден в понеділок приїхали вже з шофером. Але 

й Криштофович не сидів тихо. Він дав про це знати до 

Вижниці, відки прийшло троха війська і чатувало вже 

на Москалів. Одного Моск. вбили, а двох зловили12. 

 Реалізація події про приїзд престолонаслідника 

архикнязя Кароля Франца Йосифа до Північної Букови-

ни (зустріч з ним не відбулася – суспільна девіація) та-

кож насичена дієсловами зі значенням руху. Кінцева 

частина щоденникового запису містить економічний  

фактаж,  пор.: 
Престолонаслідник архикнязь – Кароль Франц Йо-

сиф був у Чернівцях і звидів північну часть Буковини 

між Прутом і Дністром та прибув вночі до Снятина. 

Наш староста повіз з депутацією, в якій був і я, ви-

йшов був до Неполоківців на єго привітання. Але дармо, 

бо автомобіль престолонаслідника поїхав іншою доро-

гою до Снятина. До дому повернули аж в ночи над ран-

ком. – Від Боян чути було канони. Дорожня росте даль-

ше.... Мука пшенична коштує вже 1 К. 1 К. Риж /

підлий/ 1 К. 40 с. мука кукурудзяна 1 кг 50 с. По місцях 

ще дороще. Мясо свинське прим. 1 кг 1 К13. 
Зображення наслідків війни пов’язане з функціона-

льно-семантичним типом мовлення – описом, який вра-

жає детальністю. Подія покликана унаочнити позамовну 

дійсність для читача. Опис підкреслює алогізм війни, 

викликає у читача співчуття, за Аристотелем, катарсис. 

Так, у описовому щоденниковому записі викорис-

тано логічну процедуру аналізу. Перше і останнє речен-

ня формують рамку. Перше речення – констатація фак-

ту, останнє – лаконічний висновок. У середині міститься 

опис, де виокремлено предмети побуту, побутовізми, з-

поміж них лексичний діалектизм марфа  “тканина”. 
Пор.: 

Москалі все забрали і знищили. Ціле місто було 

одна руїна. З склепів, хат все повикидано лежало на 

дорогах. Столи, крісла поламані, попсована марфа, по-

душки, всяка одіж і хатня посудина все те купами ле-

жало по дорогах. Двері, вікна порозбивані, аж лячно 

було дивитися. От що то війна14. 

Висновки. Подієвість – змістова категорія, яка по-

лягає у висвітленні складної позамовної ситуації, де 

декілька суб’єктів взаємодіють, надаючи нової ознаки 

позамовній ситуації. Текстова реалізація події розлога, 

10 Ibidem., P. 37. 
11 Ibidem., P. 38. 
12 Ibidem., P. 35. 
13 Ibidem., P. 49. 
14 Ibidem., P. 40. 
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передовсім за рахунок аксіологічної оцінки, вона харак-

теризується “значущістю”, тобто визначальною ознакою 

для наратора, тому й виокремлюється з-поміж не-подій. 

“Значущість” події пов’язана з відтворенням психологі-

чного стану, пережитими емоціями суб’єктів і, відповід-
но, автора, з його особистим життям. Закономірно, що 

значущістю подій військового часу є трагізм,  пов’яза-

ний з бойовими діями та людськими втратами, опис 

яких вражає документальністю. Детальний опис війни 

покликаний унаочнити позамовну дійсність, підкресли-

ти її алогізм. 

 
Antoniy Moysey, Yulia Rusnak. The textual category of 

events in the Ivan Bazhanskiy diary-chronicle “War”. The 

relevance of the research is determined by the need of philosoph-

ical and humanitarian consideration of the diary-chronicle of Buko-

vinian teacher and writer Ivan Bazhanskyi “War”. Exploring the 

textual features of the diary-chronicle genre requires a comprehen-

sive analysis to make an effective communicative influence on the 

reader. The aim of scientific work is to characterize the text cate-

gory of events in the Ivan Bazhanskyi diary-chronicle “War”. The 

novelty of research is conditioned by the fact that in the Ukrainian 

linguistics for the first time the language of the Ivan Bazhanskyi 

diary-chronicle "War" has been explored through the prism of the 

events textual category. 

 Research methods. In the article as the main general scientific 

methods of analysis and synthesis are used, as well as linguistic – desc-

riptive and structural methods.  

Conclusions. Event is a content category that is about highlig-

hting a complex extralinguistic situation where several subjects 

interact, giving new character to an extralinguistic situation. The 

textual implementation of the event is extensive, primarily due to 

axiological evaluation, it is characterized by “significance”, the 

defining characteristic of the narrator, and by this means it is distin-

guished from non-events. The “significance” of the event is associ-

ated with the reproduction of the psychological state, the experie-

nced emotions of the subject and, accordingly, the author, with his 

personal life. Obviously that the events significance of wartime is 

the tragedy associated with the fighting and the loss of life, the 

description of which is striking by documentary. A detailed descri-

ption of the war is intended to clarify the extralinguistic reality, to 

emphasize its allogism.  

Key words: diary-chronicle, Ivan Bazhanskyi, textual cate-

gories, events, facts, detail, extralinguistic situation, narrator, desc-

ription, documentary. 
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Ukrainian language 

Українська мова 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2020,  № 1 (25), P. 22-26        

Наталия Руснак. Лексические особенности буковинских говоров (на материале говорах c. Южинец Кицманс-

кого района Черновицкой области). Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения лексики 

говоров, которые сохраняют самобытное мировоззрение нации, реликты духовной культуры, ментальность народа, меж-

ъязыковые связи с другими народами. Цель научного исследования – охарактеризовать особенности лексической систе-

мы буковинских говоров. Новизна научного исследования заключается в том, что впервые в украинской лингвистике 

использован языковой материал говора с. Южинец Кицманского района Черновицкой области. В исследовании исполь-

зованы структурный, сравнительно-исторический методы исследования, прием компонентного анализа. Выводы. Ос-

нову диалектной лексики составляют диалектизмы. Единый культурно-образный мир украинской нации подтверждают 

диалектизмы – исконно украинские слова, для которых источником является праславянский язык: вирЕня, вирІтка  ві-

дЕй,  витАти  гальманИ, гАчі, глошИти, грЄтка, ґУндзлик дрАби. 

Ключевые слова: говор, лексический уровень языковой системы, диалектизм, заимствования, жаргонизм, конно-

тативно окрашенное слово, регионализм. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Активізація мовознавчих проблем у галузі 

діалектології спричинена гуманізацією суспільства, по-

шуками нації своїх витоків. Слово несе не лише лінгвістич-
ні відомості про фонетичний, словотвірний, граматичний 

рівні, але й є носієм передовсім суспільно значущої інфор-

мації. Лексика говірок зберігає самобутнє світобачення 

нації, релікти духовної культури, розуміння етичних норм 

народу, стосунки з іншими народами, відтворює суспіль-

но-політичні зміни в суспільстві. Аналіз лексики говірок 

дає змогу зробити висновки про основні тенденції розвит-

ку лексичної системи мови.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наразі 

особливої актуальності набувають дослідження говірко-

вого мовлення, створюються словники, монографічні 
описи окремих говірок (М. Астаф’єва, Д. Бандрівський, 

С. Бевзенко, З. Бичко, Ю. Бідношия, Г. Воронич, М. Голя- 

нич, О. Горбач, П. Грищенко, Л. Дика, І. Ковалик, 

М. Лесюк, М. Неґрич,, Л. Осташ, Р. Осташ, Л. Паламарчук, 

Ю. Піпаш, Д. Бандрівський, Л. Рябець, І. Сабадош та ін.). 

Актуальність дослідження зумовлена потребою 

подальшого вивчення говіркового мовлення, зокрема 

лексики буковинських говірок, що дасть змогу доторк-

нутися до незамулених джерел національної пам’яті,  

осмислити історичний шлях буковинців, усвідомити 

вплив екстралінгвальних чинників на лінгвальні.  
Мета статті – з’ясувати особливості лексичної сис-

теми буковинських говірок на матеріалі говірки 

с. Южинець Кіцманського району Чернівецької області, 

яка, за класифікацією К.Ф.Германа, належить до буко-

винсько-надпрутських говірок1. Емпіричний матеріал 

вперше уводиться до наукового обігу. 
У дослідженні використано структурний, порівня-

льно-історичний  методи,  прийом компонентного ана-

лізу.  

Виклад основного матеріалу. Село Южинець у скла-

ді Північної Буковини пройшло складний історичний 

шлях. Перебіг історичних подій залишив слід у лексиці 

буковинських говірок. У говірці с. Южинець функціонує 

чимало діалектизмів, запозичених з німецької, румунської, 

польської мов, зберігають вони й окремі тюркські та угор-

ські елементи. За словами К.Ф. Германа, “діалектні особ-

ливості є живими свідками історії мови, часто більш пере-
конливими, красномовнішими, ніж могили, кістки і 

зброя”2. 

Основу діалектної лексики становлять діалектизми, 

або діалектні явища, – мовні явища, відмінні від літера-

турної мови, що побутують на певній території. Пор. 

також діалектизм – “слово або сполука, які не належать 

до літературної унормованої мови, а до регіональних 

діалектів цієї мови” (дотримуємось цього погляду щодо 

діалектизму)3.  

У статті обрано орфографічний спосіб відтворення 

діалектних явищ, такий, як у Словнику буковинських 
говірок, наголошений склад позначено великою літе-

1  Herman K. F. Atlas ukrainskykh hovirok Pivnichnoi Bukovyny [The Atlas of Ukrainian dialects of Northern Bukovina], Chernivtsi: Chas, 1995,  

P.  294 [in Ukrainian]. 
2 Herman K. F. Ukrainski hovirky Pivnichnoi Bukovyny v istorychnomu ta linhvoheohrafichnomu aspekti: Fonetyka, fonolohiia [The 

Ukrainian dialects of Northern Bukovina in historical and linguistic geographical aspect: phonetics, phonology], Chernivtsi: Ruta, 1995, P. 

3 [in Ukrainian]. 
3 Selivanova O. Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediia [Modern linguistics: a terminological encyclopedia], Poltava: Dovk-

illia-K., 2006,  P. 126 [in Ukrainian]. 
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рою.  

За походженням діалектна лексика поділяється за 

власне питому та запозичену. При цьому варто зауважи-

ти, що термін запозичення має два значення – широке і 

вузьке. У широкому розумінні запозичення синонім до 
іншомовної лексики (у ЕСУМ запозичення і походження 

розмежовані). У вузькому (суто науковому) розумінні 

для запозичення важлива мова, з якої слово безпосеред-

ньо потрапило в мову-реципієнт.  

Закономірно, що єдиний мовно-образний світ укра-

їнської нації засвідчують діалектизми – питомі українсь-

кі слова, для яких джерелом є праслов’янська мова 

(слова з позначкою заст. перебувають у пасивному 

складі лексики): бАвитиси “затримуватися”, банЄк 

“казан”, вирЕня, вирІтка “домоткана доріжка”, вЕрія 

“галас”, відЕй “ймовірно”, витАти “обдаровувати моло-
дих”, гальманИ “багато”, гАчі, заст. “верхні вовняні 

штани з домотканого полотна”, глошИти “не щастити”, 

грЄтка “вішалка”, ґУндзлик “саморобний ґудзик до ко-

жухів”, дрАби “частина підводи, збитий з дощок віз для 

перевезення сіна, буряків”, дрАнтя “одяг”, дрИхлий 

“гнилий”, жОрна, заст. “пристрій для мелення борош-

на”, зАга “печія”, запрЄтувати “складати”, зіпАнити 

“кричати”, киселИца, заст. “солодка, попередньо заква-

шена, страва з хліба, ґрісу, житнього борошна”, кИстка 

“пензлик для писанок”, кірнИца “кирниця”, клАня 

“одиниця виміру (зо штук)”, кОрец “центнер”, напУди-
ти “налякати”, остИна “остюк”, пІвка “полотно”, повІс-

мо “волокно з конопель”, полОнник “черпак”, портянИ-

ці, заст. “чоловічі штани з білого полотна”, прАжити 

“смажити”, прАнник, заст. “рубель”, пруткИй 

“швидкий”, пУжіти “лякати”, уклєкАти “ставати навко-

лішки”. 

З-поміж запозиченої лексики (за походженням) 

наявні слова з  

 – румунської мови: бриндУшка “пролісок”, букАта 

“шматок”, бумбОна “цукерка”, вАре “напевно”, врИт-

ний “злий”, гордЯв “казан”, глотА “багато (про людей)”, 
ґрЕжда “загорода для овець, розташована далеко в по-

лі”, ґренатОр, заст. “військовий”, ґринджОли “ноги”, 

дзер “сироватка”, ділЕтка “дерев’яна бочка місткістю 

25 кг”, клАка “безоплатна допомога”, кулЕстра “зварене 

молоко корів, що отелилися”, куріцИни “чистота”, ма-

лАй “печений кукурудзяний корж”, мінтА “вибрик”, 

млАка “узбережжя, заросле травою”, мОша, заст. 

“жінка, яка приймала пологи”, пацИти “статися (про 

недобрий випадок)”, пІзьма “злість”, рИндза “плакса”, 

сокотАти “стерегти”, суфірЄти “вірити”, трандахІр 

“троянда”, Урати “злитися”, фрИка “дисципліна”;  
– польської: бештифрАнт “бешкетник”, вАрґа 

“губа”, вАріят “людина неадекватної поведінки”, гаму-

вАти “стримувати”, гандрабАтий “високий”, гарбАта 

“чай”, ґвавт “ґвалт”, гОвдя “голова”, цИрка 

“мереживо”, збан “глечик”, зґАрда “підвіска до ланцюж-

ка”, кАпец “туфель”, кОдло, знев. “про групу людей”, 

курУнка “мереживо”, лЯрва “курва”, манкОлія “сум, 

туга”, олУфко “олівець”, пантрувАти “слідкувати”, 

патЕльня “сковорода”, пЕндити “гонити”, пинцАк 

“овес”, пИтель “змелене пшеничне борошно”, слОїк 

“банка”, слюб “шлюб”, стОншка “стрічка”, тЕньгий 
“великий”, тлУмити “нервувати”, трачИння “тирса”, 

рИнка “сковорода”, сирЕта “клейонка”, склеп 

“магазин”, склінтАти “спорудити неякісно”, скОзувати 

“виховувати”, фІґлі “пустощі”, цебЕр “відро”, цимбрИл-

ля “цямрина”, чир “рідка каша з кукурудзяних крупів”, 

шандАрь, заст. “жандарм”;    

– німецької: алЯрм “тривога”, бАвна “вата”, бан-
тИна “поперечна кроква у курнику”, братрУра 

“заглиблення з кришкою збоку у печі, де можна гріти 

воду, сушити зерно”, фасувАти “розподіляти”, гИмбель 

“рубанок”, ґріс “висівки”, ґальОп “швидко”, дзИґар 

“годинник”, дрИмба “музичний інструмент”, клЯмка 

“ручка дверей”, кУфер “скриня”, мелдувАти “заявити, 

донести на когось”, талювАти “розподілити щось”, 

трафУнок “випадок”, райцувАти “ходити”, трюхАн 

“індик”, улЮфті “швидко”, урльОп, заст. “відпустка 

військових”, цуг “запряжені поодинці або один за одним 

коні або воли”, шманАти “прискіпуватись”, шпАргат 
“верхня металічна частина печі, де готують їжу”, шпару-

вАти “заощадливо вести господарство”, шрУпка 

“гвинт”, шУтер “гравій”, шУфля “совкова лопата”; 

– угорської: банувАти “жалкувати”, батЯр “юнак-

жартівник (порушник порядку)”, бУнда “важкий верх-

ній одяг”, ганч “гандж, недолік”, рУнтати “зрушити з 

місця”, пУгарь “склянка”, тирв’Єцкати “говорити дур-

ниці”;  

– турецької: бАйда “великий шматок (хліба) ”, кАл-

фа “юнак-розпорядник на храмових святах”, катрАн 

“ганчірка”, кирИня “безлад (у приміщенні)”, талабувА-
ти “толочити”, фис, заст. “очіпок”;    

 – грецької: анкІрь, заст. “приміщення за коридо-

ром (сінях) у трикімнатній хаті”, кАндіти “хворіти”, 

катавАсія “безлад (у справах)”;  

 – латинської: кАпа, мед. “коронка”, бесАги 

“торби”, пОрція “склянка”;  

 – російської: бОлван “дурень”, капЕц “вигук на 

позначення розпачу”, тужУрка “шкіряна куртка”; 

– чеської: крижЄвка “головка капусти”.   

У лексичній системі буковинських говірок багато 

діалектизмів, запозичених з румунської мови. Виокрем-
люємо декілька груп діалектизмів-румунізмів у лексич-

ній системі говірок (шлях їхнього семантичного і струк-

турного розвитку з’ясовано за Етимологічним словни-

ком української мови). 

Слова, запозичені з румунської мови з тим самим 

значенням. 

ҐрЕжда, -и, ж. Загорода для овець, розташована 

далеко в полі. У ґрежді ночювали вівці, бо до сила дале-

ко.  

ПІзьма, -и, ж. Злість. Мая на мени пізьму. 

СуфірЄти. Вірити, довіряти. Я тобі, сусідо, суфі-

рєю. Я йму ни суфірєю, він йкис варівкий.  

ТрандахІр, -у, ч. Несортові троянди. В нас цего 

трандахіру повнО на пиртхаті. 

СокотИти. Стерегти, доглядати. Горот траба 

сокотити, бо ходє городами, мичют попідрєд всьо: 

моркву, цібулю, бураки. 

Сокотити – запозичення зі старої румунської мо-

ви; рум. sосоtі “стерегти, доглядати худобу” виводиться 

від слов. sсоtъ “худоба, гроші”4.  

Закономірно, що діалектизми-румунізми адаптуються 

фонетико-граматичними системами говірки. Напр.: 
Урати, знев. Злитися, навіть без причини. Урая на 

мени, ни знати чьо. 

4 Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy. U 7 t. [Etymological dictionary of the Ukrainian language. In 7 vol.], za red. O. S. Melnychuk, 

K.: Nauk. dumka, 2006, Vol. V, P. 346 [in Ukrainian]. 
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Урати – слово, засвоєне граматичною системою 

українських говірок; пор. ură – ненависть, ворожнеча, 

злість5. 

 Під, поду, ч. Горище. Ми на поді тримаємо сіно. 

Слово під запозичене з румунської мови, адаптова-
не фонетичною системою говірки, пор. pod – горище6.  

ДілЕтка, -и, ж, заст. Невелика дерев’яна бочечка 

місткістю 25 кг. Маю шшя ділетку сала соленого.  

Слово ділетка – результат фонетичної видозміни 

слова ґелетка, можливо, зближеної зі словом ділити7.  

Ґелета “дерев’яна посудина, барило” – запозичення 

з румунської мови8.  

Слова, запозичені з румунської мови, адаптовані 

лексико-семантичною системою говірки, тобто в зна-

ченнях діалектизмів-румунізмів відбулися семантичні 

зрушення. Пор.: 
БлИндий. Добрий, спокійний (про домашніх тва-

рин). ТилЄтко блинде, даяси помацати. 

Блинда “сильний висип на шкірі” – запозичення з 

румунської мови; рум. blind “спокійний, м’який” на ос-

нові виразу bolfa blinda “спокійна, м’яка болячка”9.    

ВарівкИй. Ненадійний. Стирижиси йго, він такий 

варівкий. 

Варівкий пов’язане з рум. варе “хіба, невже”.  

ВрИтний. Про людину з важким характером, вере-

дливу. Він врИтний чьоловік, али я взєла саму, тьий 

жиймо. 
Вритний “нелюбий, небажаний, надокучливий” – 

запозичення з румунської мови; рум. urίt “поганий. не-

приємний” пов’язане з (а) urί “ненавидіти, мати відра-

зу”10. 

ГирдЯв, гордЯв, -а, ч., заст. Казан. Колис на казан 

казали гордяв, у нему замашшювали у пічі гОлупці чі 

боршь з бураків чірвоних, фасулі. 

Гирдєв “великий горщик на кулешу” – запозичення з 

румунської мови, рум. hirdau “діжка. цебро”11. 

КорнЄти. (ЛД). Тривожити, зазвичай із заперечен-

ням. Лиши йго, ни корнєй, най спит, бо труднИй з до-
роги. 

Слово корнєти – це фонетична видозміна рум. por-

ni “приводити в рух, виряджати, спонукати, рушати”12. 

МІнта, -ів, мн. Вибрик. У него такі мІнта, спасу 

нима!  

Мінти “розум, клепка” – запозичення з румунської 

мови; рум. minte “розум”13. 

МОша, -і, ж., обр., заст. Жінка, яка приймала по-

логи. Колис моша помагала брати ґіти. Як приходив 

час, кликали мошу. Вона всьо знала коло дитини і жін-

ки.  

Моша – запозичення з румунської мови; рум. moş 

“дідусь”14.  

РИндза, -и, сп., знев. Плакса. Руя тьий руя, йкас 

риндза. Діти прозиваюцци риндза-бриндза. 

Первісно риндзя “телячий шлунок; закваска для 
молока” – запозичення з румунської мови15.  

Румунські слова стають твірними для похідних, 

значення діалектизмів-похідних сформовані на основі 

асоціативного зв’язку зі значенням твірних-румунізмів. 

Пор.: глимей – глина, ґрунт з великою домішкою глини 

– запозичення з румунської мови16. 

ГлимЕздати. Повільно жувати. Коровка напасласи 

і в жолобі помаленько там шос шшя глимЕздая. 

СфацАрити, знев. Схопити. Аница як сфацАрила 

від мени з рук бумбони, я ни спамніталаси. 

Пор.: фацарити “жити в злиднях” – не зовсім ясне, 
виводиться від рум. fáţárnic “лицемір, дворушник”, по-

в’язане з faţă  “обличчя”17. 

Деякі слова походять з румунської мови, хоча пот-

рапили до лексичної системи говірки через мови-

посередники. Напр.: 

БУнда, -и, ж., заст. Важкий верхній одяг. Дошь, 

студінь, вбери бУнду, аби ни змерз.  

Бунда – запозичення з угорської і східноромансь-

ких мов через польське і словацьке посередництво18. 

Натомість, для низки діалектизмів румунська мова 

виступає мовою-посередником. Напр.: 
ВУрдитиси, док. звурдитиси. 1. Скипітися (про 

молоко). Варила молоко, а воно звурдилоси, витко, бУло 

прокисле. 2. перен. Зіпсуватися. Хокіла розвЕсти фарбу, 

влила рощинник – звурдиласи. 

Вурдитиси – похідне від вурда, запозиченого із 

східнороманських мов, рум. úrdǎ “солодкий овечий сир” 

виводиться від тур. yogurt “кисле молоко”19. 

КлАка, -и, ж. Гуртова робота в одного з односель-

чан. Скликали клаку, тьий злупили курудзи. 

Клака – запозичення з молдавської мови, в яку пот-

рапило із сербохорватської (тлака “панщина, примусо-
ва робота”) або з болгарської (тлака “вечорниці; без-

платна колективна допомога в роботі сусідам, роди-

чам”)20.   

МлАка, -и, ж. Узбережжя, заросле травою. Пасла 

корову на млаци у Долині Глібокі. 

Слово млака – запозичення із східнороманських 

мов; рум. mlákӑ “болото” походить з південнослов’янсь-

ких мов; болг. млака “багнисте місце”21. 

У лексичній системі говірки с. Южинець Кіцманського 

району Чернівецької області наявні регіоналізми – елемен-

ти діалектної мови, територія яких обмежується однією 

5 Rumyno-russkiy slovar [Romanian-Russian dictionary], sost. Nykolai Popovckii,  Kyshynev: Knyhoizdatelstvo t.d. “Shekhter i S-ya”, 

1922,  P. 736 [in Russian]. 
6 Ibidem, P. 472. 
7 Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy. U 7 t…op. cit., Vol. II, P. 89. 
8 Ibidem, Vol. I, P. 492. 
9 Ibidem, Vol. I, P. 209.  
10 Ibidem, Vol. I, P. 433. 
11 Ibidem, Vol. I, P. 508. 
12 Rumyno-russkiy slovar…op. cit., P. 472. 
13 Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy. U 7 t…op. cit., Vol. III, P. 479. 
14 Ibidem, P. 526. 
15 Ibidem, Vol. V,  P. 78. 
16 Ibidem, Vol. I, P. 523. 
17 Ibidem, Vol. VI,  P. 81. 
18 Ibidem, Vol. I, P. 295. 
19 Ibidem, P.441. 
20 Ibidem, Vol. II, P. 453. 
21 Ibidem, Vol. III, P. 489. 
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або кількома говірками22. Регіоналізми не зареєстровані 

ні у Етимологічному словнику української мови, ні у 

Словнику буковинських говірок. Пор.: 

КуріцИни. Ідеальний порядок у хаті. Йой, в теби 

такі куріцини. 
Слово куріцини запозичене з румунської мови; пор. 

сurǎţіе – чистота23.  

НаранджЄтий. (ЛД). Оранжевий, помаранчевий 

колір. Це наранджєте у вирітці дужи файне, приялюя 

(прикрашає). 

Слово нараджєтий “оранжевий” – це адаптоване 

фонетичною та граматичною системами говірки румун-

ське слово, пор. nărămzat – оранжевий24.  

Значення регіоналізмів може бути пов’язане асоціа-

тивним зв’язком зі значенням слова мови-донора. Напр.: 

ГабукОм, присл., вжив. з дієсловами наскладати, 
накидати. Як-небудь. Я у пральну машину прання наки-

даю габукОм, а синьйора мині каже, шо траба склада-

ти за рідочком. 

Припускаємо, що слово габукОм – запозичення з 

румунської мови, адаптоване лексичною та морфологіч-

ною системами говірки, пор. рум. hăbuc – шматок, рвати 

на шматки. 

МунЯ, -і, ж. Хвиля на ставу. Вітер звієвси, така 

мунЯ на ставу. Нима як рибу ймити25. 

Ймовірно, слово мунЯ “хвиля на ставу” – це адап-

товане лексичною і граматичною системами говірки 
румунське слово, пор.: munte – гора26. ПундзьОвий, знев. 

Гоноровий. То пундзьовий хлопиц, ни знати, як пітсту-

писи до него. 

Розглядаємо слово пундзьОвий як запозичення з 

румунської мови, адаптоване лексичною та морфологіч-

ною системами говірки, пор. рум. рungă – гаманець, 

мішечок для грошей27. 

Закономірно, що до лексичної системи говірки вхо-

дять нові слова. Напр.: 

глЮчити “погано працювати (про телевізор, теле-

фон, принтер)”, пАпік, негат. “забезпечений чоловік, 
який має на утриманні молоду жінку (коханку)”.  

З-поміж лексичних інновацій жаргонізми – слова, 

які властиві мовленню певних соціальних груп 

(молодому поколінню). Напр.: доколупАтиси, перен. 

“прискіпуватися”, вішмАлюватиси “хизуватися”, шма-

нАти “прискіпуватися”, забЕмбати “набридати”.  

Для діалектного мовлення характерна яскрава обра-

зність: пЕтрати “розуміти”, прилицькувАти 

“прикрасити лиш зовні або зробити нашвидкуруч”, прИ-

ліпка “про нав’язливу людину”, прИщитиси 

“гніватися”, сконЯритиси “розгніватися”, стАкатиси 
“домовитися про щось”, статкувАти “дбати”, стрАби-

тиси “згодитися”, прибандУритиси “придумати щось, 

необдумано щось зробити”, занінашшІти “збідніти”, 

збаґАнювати “насипати чогось багато”, збурдАвіти 

“бути самовдоволеним”. 

У лексичній системі буковинських говірок привертає 

увагу велика кількість звуконаслідувальних дієслів, які, 

крім основного значення, мають значеннєвий компонент, 

зумовлений акустичним чинником. Звуконаслідувальні 

дієслова формують лексико-семантичні групи.  

ЛСГ “звучання”: бОхнути “голосно прогриміти 

(про грім, вистріл)”, шандарАхнути “про різкий звук”, 

калАтати “дзеленькати”, фИркати “звуки, які вида-

ють коні”, прІсти “муркотіти (про кота)”. 
ЛСГ “споживання рідини та їжі”, зазвичай з коно-

тативним забарвленням зневажливе: ґИґати “жадібно 

пити воду ”, ґОльґати “пити рідину, голосно ковтаючи 

її (зазвичай про алкоголь)”, лиґАти “ковтати”, нЯмрати 

“їсти з неохотою”.  

ЛСГ “пересування”: зафуркотІти “летіти, іти зі 

звуком”, вУжґати “промчати зі звуком”, шкрОмбати, 

знев. “іти надто повільно, тягнути ногами по землі; осо-

бливо коли завелике взуття або йде старша людина”.  

ЛСГ “мовлення” з конотативним значенням – зне-

важливе: телЕньтiти “говорити багато і безладно”, 
бИркати “нерозбірливо говорити”, бУхкати “дуже ка-

шляти”, воркотІти “заперечувати, майже сваритися”, 

галАкати “говорити”, рустИ “голосно плакати”, 

cюсЮкати “говорити багато пестливих слів, підлещува-

тись”, тириндИчити “багато говорити”, пІвкати 

“кричати писклявим голосом”, нЯркати, мЯмкати, 

бЕлькати “невиразно говорити”.  

ЛСГ “стрибати”: штрикАти “стрибати”, гУцкати-

си “підстрибувати, сидячи на сидінні автобуса, маши-

ни”.  

Низка слів має значеннєвий компонент 
“раптовість”: вІштрикнути “раптово показатися”, блИ-

кати “раптово посвітити (ліхтариком чи фарами маши-

ни)”.  

Відповідно до тенденції економії мовних засобів у 

звуконаслідувальних словах спостерігаємо збільшення 

семемного обсягу, тобто слова набувають переносних 

значень, пор.: 

штрикАти 1) “стрибати”: штрикАя, як коза; 2) 

перен. “лізти в очі”: воднО штрикАя минІ в очі; 

зафуркотІти 1) “летіти, іти зі звуком”: машИна 

лиш зафуркотІла пОпри нЕго, лЕдви усьпів вітскОчи-
ти; 2) перен. “танцювати швидко”: а спіднИчка лиш 

зафуркотІла у данцИ; 

бОхнути, бЕхнути 1) “голосно прогриміти (про 

грім, вистріл)”: нарАз як бохне, я чисто пирипУдиламси; 

2) знев. “вдарити когось”: раптом він йго як бЕхне, той 

аж ноги задЕр;  

фИркати 1) “звуки, які видають коні”: кінь норо-

вИстий, фИркая та копИтом б’я; 2) перен. “бути неза-

доволеним”: кІлько для неї зробив, а вона фИркая; 

фІвкати 1) “бити ногою (про корову)”: корова фІв-

кнула ногов і пиривирнУла пУтню з молоком; 2) перен. 
“швидко піти”: вона як фІвкнула спЕрид мене, як вІт-

ром здуло; 

чвІрснути 1) знев. “плюнути крізь зуби”: ни чвІрс-

кай, гонорУйси трохи, люди див’єси; 2) перен. “видавати 

звуки”: дрОва у пічи лиш чвІрскают;  

пАкнути 1) знев. “затягнутися сигаретою”: дай 

пАкнути, бо мині ни можна курити, але ж так хОчяси; 

2) перен. “вдарити”: зАра як пАкну тибе, то аж ногами 

задиреш.  

22 Ukrainska mova: entsyklopediia [Ukrainian language: encyclopedia], redkol. V.M. Rusanivskyi, O.O. Taranenko, M.P. Ziabliuk ta in., 

K.: Vyd-vo “Ukrainska entsyklopediia” im. M.P. Bazhana, 2004, P. 544 [in Ukrainian]. 
23 Rumyno-russkiy slovar…op. cit., P. 105. 
24 Ibidem, P. 366.  
25 Ibidem, P. 198. 
26 Ibidem, P.  358. 
27 Ibidem, P. 515. 
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Дієслова формують значення на основі асоціатив-

ного зв’язку із звуконаслідуванням: кОцькати 

“догоджати, дбати, пестити”, цАпнути, знев. “зловити 

на крадіжці”, фУцькати, знев. “бруднити”, фУтькати, 

знев. “поштуркуватися, маніпулювати кимось”, бОвта-
тиси “чалапатися у воді”, талАпатиси “гратися у воді 

(про дітей)”, льОпати “хлюпати”, трАснути “ударити 

батогом”, кОцнути “стукнути”, пИкати “шукати (про 

смерть)”.  

Звуконаслідування мотивує назви дій тварин: фИц-

кати “бити ногою (про коня, корову)”, фІвкати “бити 

ногою (про корову)”, бУцатиси “битися головою у ви-

м’я (про маленьке телятко)”.  

Закономірно, що відзвуконаслідувальні дієслова – 

ознака дитячого мовлення: цЮняти 1) “ссати”, 2) 

“мочитися”; гОпати “танцювати”; дибУлєти “ходити 
(про маленьких дітей)”. 

У лексичній системі говірки багато слів спільного 

роду із закінченнями -а, -о, які мають конотативне заба-

рвлення – зневажливе: волоцЮга “ледар, людина, яка 

безцільно проводить час, бродяга”, сліпУндра “про того, 

хто недобачає”, жвиндА “про занудливу людину”, маґУ-

ля “нерозумний”, мерзА “бридка, неприємна людина”, 

пЕндя “про людину, яка без мети ходить селом”, пири-

лЕта “про настирливу людину”, просторІка “людина, 

яка багато і недоречно говорить”, дрипІцкало 

“вередлива людина”, пИрскало “про людину, яка вере-
дує, все заперечує”. 

Висновки. Отож, специфіку лексичної системи 

буковинських говірок становлять діалектизми. Єдиний 

мовно-образний світ української нації засвідчують діа-

лектизми – питомі українські слова, для яких джерелом 

є праслов’янська мова. З-поміж запозиченої лексики 

наявні слова з румунської, польської, німецької, угорсь-

кої, турецької, грецької, латинської, російської, чеської 

мов. У лексичній системі буковинських говірок багато 

діалектизмів-румунізмі, з-поміж них слова, запозичені з 

тим самим значенням, і слова, адаптовані лексико-
семантичною системою говірок, в значеннях діалектиз-

мів-румунізмів відбулися семантичні зрушення. Специ-

фіку лексичної системи говірки с. Южинець Кіцмансь-

кого району Чернівецької області відтворюють регіона-

лізми.  

До лексичної системи говірок входять нові слова. З

-поміж лексичних інновацій жаргонізми – слова, влас-

тиві мовленню молодого покоління. Для діалектного 

мовлення характерна яскрава образність. У лексичній 

системі буковинських говірок велика кількість звуконаслі-

дувальних дієслів. У руслі тенденції економії мовних засо-
бів вони збільшують семемний обсяг. У лексичній системі 

говірок конотативне забарвлення мають слова спільного 

роду із закінченнями -а, -о.  

 
Natalia Rusnak. Lexical peculiarities of Bukovinian dia-

lects (on the material of the Yuzhynets dialect of Kitsman re-

gion of Chernivetska oblast). The relevance of scientific work is 

determined by the need to research the vocabulary of dialects that 

keep the original worldview of the nation, relics of spiritual culture, 

understanding of ethical norms of the people, relations with other 

peoples nations. 

 The purpose of scientific research is to find out the 

peculiarities of the lexical system of Bukovina dialects. The 

novelty of article is that, for the first time, the linguistic material of 

the Yuzhynets dialect of Kitsman district of Chernivtsi region is 

attracted for scientific circulation. In scientific work  the structural, 

comparative-historical methods and the approach of component 

analysis are used 

Conclusions. Dialecticisms are the basis of Yuzhynets dialect 

vocabulary. Dialecticisms are specific Ukrainian words which 

testify the single linguistic world of the Ukrainian nation. The 

source of dialecticisms is the Slavic language: вирЕня, вирІтка  

відЕй,  витАти  гальманИ, гАчі, глошИти, грЄтка, ґУндзлик 

дрАби. 

Among the borrowed vocabulary there are words which came 

from Romanian: бриндУшка  букАта  бумбОна, врИтний, гор-

дЯв, ґрЕжда, дзер, клАка; Polish: бештифрАнт, вАріят, гаму-

вАти, ґвавт, цИрка, збан, зґАрда; German: алЯрм  бАвна, бан-

тИна, братрУра, фасувАти, гИмбель, ґріс; Hungarian: банувА-

ти, батЯр, бУнда, ганч, рУнтати, пУгарь; Turkish: бАйда, 

кАлфа, катрАн, кирИня, талабувАти, фис; Greek: анкІрь, кАн-

діти, катавАсія; Latin: кАпа, бесАги, пОрція, Russian: болвАн, 

капЕц, тужУрка; Czech: крижЄвка.   

New words are included to the lexical system of Yuzhynets 

dialect. Among lexical innovations there are jargonisms – the wor-

ds which are used by young  generation. 

Key words: dialect, lexical level of the language system, 

dialecticism, borrowing word, jargonism, connotatively colored 

word, regionalism. 

 

Руснак Наталія – доктор філологічних наук, професор 

кафедри сучасної української мови Чернівецького національно-

го університету імені Юрія Федьковича. Коло наукових інте-

ресів: когнітивна лінгвістика, діалектологія, етнолінгвістика, 

прагматична текстологія. Автор понад 110 наукових праць, у 

тому числі 5 монографій. 

Rusnak Natalia – Doctor of Philological Sciences, Professor 

of the Department of Modern Ukrainian Literature Language at 

the Chernivtsi National University named after Uriy Fedcovich. 

Research interests: cognitive linguistics, dialectology, ethn-

olinguistics, pragmatic textology. Author of more than 110 scie-

ntific works, including 5 monographs. 

 

Received: 11.02.2020 

Advance Access Published: March, 2020 

____________________  
© N. Rusnak, 2020 

 



27                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 

 
 APSNIM, 2020, №:1 (25)  

КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ  

ЗАГОЛОВКІВ МАЛОЇ ПРОЗИ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ 

Юлія РУСНАК, 

Вищий державний навчальний заклад України  

“Буковинський державний медичний університет”, 

yuliya.ru@gmail.com 

 

THE COGNITIVE-PRAGMATIC ASPECT OF  

TITLES OF OLGA KOBYLYANSKA'S SMALL PROSE 

Yulia RUSNAK, 

Higher State Educational Establishment of Ukraine  

“Bukovinian State Medical University”, 

Researcher ID: S-8544-2016; ORCID 0000-0001-9941-4411 

 

  
 

 

 

 

ISSN: 2411-6181(on-line); ISSN: 2311-9896 (print)  
Current issues of social studies and history of medіcine. Joint Ukrainian

-Romanian scientific journal, 2020, №:1(25), P.  27-31 

UDK 821.161.2'373Коб.09  
DOI 10.24061/2411-6181.1.2020.154  

 
Ukrainian language  

Українська мова 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2020,  № 1 (25), P. 27-31        

Юлия Руснак. Когнитивно-прагматический аспект названий малой прозы Ольги Кобылянской. Актуаль-

ность исследования мотивирована необходимостью атомарного исследования идиостиля Ольги Кобылянской для фор-

мирования когнитивно-прагматической концепции художественного дискурса писательницы. Новизна научного иссле-

дования обусловлена тем, что названия произведений малой прозы Ольги Кобылянской, написанные на рубеже ХIХ - 

ХХ вв., еще не были предметом анализа. Цель статьи –  проанализировать названия произведений Ольги Кобылянской 

– обычные знаки. Методы исследования. В качестве основных использованы общенаучные методы анализа и синтеза и 

лингвистические – метод лингвистического наблюдения, описательный, структурный. Выводы. Среди названий произ-

ведений – обычных знаков выделяем группу, мотивированную социальным происхождением главных героев: “Нищая”, 

“Аристократка”, “Мужик”. Названия произведений содержат указание на время и место действия, таким образом реали-

зуя идею хронотопа: “У Св. Ивана”, “Время”, “Банк рустикальный”. Выделяем ряд произведений, в которых названия 

указывают на объект восхищения лирического героя: “Розы”, “Что я любил”, “Поэты”.  

Ключевые слова: заголовок, малая проза, информация, катафора, анафора, перифраза, аллюзия, антиципация. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Заголовок – особливий знак, який є важли-

вим структурним елементом тексту,  але одночасно  

існує поза ним – автономно.   
Як перший репрезентант твору заголовок має вели-

ке значення, адже несе закодовану інформацію, налаш-

товує читача на тему, ідею та рему твору, створює тло 

для його сприйняття; “загальновизнано, що в заголовку 

художнього тексту актуалізуються різні макроелементи 

текстового масиву: тема, рема, просторово-часові, оцін-

ні, асоціативні компоненти і т. ін.”1. Заголовок є засобом 

антиципації, як і  вступи, присвяти, епіграфи  тощо. Ан-

тиципація (від лат. anticipo – передбачаю, випереджаю) 

– прийом, за допомогою якого можна передбачити роз-

виток подій. Проте тільки після прочитання тексту, чи-
тач має можливість зіставити його зміст з назвою і конс-

татувати, наскільки вдало вона підібрана і чи розкриває 

його суть.  

 Заголовок відображає світогляд автора, його ба-

чення певної проблеми, сприйняття дійсності, його май-

стерність акумулювати значний пласт інформації в од-

ному знаку, який може складатися з одного, двох чи 

більше слів, за формою бути афоризмом, цитатою, фра-

зеологізмом тощо.   Заголовок може бути згорнутим 

знаком прецедентного тексту – тексту, відомого певній 

групі чи загалу людей, для згадування якого достатньо 
озвучити його назву чи цитату з нього. 

І.Р. Гальперін стверджує, що заголовок – це скон-

денсований, нерозкритий зміст тексту. Його можна ме-

тафорично зобразити у вигляді пружини, що розкриває 

свої можливості в процесі розгортання. Він виділяє такі 

види заголовків: заголовок-символ, теза, цитата, повідо-
млення, натяк, розповідь2. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мовот-

ворчість Ольги Кобилянської досліджували мовознавці, 

передовсім  буковинські: Н.В. Гуйванюк, Н.Д. Бабич, 

Л.О. Ткач , О.В. Кульбабської, М.В. Скаб, Н.О. Руснак , 

С.Т. Шабат-Савки, О.В. Кардащук, Т.Є. Гуцуляк, 

С.Є. Панцьо, Т.П. Вільчинська, В.А. Чолкан, 

О.В. Максимʼюк, О.Л. Даскалюк та ін.  

 Актуальність дослідження умотивована необхід-

ністю атомарного дослідження мовостилю Ольги Коби-

лянської для формування когнітивно-прагматичної кон-
цепції художнього дискурсу письменниці.  

Новизна наукової розвідки зумовлена тим, що на-

зви творів малої прози Ольги Кобилянської, написані на 

зламі ХІХ – ХХ ст., ще не були предметом аналізу.  

Мета статті – проаналізувати назви творів Ольги 

Кобилянської – звичайні знаки.  

Методи дослідження. Як основні використано зага-

льнонаукові методи аналізу й синтезу та лінгвістичні – 

метод лінгвістичного спостереження, описовий, структур-

ний. 

Виклад основного матеріалу. За прагматичною  
настановою І.Р. Гальперін класифікує інформацію на змісто-

1  Kulbabska O., Ostafiichuk I. “Prahmatyka gazetnogo zagolovka v systemi zaholovok-tekst”, Naukovyi visnyk Chernivetskoho univers-

ytetu [Scientific bulletin of Chernivtsi university], Chernivtsi: Chernivetskyi nats. un-t, 2007, Vyp. 321‒322: Slovyanska filolohiya, P. 369 

[in Ukrainian]. 
2 Halperin I.R. Tekst kak obyekt lingvisticheskogo issledovaniya [Text as an object of linguistic research], M.: Nauka, 1981, P. 114 [in 

Russian]. 
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вно-фактуальну, змістовно-концептуальну й підтекстову. 

Змістовно-фактуальна інформація – це коло тем і проблем, 

які розглядаються в тексті. Змістовно-концептуальна інфор-

мація – авторське розуміння розглянутих тем. Підтекстова 

інформація виникає внаслідок здатності людини до пара-
лельного сприйняття фактів3. Зазвичай назва твору залежить 

від типу інформації, представленої у ньому, від того, в якій 

формі автор хотів подати ту чи іншу думку – експліцитно чи 

імпліцитно.  

Т.А. Єщенко  за семантикою та способом виражен-

ня поділяє вербальні заголовки на кілька підгруп: зви-

чайні знаки, ускладнені знаки, образні знаки4. 

Творчість Ольги Кобилянської розвивалася під зна-

ком модернізму, авторка експериментувала з формою, 

жанром та змістом. Її твори новаторські, різнопланові та 

оригінальні, тому серед них знаходимо назви трьох ти-
пів.  

Вербально-тематичні заголовки – звичайні знаки – 

це назви, які прямо називають денотат.  Серед назв тво-

рів Ольги Кобилянської виділяємо такі заголовки – зви-

чайні знаки: “Жебрачка”, “У Св. Івана”, 

“Аристократка”, “Час”, “Банк рустикальний”, “Мужик”, 

“Рожі”, “Що я любив”,  “Поети”, “Покора”, “На полях”, 

“Там звізди пробивались”, “Восени”, “Самітно мені на 

Русі”,  “Балаканка про руську жінку”, “Сліпець”, “Думи 

старика”. 

Вербально-тематичні заголовки – ускладнені знаки 
– це назви, що створюють образ тривалої дії, процесу 

або явища, на якому побудовано текст. До них відноси-

мо такі назви: “Природа”, “Він і Вона”, “Мати Божа”, 

“Некультурна”, “Через море”, “За готар”, “Доля”, “Ідеї”. 

До цієї ж групи належать німецькомовні назви, як-от:  

“Valse Melancholique” та “Impromptu phantasie”. 

Вербально-тематичні заголовки – образні знаки – 

назви, які зазвичай стають зрозумілими лише після про-

читання тексту, тобто несуть змістово-підтекстову інфо-

рмацію, мають потужну емоційну силу, напр.: 

“Видиво”, “Людина з народу”, “Битва”, “Акорди”, “Під 
голим небом”, “Сумно колишуться сосни”, “Мої  лілії”.  

 Назви – звичайні знаки ґрунтуються передовсім на  

змістовно-фактуальній та змістовно-концептуальній інфор-

мації. Підтекстова інформація у таких творах виражена не 

так явно.  У цьому типі заголовків переважає експліцит-

ний виклад інформації. 

Так, назва нарису “Жебрачка” умотивована соціа-

льним станом головної героїні. Назву твору посилюють 

спільнокореневі слова до ключової лексеми жебрачка, 

пор.: 

Недалеко дому – може, зі сто кроків – сидить з 
самого ранку якась жебрачка і молить у перехожих 

милостині. Вона не жебрає, як це чинять люди сього 

роду їм уже властивим способом. Вона й не співає. В неї 

немає навіть того жебрацького тону, до котрого чоло-

вік у тих сотворінь уже звик і котрий лише доти вра-

жає, доки ті істоти перед очима5. 

Назва нарису “У Св. Івана” зумовлена передовсім 

місцем дії. У художньому тексті  ключовими словами 

виступають лексеми на позначення культових споруд: 

церкава, монастир: 

Около старого православного монастиря Св. Іва-

на в Сучаві на Буковині, що оздоблений чудними, барв-
ними малюнками, обведений високими мурами, подобав 

на твердиню, – перепливала від двох днів величезна маса 

народу. 

У церкві панував сумрак, хоч пора була полуднева. 

Назва “У Св. Івана” співвідноситься не тільки з 

місцем подій, але й з часом – знаменною датою, коли 

миряни вшановують святого, у такий спосіб назва реалі-

зує ідею хронотопу, пор.: 

 Се був день відпусту, день Св. Чудотворного Іва-

на.  

Нарис – це жанр малої прози з нечіткою фабулою, 
сформований у ХІХ ст. на межі публіцистики і худож-

ньої прози, найчастіше у ньому зображують події або 

людей, яких автор знає особисто. Відомо, що Ольга Ко-

билянська їздила до Сучави поклонитися мощам святого 

Івана (Йоана) Сучавського – духовного покровите-

ля Буковини, з яким пов’язано чимало див. У нарисі 

письменниця описала враження від побаченого. У творі 

наголошено на шанобливому ставленні мирян до вели-

комученика: 

Тут не появлялася жодна душа, котра б Св. Івано-

ві не принесла подарунку. 
Вона прибула з далекої далечини до Св. Івана, щоби 

знайти поміч на свою недугу…6. 

З першої частини новели Ольги Кобилянської 

“Аристократка” постає поважна та горда жінка, її висо-

кий соціальний статус вербалізують перифрази її високі 

значні кревні, спомини про її предків, пор.: 

 Її високі значні кревні полягли почасти яко полі-

тичні проступники в Росії, почасти забрала їх холера. Її 

ж занесла доля по довгих незвичайних борбах далеко за 

границю. 

Ні, ні, в найбільшім убожестві, в найбільших злид-
нях додавали їй спомини про її предків сили і чинили 

гордою і неподатливою. Доля кепкувала собі з неї, знева-

жала її, але зломити – зломити не могла.  

У наступному контексті фіксуємо повтори означа-

льного займенника  кождий. Анафора виконує експре-

сивну та емоційно-видільну функції, забезпечує зв’яз-

ність тексту, а також сприяє його ритмо-мелодиці.  

Кождий селянин, кожда жінка в селі знала і шану-

вала її, для кождого мала пораду й щире слово. Кождій 

дитині була “бабунею”, а недужим – лікарем7. 

Тільки у третій частині твору письменниця називає 
героїню аристократкою: 

Лежала межи чотирма стінами, мов жебрачка! 

Сильного духу, аристократка в повнім значенні слова, 

саме та, що ненавиділа з глибини серця малодушність, 

що воліла упадати з голоду, як приймати милостиню й 

коритися – скінчити життя в найбільших злиднях8. 

Лексеми жебрачка та аристократка – антонімами, 

3 Ibidem, P. 28 
4 Yeshchenko T.A. Linhvistychnyi analiz tekstu: navchalnyi posibnyk [Linguistic text analysis: a textbook ], K.: VK “Akademiia”, 2009, 

P.163‒165 [in Ukrainian]. 
5 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t.: T. 1: Novely. Opovidannya. Poeziyi v prozi [ Collection of writing works: in 10 volumes: 

Vol. 1: Novels. Stories. Poetries in prose], za red. V. I. Antofijchuka, S. D. Kyrylyuk  ta in., Chernivtsi: Bukrek, 2013, P. 135‒136 [in 

Ukrainian]. 
6 Ibidem, P. 138 
7 Ibidem, P. 141. 
8 Ibidem, P. 144. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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які формують антитезу, підсилюють позитивні риси 

героїні. 

У нарисі “Час” Ольга Кобилянська піднімає такі 

філософські питання, як залежність людського життя 

від долі, невідворотність смерті, пошук любові. Філо-
софські роздуми увиразнюють авторські сентенції:  

Адже чоловік – то немов та ріка бистра, що 

мчиться вічно вперед, вперед – і не знає ні супочинку, ні 

спокою…9.    

Смерть – то щось таке. Що мусить бути, відпові-

ла я. – Але то не найгірше лихо. 

Ба, не лихо! На добре не виходить вона нікому. А 

втім – чи воно мусить бути, бо Бог так хоче.    

Як чоловік молодий, то має силу, а як старий, то – 

розум10.   

Як вовки мене не з’їдять, то люди не з’їдять мене, 
– обізвалась вона.    

Ліпше одну повну торбу носити, як дві порожні11.    

У нарисі криється глибокий зміст, багатозначне 

слово час (за Словником української мови має 10 лекси-

ко-семантичних варіантів) авторка використовує зі зна-

ченням “сприятливий, потрібний момент”12. У назві 

твору акумульовано ідею невідворотності ходу подій, 

залежності людини від долі, фатуму. Цю думку реалізує 

стале словосполучення на все свій час. Таким чином, 

народний фразеологізм є виразником підтекстової інфо-

рмації, пор., 
Тото нічого не поможе, - відповіла вона. – Все має 

свій час. Як я була молода, то дуріла за одним жовня-

ром, а він за мною – то вже аж землі під собою не чув. 

Мій найстарший син – то його дитина, а таки ми не 

побралися. Його мати була погана волошка, тай час 

мій не був ще прийшов. Я віддалась за другого, котрого 

я ані любила, ані хотіла. Віддалась, бо от – прийшла 

собі пора!13.    

То лише така бесіда! – відповіла вона тупо, махну-

вши байдуже рукою. – То лише така бесіда! Слова виду-

мав чоловік, а всякий знає, що все має свій час. Вона 
віддасться аж тоді, як її доля дозріє14.    

Як чоловік молодий, то має силу, а як старий, то – 

розум. І що йому з того? Його час прийде, і він мусить 

іти, чи хоче, чи не хоче15.    

Назва нарису “Банк рустикальний” прозора і вказує 

не тільки на місце дії, але й на причину трагедії голов-

ного героя, причому місце дії описано експліцитно, а 

причина – імпліцитно, напр.:  

Мені припала задача заявити одному вбогому му-

жикові, вітцеві чотирьох малих дітей, що його госпо-

дарство має ліцитуватися. На тім його малім госпо-
дарстві тяжів уже віддавна в рустикальнім банку 

довг його родичів16.  

До двокомпонентного заголовка-словосполучення 

“Банк рустикальний” з інверсованим порядком слів вхо-

дить застаріле слово рустикальний – “селянський”, за-

позичене з польської мови, яке зводиться до rus 

“село”17. 

У тексті словосполучення банк рустикальний реду-
кується, при цьому ознака банку відтворена експліцит-

но:  

Сей банк не держиться осіб, лише землі. Якби ви 

були платили хоч проценти, то банк був би й ваших 

внуків ждав, а так ви не платили ні процентів, ні капі-

талу, і тому, бачите…18.  

У контексті використано застаріле, запозичене сло-

во, термін банківської сфери ліцитуватися “продавати з 

аукціону”, що походить від ліцитація “аукціон”, 

[ліцитувати] “продавати на торгах” – через посередниц-

тво польської мови запозичено з латинської; у латинсь-
кій мові зводиться до licere “пропонуватися на продаж, 

оцінюватися”19.  

Заголовок нарису “Мужик” – застаріла назва на 

позначення соціального стану. У цьому творі концепту-

альна інформація висвітлюється у кінцевій частині, коли 

відбувається діалог між двома польками – представни-

цями вищого прошарку і головним героєм. Українсько-

польські взаємини висвітлено у негативному забарвлен-

ні, цьому сприяють вкраплення польського мовлення, 

етноніми поляк, русин. Отож у нарисі національне пи-

тання суголосне соціальному. Зверхність поляків пись-
менниця підкреслює графічно, слово польки написано з 

великої літери курсивом. 

Пані Ядвіга повздержала мене панським рухом. 

Не знаю, мій пане, якого роду думки заволоділи ва-

ми в тій хвилині, - сказала з ледяним супокоєм, гордо. – 

Однак як смієте забувати, що знаходитесь в нашім 

товаристві? 

У чиїм товаристві? – спитав я.  

У товаристві Польок! Не забудьте сього на другий 

раз! 

У відповідь склонився я лиш іронічним уклоном і 
пішов. Але ніколи – і до смерті – ні! – не забуду тону, в 

котрім прозвучали вслід за мною слідуючі слова: 

To chlop, Jadwigo…(Це мужик, Ядвіго…) 

Rusin, Wando!.. (Русин, Вандо!..)20. 

Назва поезії у прозі “Рожі” репрезентує об’єкт опи-

су, становить діалектизм у формі множини на позначен-

ня декоративної квітки. Словник буковинських говірок 

фіксує фонетичний варіант слова ружа – троянда21, яке 

запозичено з польської мови22.  Як і у багатьох інших 

творах, Ольга Кобилянська використовує такий стиліс-

тичний прийом, як катафору, який полягає в тому, що на 
початку контексту виникає вказівка на те, про що конк-

ретно буде йти мова в його наступній частині. Катафо-

рою часто виступає займенник, що вказує на особу чи 

9 Ibidem, P. 181. 
10 Ibidem, P. 183.  
11 Ibidem, P. 184. 
12 Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language], za. red. V.V. Zhaivoronok, K.: Prosvita, 2012, P. 1265 [in Ukrainian]. 
13 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv..., op. cit., P. 182. 
14 Ibidem, P. 182. 
15 Ibidem, P. 183. 
16 Ibidem, P. 186. 
17 Etymologichnyi slovnyk ukrayins’koyi movy [Etymological dictionary of Ukrainian language], K.: Nauk. dumka, 1982–2012, Vol. V, P. 

148 [in Ukrainian]. 
18 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv..., op. cit., P. 187. 
19 Etymologichnyi slovnyk ukrayinskoyi movy… op. cit., Vol. III, P. 273‒274. 
20 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv..., op. cit., P. 192. 
21 Slovnyk bukovynskyh govirok [Dictionary of Bukovynian dialects], za red. N.V. Guyvanyuk, Chernivtsi: Ruta, 2005, P. 469 [in Ukrainian]. 
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предмет, який буде названо далі. Катафора, як і анафо-

ра, сприяє зв’язності тексту, забезпечує смислову єд-

ність твору та реалізує змістово-фактуальну інформа-

цію23, пор.: 

У склянці, тонко різаній, прозорій, наповненій аж 
по сам край свіжою водою, стояли вони… 

Темно-червона, окружена листками, що недбало 

звисали, горіла пурпурою. Розцвілася розкішно, упоюва-

лася сама собою, принаджувала до себе і ждала спокій-

но. 

Зараз коло неї, мов під охороною маленьких, трохи 

потвердих, темно-зелених листків, тулилася блідо-

рожева рожа, що тільки наполовину розцвілася.   

Отже, у зазначеному творі головними героями ви-

ступають троянди – рожі, які авторка знеособлює, на-

зиває вона, вони : 
Вона була повна поетичного передчуття – рожа, 

до котрої усміхається полудень зі своїми різнобарвними 

метеликами…. 

Основний стилістичний прийомом у цьому тексті – 

персоніфікація, засобом якої є переносні значення діє-

слів на позначення процесуальних ознак людини: 

Ніжна й запашна й несказанно непорочна, сперла-

ся вона на темно-червону рожу, притулилася і несві-

домо допоминалася, аби її взяти в обійми.  

Обтулена свіжими зеленими листками, вона тону-

ла в собі, а проте чула, що живе24.  
Чи вони дрімала? 

Ледве. Виглядали так, якби радше ждали чогось 

нового, чогось казочного…25. 

Подекуди письменниця на позначення головної 

героїні твору – рожі – використовує субстантивовані 

прикметники:  

Темно-червона, окружена листками, що недбало 

звисали, горіла пурпурою. 

Коло них стояла біла26.    

Трикомпонентна назва оповідання “Що я любив” 

зреалізована реченнєвою структурою. Заголовок і перші 
рядки формують квазідіалог:     

Се були милі, тонкі жіночі руки. 

Мали в собі щось більше з аристократизму, як з 

інтелігенції, і саме тим звернули насамперед  мою ува-

гу27. 

Жіночі руки – об’єкт любові ліричного героя. Ольга 

Кобилянська іменник руки означує такими мовними 

одиницями: милі, тонкі; мали щось з аристократизму, 

не мали типу товпи. У синонімічні зв’язки з лексемою 

руки вступають словосполучення: дрібні рухливі пташе-

нята, скарби тоті, а також  слово кулак. 
Ті малі жіночі руки розімрілися в блискучім про-

мінні весняного сонця, зворохобилися, і, зібравши всю 

свою силу, може і по своїх панських предках унаслідже-

ну силу, збилися в кулак і вдарили мене так сильно в 

груди, що я подався назад і вже не можу зібрати давніх 

сил і колишньої відваги, щоби приступити наново до 

них, взяти їх знову у свої руки, стиснути їх щиро, ті 

дрібні рухливі пташенята, що не мали типу товпи, – 

скарби тоті!..28.  

Фантазію “Поети” Ольга Кобилянська написала 

німецькою мовою у формі діалогу, але пізніше Іван 

Франко переклав цей твір як нарис, що складається з 

восьми частин. У вступі знаходимо чітке пояснення на-
зви твору: 

Була в мене колись поранкова душа. Се значить 

стільки, що щастя, сонячне проміння, весна… 

За се мав я дякувати поетам. Вони так вимоделю-

вали мене, що в кождій хвилині я був вразливий на шту-

ку і красоту. Але се велике добро, правда? Коли чоловік 

отворить очі і все може прочитати! Починаючи від 

рожі, що хитається в городі, а кінчаючи тим, що тяг-

неться геть-геть у сонячному світлі і зветься далечінь 

і тягне кудись нашу тугу за собою! Немає понад пое-

тів і артистів!.  
Для того, щоб активізувати увагу читача, письмен-

ниця ставить питання і сама дає на них відповіді. Така 

побудова текстової тканини характерна для Ольги Коби-

лянської і трапляється майже в кожному її творі.   

У фантазії “Поети” натрапляємо на крилатий ви-

слів: 

А поезія – се мати всякої величі, всякої краси. 

У зазначеному творі знаходимо прояви креологізо-

ваного тексту. Так, наступний вираз авторка подає ін-

шим шрифтом – курсивом, актуалізуючи його: 

 Поети і артисти виховують поранкові душі. 
   Назва “Поети” у тексті співвідноситься з словос-

полученням поранкова душа: 

 І моя поранкова душа над усе любила поетів і ар-

тистів. 

 Над усе величала моя поранкова душа поетів… 

 Нехай живуть поети, творці поранкових душ.  

Як бачимо, письменниця ідеалізує поетів та артис-

тів і використовує на їх позначення низку перифраз, як-

от: жерці красоти, співаки любові, боги землі, добірна 

публіка, інтелігенція, гарна порода людей, коханці моєї 

поранкової душі. Пор.,  
І моя поранкова душа над усе любила поетів і ар-

тистів; жерців красоти, співаків любові, богів землі. 

 У мене душ гурток чималий…сама добірна публі-

ка, котру я спрошую до своєї хати і оберігаю старан-

но29. 

 Се поети і артисти у мене, – гарна порода лю-

дей. Я сказав би: найкраща.  

 Коханці моєї поранкової душі! Квіти людськос-

ті!.... 

У антонімічні відношення до слова поети виступає 

лексема юрба, яку Ольга Кобилянська називає тупоум-
ною та грубою. Хоча в інших творах письменниці з цим 

значенням здебільшого функціонує іменник товпа. Під-

текстова інформація реалізується алюзією на ніцшеансь-

кі ідеї про надлюдину, пор., 

А юрбою, тупоумною юрбою є у мене всі ті, що не 

шанують і не чтять поета, не стелять йому під ноги 

найкоштовніших килимів, не сиплють йому під ноги 

квіток і золота…тупоумна, груба юрба!30. 

23 Kultura russkoi rechi: Entsyklopedicheskiy slovar-spravochnyk [Culture of Russian speech: an encyclopedic reference dictionary], pod 

red. L.Iu. Yvanova, A.P. Skovorodnykova, E.N. Shyriaeva y dr., M.: Flinta: Nauka, 2003, P. 51 [in Russian]. 
24 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv..., op. cit., P. 211. 
25 Ibidem, P. 212. 
26 Ibidem, P. 211. 
27 Ibidem, P. 213. 
28 Ibidem, P. 214. 
29 Ibidem, P. 248. 
30 Ibidem, P. 249.  
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У такий спосіб виникає антитеза – стилістична фі-

гура, протиставлення контрастних явищ, образів і по-

нять, за допомогою якої авторка емоційно підкреслює 

свої особливе ставлення до поетів.  

 Традиційно у творах Ольги Кобилянської три типи 
інформації переплітаються. У цьому творі можемо чітко 

простежити підтекстову інформацію. Так, у прикінце-

вих двох частинах письменниця розвінчує культ поетів і 

називає їх жебраками. Цей ефект підсилює сегментація 

тексту: 

 Тоді вона закрила своє лице, на котрім розтлівся 

весь сором її істоти і прошептала:  

У моїм краю… 

Він урочисто повторив її слова: 

У моїм краю… 

 поети…  

поети… 

се жебраки! 

се жебраки!31. 

Назва нарису “Покора” – однослівний заголовок, 

абстрактний іменник, який має значення “беззаперечна 

готовність виконувати чужі накази, вимоги і т.ін.; шано-

блива підлеглість”32.  

У творі знаходимо похідні – спільнокореневі слова 

до лексеми покора: покірні, покірно, напр.:  

Говорила, побожні покірні слова, а малі понасліду-

вали її, простягаючи й собі рученята до нього вгору33. 
Мати зложила руки навхрест на грудях і склони-

лась покірно до землі.  

Вербалізовані мовні одиниці на позначення невер-

бальної пантомімічної дії скласти/ зложити руки на-

вхрест, склонитися глибоко з повагою, склонитися/

клонитися стають символами покори.   

Побачила когось з мешканців у панських сінях – і 

склала, як перше, перед ним – тепер там руки на-

вхрест і – повернула покора. Викінчено і скромно. 

Склонилася глибоко з повагою тихо до землі…34. 

У тій хвилі сходила мати по сходах і побачила все. 
Зложила руки навхрест і склонилася35. 

І виросте з нього така сама пальма, як його мати - 

висока, поважна… із сумовито закроєними очима – й 

буде клонитися. 

Вивчиться руки навхрест складати і при кождій 

хаті і кождім порозі в просьбі о зношену одіж оставля-

ти щось зі своєї покори…36.  

Висновки. Серед назв творів малої прози Ольги 

Кобилянської знаходимо три типи заголовків: звичайні 

знаки, ускладнені знаки, образні знаки. Зазвичай назва 

твору залежить від типу інформації, представленої у ньому, 
від того, в якій формі автор хотів подати ту чи іншу думку – 

експліцитно чи імпліцитно. Серед назв творів – звичайних 

знаків виділяємо групу, умотивовану соціальним похо-

дженням головних героїв: “Жебрачка”, “Аристократка”, 

“Мужик” . Назви творів містять вказівку на час і місце 

дії, у такий спосіб реалізуючи ідею хронотопу: “У Св. 

Івана”, “Час”, “Банк рустикальний”. Виділяємо низку 

творів, у яких назви вказують на об’єкт захоплення лі-

ричного героя: “Рожі”, “Що я любив”, “Поети”.  

 
Yulia Rusnak. The cognitive-pragmatic aspect of titles of 

Olga Kobylyanska's small prose. In the article the titles of Olga 

Kobylyanska's small prose through the prism of a cognitive-

pragmatic aspect are described. As a first representative of a work 

the title is of great importance, because it carries encoded informa-

tion, adjusts the reader to the theme, idea and rhyme of the work, 

creates a background for his perception. The relevance of the artic-

le is determined by the need of further in-depth study of Olga Ko-

bylyanskaya idiostyle in order to form a cognitive-pragmatic conc-

eption of the writer's artistic discourse.  The novelty of scientific 

exploration is conditioned by the fact that the titles of Olga 

Kobylyanska's works of small prose, written at the turn of the 19th 

- 20th centuries, have not yet been the subject of analysis. The 

purpose of the article is to analyze the titles – ordinary signs of 

Olga Kobylyanska's works. 

Research methods. In the article as the main general scientific 

methods of analysis and synthesis are used, as well as linguistic – 

method of linguistic observation, descriptive and structural methods.  

Conclusions. Among the names of Olga Kobylyanskaya's small 

prose works there are three types of titles: ordinary signs, complicated 

signs, figurative signs. Usually, the name of a work depends on the type 

of information presented in it, on the form in which the author wanted to 

express a particular opinion –  explicitly or implicitly. Among the 

names of the works – the usual signs we highlight a group motivat-

ed by the social origin of the main characters: "The Beggar", "The 

Aristocrat", "The Villein". Some titles of the works indicate the 

time and place of action, thus implementing the idea of chronotope: 

"In St. Ivan", "Time", "Bank rusticalnyi". We distinguish a series 

of works in which the titles indicate the object of lyric hero admira-

ration: "Roses", "What I loved", "Poets". 
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Иванна Струк. Молчание как экстралингвальный компонент в драматическом тексте буковинских писателей. 

В статье проанализированы экстралингвальные импликатуры, основанные на речевых ремарках, для обозначения молчания и 

средства их лингвализации в драматических текстах  буковинских писателей (Ю. Федьковича, С. Воробкевича, 

С. Яричевского, И. Синюка). Актуальность исследования обусловлена необходимостью осмысления лингвистического, ком-

муникативного, культурологического, когнитивного, психолингвистического, антропоцентрического аспектов драматического 

текста, целостного исследования драматического текста как единства вербальных и невербальных компонентов общения. Но-

визна научного исследования состоит в том, что впервые в украинском языкознании рассматриваются импликатуры как взаи-

модействие вербального и невербального компонентов в драматическом тексте. В статье использованы такие методы и прие-

мы лингвистического анализа: системно-функциональный анализ, метод дискурсивного анализа, контекстуально-

интерпретационный метод, метод стилистического анализа. Выводы. Молчание является полноценным экстралингвистичес-

ким компонентом импликатуры в драматическом тексте. Как и другие невербальные средства, молчание взаимодействует со 

средствами вербальной коммуникации, иногда дублирует вербальные сообщения, однако часто усиливает, а то и отрицает их.  

Ключевые слова: драматический текст, ремарка, импликатура, экстралингвистическое средство коммуникации, 

молчание. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

звʼязок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. У драматичному тексті (далі ДТ) чітко роз-

межоване авторське мовлення та мовлення персонажів, що 

дозволяє вважати ДТ дворівневим утворенням, яке ста-
новить єдність вербальної (персонажне мовлення) та 

невербальної комунікації (авторське мовлення); склад-

ною семіотичною одиницею, поліфонію якої формує 

авторське мовлення та персонажне.  

Структурною одиницею невербальної комунікації 

ДТ визнаємо ремарку, структурні одиниці вербальної 

комунікації ДТ мають комплексний ієрархічний харак-

тер: первинна одиниця – репліка або монолог, вторинні 

– діалог, полілог. Діалог складається з повʼязаних між 

собою реплік, що формують діалогічні єдності. Репліка 

– елемент драматичного діалогу1, відповідь або запере-
чення, зауваження однієї дійової особи іншій у сценіч-

ному діалозі2. Діалогічні репліки характеризує імпліцит-

ність лінгвального вираження, тобто діалог передбачає 

недомовлюване, неповне висловлення. Оскільки в ДТ 

відсутня оповідь, яку заміщують авторські коментарі 

(ремарки), не завжди інформаційно достатні, то читач 

змушений самостійно відтворювати відсутні елементи в 

тексті. Сприйняття лінгвалізованих невербальних ком-

понентів (ремарок) залежить від уяви читача. Кожен 

реципієнт сприймає текст по-своєму, що дозволяє гово-

рити про прихований зміст діалогічних єдностей3. Це 

дає підстави виділити основну одиницю ДТ – імпліка-

туру (зв’язок репліки і ремарки) – взаємодію вербально-

го і невербального компонента у ДТ, які утворюють 

єдину зорову, когнітивну та комунікативну одиницю, 

забезпечують комплексний прагматичний вплив на ад-

ресата.  
Зважаючи на театральну реалізацію драматичного 

дійства, на те, що авторське мовлення корегує мовлен-

нєву і акціональну поведінку героїв драми, враховуючи 

досягнення теорії вербальної та невербальної комуніка-

ції, пропонуємо таку класифікацію імплікатур: 

1) імплікатури за акціональними ремарками; 
2) імплікатури за мовленнєвими ремарками; 3) імпліка-

тури за інтродуктивними ремарками з нульовим верба-

льним компонентом. 

Авторське мовлення (невербальна комунікація) в 

імплікатурах за мовленнєвим типом ремарок характери-

зує мовлення персонажів, ілюструє просодичні (голосові 

характеристики: темп, тембр, висота, гучність тощо) та 

1  Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk [Literary dictionary handbook], uklad. R. T. Hromiak, Yu. I. Kovaliv ta in., Kyiv, 1997, P. 315 [in 

Ukrainian]. 
2 Slovnyk ukrainskoi movy: v 11-ty t. [Ukrainian language dictionary: collection of eleven volumes], za red. I. K. Bilodida, Kyiv, 1970–

1980, T. VIII, P. 510 [in Ukrainian]. 
3 Struk I. “Kinesychni implikatury vizualnoho kontaktu u dramatychnomu teksti bukovynskykh pysmennykiv druhoi polovyny ХІХ – 

pochatku ХХ stolittia” [Kinesic implicatures of the eye contact in a dramatic text by Bukovynian writers of the second part of the XIX  – 

early XX century], Aktualni pytannia suspilnykh nauk ta istorii medytsyny [Сurrent issues of social sciences and history of medicine], 

Chernivtsi – Suchava, 2017, № 3 (15), P. 26 [in Ukrainian]. 

https://orcid.org/0000-0002-9883-8818
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Struk I. Silence as an extralingual component in the dramatic text of Bukovinian ... 

екстралінгвальні (мовчання, сміх, плач, позіхання, покаш-

лювання тощо) комунікативні складники. У нашій розвідці 

приділяємо увагу екстралінгвальним імплікатурам з ремар-

ками на позначення мовчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання проблеми. Соціокультурний 

та психологічний феномен мовчання є дискурсивним яви-

щем, яке віддзеркалює стан комунікантів, їхні прагматичні 

наміри та соціокогнітивну діяльність4. М. Хайдеггер вва-

жав мовчання конститутативною частиною дискурсу5. 

М. Мерло-Понті зазначала, що поза вербальним повідом-

ленням існують приховані імпліцитні змісти, частину яких 

передає мовчання. Надходження нового змісту не обмеже-

не вербальним повідомленням. Для того, щоб змовчати і у 

такий спосіб виконати невербальну дію, людині також 

необхідно володіти певною інформацією6. 
Природа, соціальний статус, функціональне наванта-

ження феномена мовчання з’ясовано в працях 

А. Свєтлової7, О. Сливинського8, Т. Анохіної9, Л. Соло-

щук10, М. Гавриш11, Л. Романюк12. Зокрема, А. Свєтлова 

досліджує полімодальність комунікативного мовчання у 

семантичному просторі англомовного художнього дискур-

су. О. Сливинський звертає увагу на структуру мовчання й 

проблему “мовчазного” героя у текстах болгарських пись-

менників 60–90 рр. ХХ ст. Т. Анохіна аналізує невербальні 

(графічні) засоби позначення комунікативного мовчання в 

англомовному художньому дискурсі. Л. Солощук розгля-
дає взаємодію мовчання з вербальними компонентами в 

англомовному дискурсі. М. Гавриш описує соціально-

прагматичні характеристики мовчання в асиметричних 

ситуаціях спілкування, досліджує особливості функціону-

вання мовчання як соціального знака на основі етнічних, 

статусних та вікових характеристик комунікантів. 

Л. Романюк зʼясовує опорні лексеми на позначення мов-

чання у драмі-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”, специ-

фіку його мовного відображення у творі, визначення кому-

нікативних передумов та семантичної структури, а також 

зв’язок мовчання й тиші. 

У мовознавстві комунікативно значуще мовчання 

класифікують на: 1) мовчання адресата / слухача; 2) мов-
чання мовця або мовчання замість говоріння; 3) мовчання 

за зміни комунікативних ролей; 4) еліптичне мовчання, що 

зумовлене синтаксичною побудовою тексту та виражене 

еліпсисом; 5) мовчання спричинене певним станом каналів 

комунікації (несправність каналу, фізичні шуми); 6) меди-

тативне мовчання, що дає мовцеві час обміркувати наступ-

ну репліку й засоби її вираження; 7) вичікувальне мовчан-

ня (очікування відповіді співрозмовника)13. 

Обов’язковими умовами комунікативно значущого 

мовчання є: свідоме та цілеспрямоване використання мов-

чання з боку відправника; обізнаність отримувача в зумис-
ному характері мовчання; володіння відправником і отри-

мувачем спільним знанням відносно значення мовчання14. 

Таке мовчання інтерпретується в спеціальній літературі по

-різному: як комунікативний знак15, як невербальний знак 

поряд із комунікативним актом16, як нульовий знак17, а 

також як мовленнєвий акт18. На думку С. Крестинського, 

“... акт мовчання – це не просто знак і не просто нульовий 

мовленнєвий акт, це складніша комунікативна одиниця, 

котра, включаючи ознаки знаковості та мовленнєвоактові 

характеристики, здатна виражати найрізноманітніші пси-

хологічні стани, бути маркером (до певної міри, звичайно) 
соціального статусу суб’єкта...”19. 

Метою нашої статті є аналіз екстралінгвальних імплі-

катур з ремарками на позначення мовчання та засобів їх 

омовлення в драматичному тексті. Матеріал дослідження 

– драматичні тексти буковинських письменників – 

Ю. Федьковича, С. Воробкевича, С. Яричевського, 

І. Синюка, творчий доробок яких найяскравіше репрезен-

тує усно-розмовне мовлення буковинців другої половини 

4 Anokhina T. O. Semantyzatsiya katehoriyi movchannia v anhlomovnomu khudozhnomu dyskurci: monohrafyia [Semantical category of silence 

in English-language artistic discource: a monograph], Vinnytsia, 2008, 160 p. [in Ukrainian]. 
5 Heidegger M. History of the Concept of Time, Bloomington, 1992, 329 p. [in English].  
6 Merleau-Ponty M. Signs, Chicago, 1964, 355 p. [in English]. 
7 Svietlova A.I. “Polifunktsionalnist ta poliaspektnist komunikatyvnoho movchannia v anhlomovnomu khudozhnomu dyskur-

si” [Multifunctionality and polyaspectivity of communicative silence in English artistic discourse], Filolohichni traktaty [Philological treatise], T. 

2, №3, 2010, P. 104–112 [in Ukrainian]. 
8 Slyvynskyi O. T. “Movchannia yak inshist. Literaturno-antropolohichna perspektyva” [Silence as otherness. Anthropological literary perspec-

tive], Slovo i chas [Word and time], 2002, № 8, P. 59–68 [in Ukrainian]. 
9 Anokhina T. O. “Intehratsiya verbalnykh ta neverbalnykh znakiv (na materiali anhliyskoi movy) [Integration of verbal and non-verbal signs (in 

English)], Materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii „Druhi Karazinski chytannia: dva stolittia Kharkivskoi linhvistychnoi shkoly”: zbirnyk 

naukovykh prats [Materials of the All-Ukrainian Scientific Conference “Friendly reading”: two centuries of Kharkiv Linguistic School: collection 

of scientific works], Kharkiv, 2003, P. 14–15 [in Ukrainian]. 
10 Soloshchuk L. V. Verbalni ta neverbalni komponenty komunikatsiyi v anhlomovnomu dyskursi [Verbal and non-verbal communicative compo-

nents in English discource], Kharkiv, 2006, 486 p. [in Ukrainian]. 
11 Havrysh M. “Neverbalna komunikatsiia: movchannia yak sotsialnyi znak” [Non-verbal communication: silence as social sign], Mova i suspilstvo 

[Language and society], 2015, Vyp. 6, P. 97–102 [in Ukrainian]. 
12 Romaniuk L. “Movnyi vyiav movchannia y tyshi v “Lisovii pisni” Lesi Ukrainky” [Linguistic expression of silence in quietness “Forest song” of 

Lesya Ukrainka], Linhvostylistychni studiyi [Linguistic studios], 2018, Vyp. 8, P. 115–122 [in Ukrainian]. 
13 Batsevych F. S. Vstup do linhvistychnoi prahmatyky: pidruchnyk [Introduction to linguistic pragmatics: textbook], Kyiv, 2011, 304 p. [in 

Ukrainian]; Bogdanov V. V. Rechevoe obschenie. Pragmaticheskie i semanticheskie aspektyi: uchebnoe posobie [Verbal communication. Prag-

matic and semantic aspects: tutorial], Sankt-Peterburg, 1990, 87 p. [in Russian]. 
14 Krestinskiy S. V. “Molchanie v sisteme neverbalnyih sredstv kommunikatsii” [Silence in the system of non-verbal means of communication], 

Tverskoy lingvisticheskiy meridian [Tver linguistic meridian], Tver, 1998, Vyp. 1, P. 74–79 [in Russian]. 
15 Ibidem. 
16 Kornilova N. B. Slovo i molchanie: aspekty vzaimodeystviya [Word and silence: aspects of interaction] [Elektronnyiy resurs] URL : http://

vestnik.yspu.org/releases/novye_Issledovaniy/16_3/ (data-zvernennya: 27.02.2020). 
17 Bogdanov V. V. “Molchanie kak nulevoy znak i ego rol v verbalnoy kommunikatsii” [Silence as zero sign and its role in verbal communication], 

Yazyikovoe obobschenie i ego edinitsy [Linguistic generalization and its units], Kalinin, 1986, P. 12–18 [in Russian]. 
18 Melikyan S. V. Rechevoy akt molchaniya v strukture obscheniya: dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata filologicheskih nauk 

[Speech act of silence in the communication structure: dissertation for the degree of philological sciences], Voronezh, 2000, 173 p. [in Russian]. 
19 Krestinskiy S. V. Kommunikativnaya nagruzka molchaniya v dialoge. Lichnostnyie aspektyi yazyikovogo obscheniya [Communicative load of 

silence in the dialogue. Personal aspects of language communication ], Kalinin, 1989, P. 95 [in Russian]. 
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Ukrainian language 

ХІХ – початку ХХ ст. 

Актуальність наукової розвідки зумовлена потре-

бою цілісного дослідження ДТ як єдності вербальних та 

невербальних компонентів спілкування. Вивчення номіна-

цій невербальних компонентів на позначення мовчання у 
комунікативних ситуаціях ДТ та функціонування таких 

невербальних засобів як у взаємодії з вербальними компо-

нентами, так і автономно від них, вимагає комплексного 

аналізу для здійснення комунікативного ефекту на читача. 

У статті використано такі методи й прийоми лінгвіс-

тичного аналізу: системно-функціональний аналіз, метод 

дискурсивного аналізу, контекстуально-інтерпретаційний 

метод, метод стилістичного аналізу. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в 

ній уперше в українському мовознавстві досліджено неве-

рбальний компонент мовчання у взаємодії з вербальними 
засобами спілкування в ДТ; виокремлено основну одини-

цю спілкування автора та персонажа – імплікатуру. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З-поміж 

мовленнєвих характеристик невербального спілкування 

окремо виділяємо складний та комплексний феномен мов-

чання як силенціальний елемент комунікації, що тісно по-

в’язаний з мовленням та культурою соціуму.  

У ДТ мовчання мовця найчастіше є реакцією на ко-

мунікативне висловлення партнера, і залежно від зорієнто-

ваності тексту, рольових статусів мовців і прагматичної 

ситуації отримує різне прочитання. 
Мовчанню притаманний ситуативний характер, а 

його актуалізація відбувається у мовленні. Екстралінгваль-

на одиниця мовчання в ДТ реалізується за допомогою па-

уз, які вербалізовані дієсловами (мовчати, думати), імен-

никами (пауза, хвиля, мовчанка), прийменниково-

іменниковими конструкціями – прийменник по (варіант 

прийменника після) + іменник у М. в. (по паузі, по хвилі, по 

мовчанню, по роздумі). 

Дієслівна лексема мовчати реалізована як невербаль-

ний складник2 імплікатур у ДТ С. Яричевського та 

С. Воробкевича. Здебільшого мовчання заміщає вербальне 
повідомлення2. Мовчання може виконувати функцію взає-

морозуміння, згоди чи підтвердження, що виступає субсти-

тутом лексеми так: ПЧОЛА. В якій барві? КАСЯ. В зеле-

ній, барва надії! (Пчола мовчить)20 Мовчання можна 

сприймати як механізм роздумів, переживань, осмислення 

думок. Емоційність мовця підсилюється делібертативни-

ми (від лат. “обговорювати обдумувати”) запитаннями, які 

риторично адресуються до самого себе. Делібертативне 

запитання запрошує до роздумів не співрозмовників, а 

самого себе. На відміну від риторичного питання, воно не 

містить ні твердження, ні заперечення. Основною функці-
єю делібертативного запитання є вираження емоційних 

роздумів21. У вербальній частині імплікатур ряд деліберта-

тивних запитань, спрямованих до себе, створюють гіпофо-

ру (від. гр. “відмова, причина, підстава”) – різновид амплі-

фікації, який складається з риторичного або медитативного 

запитання (або ланцюга запитань) і відповіді або ширше – 

реакції на нього (них)22. Напр.: ІЛАШ. По що нам тих пов-

них, всяким добром набитих клятий і комор, коли долї, 

коли щастя дасть Біг, коли на старість безжурної хвилї 

не зазнаєм? (Мовчить хвилю). Куди-ж він скитає ся? Що 

з ним стало ся? Не розберу!23. 
У пʼєсі пауза може бути фізичною та психологічною 

(драматургічною). Якщо фізична пауза може бути артику-

ляційно фіксована і створює фізичну перерву у звучанні, 

то психологічна, або драматургічна, пауза не утворює фі-

зичного перерви у звучанні і створюється за допомогою 

інтонаційних засобів. Психологічна пауза є “одним з вира-

зних засобів сценічної мови, яку К. Станіславський нази-

вав “красномовним” мовчанням”24. Специфіка паузи поля-

гає в тому, що позначена таким чином ремарка може вико-

нувати різні функції, приховувати в собі кожен раз новий 

сенс і більшою мірою співвідноситися з категорією кон-
тексту25.  

Серед екстралінвальних компонентів, що відобража-

ють паузу під час мовлення, у п’єсі “Мужики” І. Синюка 

фіксуємо дієслово із семантикою мислення думати, яке 

вказує на те, що причиною паузи в процесі комунікації є 

бажання мовця зупинитися на деякий час, щоб осмислити 

та обдумати пропозицію співрозмовника, напр.: ТОДЕР. 

Може би ви, пане двірниче… може би, ще випили-м мого-

рич?.. ДВІРНИК. Хм, хм (думає), а я знаю? А ви кілько би 

хтіли? То гроші майже пропалі. 

Серед іменникових номінацій, що репрезентують 
екстралінгвальну частину імплікатур, фіксуємо лексему 

мовчанка у творах С. Яричевського, хвиля – у 

Ю. Федьковича, пауза (павза) – у С. Яричевського та 

С. Воробкевича. 

Мовчання може бути причиною неготовності комуні-

кативного партнера до відповіді на питання співрозмовника. 

Репліку дублює консонантний вигук гм!, що передає емо-

ційну реакцію на питання, вказує на вагання мовця щодо 

конкретної оцінки факту, напр.: ГАФІЯ. А де Тетяна? МА-

ТЇЙ. Тетяна? (Павза). Гм! – Та вражадївка то єго нещас-

тє. Она єго до всего злого, до пустого, нелюдяного життя 
допровадила. Бодай ту блудницю Бог не простив!26. 

Фіксуємо в екстралінгвальних імплікатурах паузи, що 

разом із репліками спрямовані на встановлення і підтри-

мання міжособистісного контакту. Мовець використовує 

паузу, щоб сформувати думку, яку реалізує низка питаль-

них речень, напр.: ПРАКСЕДА. … Мій старий, відай, так 

скоро не прийде, можемо підвечіркувати (Пауза). Як там 

ваша чесна родина? Здорові? Пишите коли домів?27. 

Мовчання, зумовлене психічним станом, емоціями 

чи комунікативною поведінкою діалогічного партнера, 

може бути реакцією на образу, зауваження, нав’язуван-
ня своєї думки, нетолерантне висловлення співрозмов-

ника, авторитарний стиль поведінки, напр.: ЖРЕЦЬ. 

Тобі віддячимося твоїм трудом і принесем зі серця ге-

такомби… ГОЛОС ІЗ ЧЕРНІ. А декому знайдуться й 

бомби! (Пауза. Остовпіння) (Ярич., с. 301); ГОРЕМИР. 

…і заки зірка усміхнесь рум’яна, не стане підлого у нас 

20  Yarychevskyi S. Tvory u 2-kh t. Tom 2. [Works in 2 vols. Volume 2], Bukharest, 1978, P. 277 [in Ukrainian]. 
21 Kultura russkoi rechy: entsyklopedycheskyi slovar-spravochnyk [Culture of the Russian language: an encyclopedic dictionary-

directory], Moskva, 2003, P. 151 [in Russian]. 
22 Ibidem, P. 135. 
23 Tvory Sydora Vorobkevycha [The Works of Sydir Vorobkevych], Lviv, 1911, T. 3: Dramatychni tvory [Dramatic texts], P. 216 [in 

Ukrainian]. 
24 Stanislavskiy K. S. Rabota aktera nad soboy [The actor’s work on himself], Moskva, 1985, 214 p. [in Russian]. 
25 Syniuk I. Muzhyky (Silskyi obrazok v 3 diyakh). Pysmennyky Bukovyny pochatku ХХ stolittia [Men (a rural image in three action). 
Writers of Bukovina early twentieth century.], Kyiv, 1958, P. 154–176 [in Ukrainian]. 
26 Tvory Sydora Vorobkevycha…op.cit., P. 248. 
27 Yarychevskyi S. Tvory u 2-kh t…op. cit., P. 225. 
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Struk I. Silence as an extralingual component in the dramatic text of Bukovinian ... 

тирана!.. (Мовчанка)28. 

Негативні емоції, переживання, що спричинили мов-

чання, можуть бути настільки сильними, що мовець обирає 

мовчання за взірець своєї комунікативної поведінки, напр.: 

ОЛЕКСА. О, мати!... (Хвиля). Але не менї самому лиш 
тужить годить ся на сї святі могилї. – Рідний братчик 

годить ся ще до мене!29; ТЕТЯНА. Нема виходу з того 

манівця, збочив я з прямої дороги, без упину лечу у про-

пасть глибоку, темну. Невихідну (Довша павза). Ясна пас-

муга вже день завіщає; от ген вже й промінє божого со-

нечка появило ся30. В останньому прикладі екстралінгваль-

ний компонент імплікатури містить і вказівку на часову 

характеристику мовчання. 

Прийменниково-іменникові конструкції (по + М. в.) 

як засіб вираження мовчання в імплікатурах здебільшого 

засвідчують вибір комунікантом мовних засобів для вира-
ження своєї думки, напр.: ШМУЛЬ. Я не хочу забагато, 

але і замало не хочу! Ні, але коли моє не влад, то я нічо н 

скажу, бо не знаю, бо не хочу знати. ЯРОСЛАВ (по паузі). 

Ну, Шмулю, я вам вже дам, скілько хочете, тілько ска-

жіть уже зараз31; КОЗАКИ. Здоров був, батьку! ХМЕЛЬ-

НИЦЬКИЙ. Всї здорові були! (По хвили). Виговский мав 

казати вам уже, чого я вас зазвав. Я вас зазвав рішити 

нашу долю32. 

У спілкуванні мовчання виступає знаком ігнорування 

партнера, тобто небажанням продовжувати спілкування 

саме на цю тему. Тому мовець направляє комунікативний 
акт в інше русло, обирає таку тему розмови, щоб була ціка-

вою для обох учасників комунікації, напр.: МАРІЙКА. 

Таже він [Семен] гірший від Іродового сина… Побють єго 

ще слизи всїх тих, котрих обсьмішив… О нїм і не згадуй, 

він для чесних людий давно пропав, мов у Чорне озеро по-

тав. (По хвили) Але я розговорила ся і свою орудку забу-

ла… Просила тїтка, щоби-сь до неї прийшла. Хоче з то-

бою поговорити о коврах, що ткати маєш. Здаєть-ся ме-

нї, що не вдала ся їй багрява краска і хоче тебе спитати, 

ци більше галуну, копервасу ци черчику додати? МИТЕР-

ЧИХА. Правда! Аби мене так лихо забуло, як я забула… І 
зїла  відай не стало; за жердкою зіновать і материнка…33. 

Фіксуємо у складі екстралінгвальної частини імпліка-

тур прикметникові лексеми, що вказують на часові (по 

довгій роздумі) та якісні (по жаснім мовчанню) характери-

стики паузи. Зазвичай таке мовчання викликане роздумами 

мовця внаслідок неприємного здивування, напр.: ВИГОВ-

СКИЙ. Сих він велїв піймати і одних позастромяти на 

палї а рештї казав то ноги повтинать, то руки, то очи 

випечи, і їх тобі прислать сегодне в дар… ХМЕЛЬНИЦЬ-

КИЙ (по жаснім мовчаню). То дар за дар… Сих псів поче-

твертувати зараз, і їх Потоцкому післати!!!34; СТЕПАН 
(по довгій роздумі). І жалко і весело мені почути від тебе 

про твою постановку щодо Льоні...35. 

Висновки й перспективи подальших розві-

док. Мовчання є повноцінним екстралінгвальним компоне-

нтом імплікатур у драматичному тексті. Як і інші неверба-

льні засоби, мовчання взаємодіє із засобами вербальної 

комунікації, інколи дублюючи вербальні повідомлення, 

однак часто посилюючи, а то й заперечуючи 

їх. Комунікативно значуще мовчання має певне емоційне 

забарвлення та є засобом спілкування, що передає найріз-

номанітніші комунікативні смисли семантико-

прагматичного характеру.  

 Перспективу репрезентованого дослідження вбачає-
мо в подальшому поглибленні знань про прагматичні особ-

ливості екстралінгвальних імплікатур на позначення мов-

чання з урахуванням соціальних та психологічних чинни-

ків за умов реалізації конкретної комунікативної ситуації. 

 
Ivanna Struk. Silence as an extralingual component in the 

dramatic text of Bukovinian writers. The research is devoted to the 

interaction of verbal and non-verbal means of communication in the 

dramatic text. In the scientific research the expansion of the semantic 

space of terms is taken into account. It helped to understand the theory 

and enabled to use the idea of communication. Taking into account the 

specificity of dramatic text (DT) – it’s clearly distinguished author's 

speech and speech of characters. DT is defined as a two-level entity, 

which is the unity of verbal (character speech) and non-verbal commu-

nication (author’s communication); a complex semiotic unit, the po-

lyphony of which forms author's speech. The novelty of scientific 

research is that the notion of implication for the first time were intro-

duced to the terminology apparatus of the DT, which is understood by 

the minimal structural and semantic unity of verbal and non-verbal 

components (remarks and replicas) that are viewed as single visual, 

cognitive and communicative, provide a comprehensive pragmatic 

influence on the addressee.  

 The relevance of scientific research is determined by the 

need to analyze extralinguistic implicatures with remarks on the desig-

nation of silence and their linguistic means in the dramatic texts of 

Bukovinian writers (Yu. Fedkovich, S. Vorobkevich, S. Yarychevsky, 

I. Sinyuk). Communicatively meaningful silence has a certain emotion-

al color and is a means of communication that gives a variety of com-

municative meanings of a semantically-pragmatic nature. 

The following methods and techniques of linguistic analy-

sis are used to achieve the goal and task: the system-functional analy-

sis, the method of discursive analysis, the contextual-interpretive meth-

od, the method of stylistic analysis, the conversion analysis.  

Conclusions. Silence is a full-fledged extralinguistic compo-

nent of the implicature in dramatic text. Communicatively meaningful 

silence has a certain emotional color and is a means of communication 

that conditions a variety of communicative meanings of a semantically-

pragmatic nature. The prospect of the study involves a systematic anal-

ysis of the implicatures, taking into account the universal, ethnospecific 

and individual markers of the dramatic text of the Bukovinian writers.  

Key words: dramatic text, remark, implicature, extralingual 

means of communication, silence.  
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Галина Теслицькая. Категория частичной персональности в простых предложениях с полупредикативными 

адъективными компонентами. Актуальность исследования обусловлена направленностью современных лингвистиче-

ских исследований к проблемам семантического синтаксиса, попыткой создания семантической теории предложения с 

учетом асимметрии языкового знака, глубинных категорий предложения. Установления внешнесинтагматических потен-

ций адъективов составляет научную новизну статьи. Цель исследования – проанализировать внешнесинтагматические 

связи полупредикативного адъективного компонента с предикативным центром основного предложения, выраженного 

категориями относительной темпоральности, относительной модальности и частичной персональности. Методами исс-

ледования служили структурный и функциональный анализы простых предложений с адъективными компонентами. 

Выводы исследования дополняют грамматику простых осложненных предложений, обогащают учение о вторичной 

предикации и полупредикативности как релевантных категориях простых (монопредикативних) полипропозитивних 

предложений. 

Ключевые слова: простое осложненное предложение, полупредикативный адъективный компонент, семантика, 

синтагматика, базовый и вторичный предикат, семантико-синтаксические отношения. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Ускладнене речення, репрезентуючи два 

чи більше повідомлення про дійсність, оприявнює певне 

співвідношення між одиницями інформації – пріоритет-
ною та коментувальною, уточнювальною чи пояснюва-

льною пропозиціями. Вторинні предикатні синтаксеми, 

виражені прикметниками й дієприкметниками, здатні 

передавати сукупність додаткових значень атрибутивно-

сті, адвербіальності, модальності, а в типових виявах – 

виконувати роль показника семантико-синтаксичних 

відношень між реченнєвою пропозицією (на формально-

синтаксичному рівні – предикативною одиницею) та 

пропозицією, оформленою нереченнєво1, демонструвати 

внутрішньореченнєвий аналітизм через уведення до 

цілісної реченнєвої структури відокремлених конс-
трукцій2. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для 

простих ускладнених речень наявність структур вторин-

ної предикації є конститутивною ознакою, тому в речен-

нях із напівпредикативним адʼєктивними компонентами 

йдеться про вторинну предикацію атрибуції, що встано-

влює семантичний зв’язок між суб’єктом (об’єктом) і 

його потенційними якостями, ознаками. Конструкції 

вторинної предикації є результатом процесів синтаксич-

ної компресії та редукції; вони маркують “наявність 

внутрішньореченнєвої структури, співвідносної з преди-
кативною, але такої, що не являє собою самостійного 

речення”3. Речення як спосіб номінації події, певної си-

туації – реальної чи гіпотетичної – є багатовимірним, 

оскільки номінація події не обов’язково має форму пре-

дикативної одиниці (І. Вихованець, К. Городенська, 

А. Загнітко, О. Кульбабська, М. Мірченко, 

Р. Христіанінова). Ту саму позамовну ситуацію можна 

відобразити різними структурними типами речень, роз-

межованими за ступенем синтаксичного членування, 

структурними схемами і способом вираження компоне-

нтів, пор.: 1. Господиня змащувала пір’ям паски4; 2. За 
вікном пропливали зелені гори, повиті ніжним серпан-

ком/5/ Гори пропливали + Гори розкинулися за вікном + 

Гори були зелені + Серпанок повив гори + Серпанок зда-

вався ніжним. Отже, ситуація є ідентифікатором елеме-

нтарності / неелементарності простого речення: елемен-

тарне із семантичного погляду речення (1) означає одну 

1 Vykhovanets I. R. Hramatyka ukrainskoi movy: Syntaksys [Grammar of the Ukrainian language: Syntax], Kyiv: Lybid, 1993, Р. 140 [in Ukraini-

an]. 
2 Zahnitko A. P. Teoretychna hramatyka ukrainskoi movy. Syntaksys [Theoretical grammar of the Ukrainian language. Syntax], Donetsk: DonDU, 

2001, Р. 65 [in Ukrainian]. 
3 Moisiienko A. „Syntaksychni vidnoshennia v prostomu uskladnenomu rechenni: synkretyzm vidnoshen” [Syntactic relationsin a simple complic-

ated sentence: syncretism of relations], Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu [Scientific Bulletin of Chernivtsi National University], 

Chernivtsi, 2009, № 475‒477, Р. 65 [in Ukrainian].  
4 Kytaihorodska V. Hoira [Goira],Chernivtsi: Bukrek,2011, Р. 65 [in Ukrainian]. 
5 Danylenko V. U prominni zghasaiuchoho sontsia [In the ray of  the dying sun], Lviv: Piramida, 2017, Р. 25 [in Ukrainian]. 

mailto:tgalina1024@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0705-228X


37                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 Teslitska H. Category of partial induvidualization of simple sentences…  

ситуацію, одну подію, тоді як просте неелементарне 

речення (2) орієнтоване на ієрархію кількох ситуацій, 

одна з яких розгорнута в суб’єктно-предикатну структу-

ру (Гори пропливали), а інші – як згорнуті (побічні, до-

даткові) номінації ситуацій найчастіше у формі словос-
получень (зелені гори, повиті серпанком, серпанком 

ніжним). Як часткові знаки ситуації, такі словосполу-

чення роблять монопредикативне речення поліпредикат-

ним, тобто таким, що містить одиничну інформацію про 

ситуацію (Т. Лутак, О. Межов, М. Степаненко). 

У синтаксисі персональність визначають як семан-

тичну категорію, що “характеризує учасників позначу-

ваної ситуації відносно учасників ситуації мовлення – 

передусім мовця”6. Виокремлюють такі вияви цієї кате-

горії: а) виконавець дії – означений суб’єкт, вказівка на 

якого є необхідною для семантики речення; б) діяч – 
неозначений суб’єкт, конкретизація якого не зумовлена 

інтенціями мовця; в) суб’єкт дії – особа, дія якій нав’я-

зується певними обставинами (непрямий суб’єкт); 

г) суб’єкт дії – знаряддя, за допомогою якого дія реалі-

зовується (суб’єкт-інструменталь); ґ) у контексті немає 

вказівки на суб’єкт дії (безсуб’єктна дія). 

Однак виокремлення речень із безсуб’єктною дією 

не зовсім коректне, оскільки варто чітко розмежовувати 

поняття різних аспектів речення: “безпідметові синтак-

сичні одиниці” – формально-синтаксичний аспект; “із 

модифікованою суб’єктною синтаксемою”, зреалізова-
ною в сучасній українській мові в два способи: лексич-

ним заповненням суб’єктної позиції (словами на зразок 

хтось, дехто, кожен, усякий, ніхто тощо) або лексич-

ною нейтралізацією суб’єктної позиції7. 

Зміст синтаксичної категорії особи полягає в уста-

новленні стосунку суб’єкта речення до учасників кому-

нікації: його відповідності першій, другій або третій 

особі (М. Плющ, Г. Почепцов, Ф. Смагленко, 

Н. Ясакова). Лексична семантика дієслівного предиката 

зумовлює можливість його вживання із суб’єктом пев-

ного персонального статусу, а отже, й реалізації грама-
тичного значення першої, другої чи третьої особи через 

відповідну граматичну форму8. Традиційно основними 

засобами вираження персональності в реченні є особові 

форми дієслова та особові займенники. Дієприкметник 

та прикметник не мають власних засобів вираження 

граматичної особи, проте набувають особової семанти-

ки в контексті, будучи вторинними предикатами в НАК.  

Мета статті – проаналізувати та описати семанти-

ко-синтаксичні засоби вираження категорії часткової 

персональності у простих реченнях із напівпредикатив-

ними адʼєктивними компонентами (НАК). 
Актуальність дослідження зумовлена загальною 

спрямованістю сучасних лінгвістичних студій до про-

блем семантичного синтаксису, спроби створення сема-

нтичної теорії речення з урахуванням центрального міс-

ця синтаксису в граматиці, асиметрії мовного знака, 

глибинних категорій речення. Методами дослідження 

слугували структурний і функційний аналізи простих 

речень з ад’єктивними компонентами як одиниць моно-
предикативних (формально-синтаксична ознака), полі-

ситуативних, поліпропозитивних, поліпредикатних, мо-

но- / полісуб’єктних (семантико-синтаксичні ознаки), 

поліінформативних, утворених унаслідок дії закону мо-

вної економії (функційна ознака). Наукова новизна 

одержаних результатів дослідження полягає в тому, що 

в ньому вперше установлено зовнішньо-синтагматичні 

потенції ад’єктива в структурі простого ускладненого 

речення, виявлено основні типи реалізацій семантико-

синтаксичних відношень між основною та вторинною 

пропозиціями.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Хара-

ктеризуючи персональність як вираження відношення 

дії, стану чи ознаки предмета до граматичної особи, 

українські вчені визначають особове значення в напівп-

редикативній конструкції як “відносну (часткову) персо-

нальність, оскільки вона уточнюється в ускладненому 

реченні через зв’язок з предикатом базового речення”9. 

За визначенням синтаксистів, “передаючи персональ-

ність, дієприкметники, як і прикметники, пов’язуються з 

назвами предметів не тільки семантично, а й граматично 

– у формах роду, числа та відмінка”10. Отже, у реченнях, 
ускладнених НАК, категорія персональності характери-

зується наявністю одного чи більше суб’єктів (носіїв 

ознаки). Визначальною ознакою цих синтаксичних 

конструкцій є збіги / незбіги суб’єктів основної та вто-

ринної предикативної одиниці, тобто моносуб’єктність 

чи полісуб’єктність простого поліпропозитивного ре-

чення.  

Для речень, ускладнених напівпредикативними 

ад’єктивними компонентами, значення моносуб'єктнос-

ті (S 1) є типовим за умови, коли обидва предикати 

(основний і вторинний) характеризують спільний су-
б’єкт у формально-синтаксичній позиції підмета. За ти-

пом діяльності, стану, процесу й ознаки можна виокре-

мити такі типи односуб’єктних речень із S 1, ускладне-

них НАК, із базовими предикатами на означення: 

1) конкретної фізичної дії, напр.: Захеканий після дво-

бою з Буженицею, Курилюлька вклонився отаманові в 

пояс11; Імператор не слав туди послів, злий на князя 

Всеволода12; 2)  буття, перебування, напр.: Притихлий і 

зляканий, згорнувши міхи, на стільчику сидів сліпий Вих-

тір13; 3) руху, напр.: Присадкуватий і добродушний, 

гість підійшов упевненою ходою14; 4) мовленнєвої дія-
льності, напр.: Квіти, червоні й жовті, сині й білі, сурм-

лять до сонця у саморобних вінках із соснового гілля15; 

5) інтелектуальної діяльності, напр.: Це вже князь Свя-

6 Bondarko A. Teoriya funkczionalnojy grammatiki. Personal`nost`. Zalogovost` [Theory of functional grammar. Personality. Security], 

Sankt-Peterburg: Nauka, 1991, Р. 5 [in Russian]. 
7 Vykhovanets I. R. Narysy z funktsionalnoho syntaksysu ukrainskoi movy [Essays on the functional syntax of the Ukrainian language], 

Kyiv: Nauk. dumka, 1992, Р. 174 [in Ukrainian]. 
8 Yasakova N. Katehoriia personalnosti: pryroda, struktura ta reprezentatsiia v ukrainskii literaturnii movy [Personality category: nature, 

structure and representation in Ukrainian literary language], Kyiv:NaUKMA, 2016, P. 28  [in Ukrainian]. 
9 Kulbabska O. V. Vtorynna predykatsiia u prostomu rechenni [Secondary predication in a simple sentence], Chernivtsi: Chernivetskyi 

nats. un-t, 2011, Р. 62 [in Ukrainian]. 
10 Slynko I. I., Huivaniuk N. V., Kobylianska M. F. Syntaksys suchasnoi ukrainskoi movy: Problemni pytannia [Syntax of Modern Ukrain-

ian: Problematic Issues], Kyiv: Vyshcha shk., 1994, Р. 335 [in Ukrainian]. 
11 Ivasiuk M. Lytsarivelykoiliubovi  [Knightsofgreatlove],Uzhhorod: Karpaty, 1987, Р. 81[in Ukrainian]. 
12 Zahrebelnyi P. Yevpraksiia [Eupraxia], Kyiv: Rad. pysmennyk, 1975, Р. 165 [in Ukrainian]. 
13 Tiutiunnyk H. M. Vyr [Whirlpool], Kyiv: Dnipro, 1991, Р. 361 [in Ukrainian]. 
14 Bahrianyi I. Tyhrolovy; Morituri [Tigers. Morituri], Kyiv: Nauk. dumka, 2001, Р. 136 [in Ukrainian]. 
15 Tiutiunnyk Hr. Tvory : u 2-kh kn [Works: in 2 books], Kyiv: Molod, 1984, Р. 259 [in Ukrainian]. 
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тослав надумав, передбачливий16; 6) зорового сприйнят-

тя, напр.: Довгань, зачеплений за живе, вп’явся погля-

дом у довгасте обличчя Мирона17; 7) фізіологічного про-

цесу, напр.: Коні важко дихали, натомлені18; Зрозпаче-

на, безсила, змучена, Євпраксія плакала впродовж бага-
тьох днів19; 8) процесу в природі, напр.: Вирує дух липи 

над Херсоном, п'янкий і гострий20 (Ян., с. 16); По землі 

туманець послався, сивий і негустий21; 9) квалітативної 

ознаки, напр.: Чіпкі і аж волохаті, вони [очі] схожі на 

чорні краплини павуків22; Та цей, кирничанський, [палац] 

таки був кращий23. 

Досліджуючи категорію персональності, лінгвісти 

виокремлюють три ступені її означеності. Максималь-

ний її рівень властивий першій особі, мінімальний – 

третій. Друга особа характеризується більшою означені-

стю, ніж третя, проте не має властивої першій особі гра-
ничної унікальності24. “Я-суб’єкт” є компонентом града-

ційного ряду, що поєднує максимальну референтну й 

кількісну означеність, він не потребує відповідного мар-

кера, хоча в монологічному тексті від першої особи за-

йменник можуть супроводжувати означення або прик-

ладка, яка називає мовця і приховано виражає вторинну 

предикацію25, напр.: Тоді я, не ображений, а здивова-

ний, пішов мандрівником по всій імперії26; в окремих 

випадках суб’єкт може не бути репрезентований верба-

льно, однак це не впливає на загальну семантику висло-

влення та вираження категорії персональності, напр.: 
Порубаний, постріляний, але іду27. 

Другій особі теж властива однозначність референ-

ції в кожному комунікативному акті, напр.: А ти, розкі-

шна і убога водночас, манила до себе дивовижним сяй-

вом28; Чи знали ви, до осуду охочі, – якщо він навіть 

зрікся на словах, які тоді були у нього очі?29.  

Проте найчастотнішим є співвідношення персона-

льності у формі третьої особи. Референтність суб’єкта 

третьої особи залежить від “особливостей денотата, ная-

вності чи відсутності в мовця достатньої інформації для 

означення суб’єкта й комунікативних намірів мовця, 
який обирає спосіб його вербалізації”30, напр.: Безшум-

ний, непорушно застиглий, конус пливе одною масою31; 

То голову держить тутешній волохатий бог, лютий, 

скупий і ненажерливий32. 

За констатацією Н. Ясакової, “найвищий ступінь 

означеності й індивідності в цій сфері властивий особо-
вій власній назві”33, тобто мовець і слухач, використову-

ючи у процесі спілкування власну назву, усвідомлюють, 

про кого чи що йде мова, напр.: Небавом увиразнився й 

Чумацький шлях, чистий і святковий, наче його прит-

русили золотим піском34. Ще одним типом слів, яким 

притаманний високий ступінь означеності, є особові 

займенники. Ця властивість зумовлена особливостями 

граматичної та семантичної природи особових займен-

ників, які в мові позбавлені предметного значення, тоді 

як у мовленні є конкретними, наповненими точним зміс-

том, напр.: Так і розійшлися мати і дочка, незлостиві, 
але і не примирені35. 

Із-поміж засобів вираження суб’єктної синтаксеми 

в односуб’єктних поліпропозитивних реченнях виокре-

млюємо займенникові та іменникові суб’єкти. При су-

б’єкті-займеннику напівпредикативні ад’єктивні компо-

ненти найчастіше виражають семантику: власне-

атрибутивну, напр.: Я, беззбройна, їм потім вийду назу-

стріч36; причини, напр.: Стомлений, спраглий, пригніче-

ний, він [Янь] тоді ледве тримався в сідлі37; умови, на-

пр.: Всякий, вільний від прокляття, вільний також і від 

заповідей38; допусту, напр.: Неговіркий на людях і вдома, 
Тимофій за горицвітівською звичкою тепер досхочу 

говорив сам до себе39. 

Для характеристики суб’єктних синтаксем, вираже-

них іменниками, виокремлюємо передусім власні та 

загальні назви.  

Ілюстративний матеріал засвідчив використання 

при іменниках – власних назвах напівпредикативних 

ад’єктивних компонентів із семантикою: 

а) атрибутивною, напр.: П’ятим у ряду йшов Громов, 

хитрий і лінивий40; б) стану предмета чи особи, напр.: 

Нахмурений і заглиблений у себе, Дитинка ніби не чув 
того волання41; в) причини, напр.: А сам Ігор, поране-

16  Malyk V. Cherleni shchyty [Reds hields], Kyiv: Dnipro, 1990, Р. 48 [in Ukrainian]. 
17 Ivasiuk M. Lytsari…op. cit., Р. 35. 
18 Bahrianyi I. Tyhrolovy…op. cit., Р. 136. 
19 Zahrebelnyi P. Yevpraksiia…op. cit., Р. 119. 
20 Yanovskyi Yu. Vershnyky [Riders], Kharkiv: Folio, 2006, Р. 16 [in Ukrainian]. 
21 TiutiunnykHr. „ Tvory…op. cit.  Р. 321. 
22 Stelmakh M. Tvory : v shesty tomakh [Works: in six volumes], Kyiv: Dnipro, 1972, Т. 1, Р. 652 [in Ukrainian]. 
23 Ivasiuk M. Lytsari…op. cit.  Р.125. 
24 Yasakova N. Yu. “Stupeniuvannia riznovydiv semantyky personalnosti za rivnem oznachenosti” [Degree of varieties of personality 

semantics by level of certainty], Ukrainska mova [Ukrainian language], 2015, № 3, Р. 80 [in Ukrainian]. 
25 Pliushch M. “Referentsiini aspekty semantyky zaimennykiv” [Reference aspects of the semantics of pronouns], Problemni pytannia 

syntaksysu [Problem syntax issues], Chernivtsi: ChDU, 1997, Р. 4‒5 [in Ukrainian]. 
26 Ivanychuk R. Malvy (Ianychary). Orda [Malvi (Janissary). Horde], Kharkiv: Yevroekspres, 2000, Р. 5 [in Ukrainian]. 
27 Yavorivskyi V. Ohliansia z oseni. Avtoportret z uiavy [Look back from thefall. Self-portrait from imagination], Kyiv: Dnipro, 1984, Р. 

178 [in Ukrainian]. 
28 Malyk V. Cherleni…op. cit., Р. 45. 
29 Kostenko L. Vybrane: poezii [Favorites: poetry], Kyiv: Dnipro, 1989, Р. 227 [in Ukrainian]. 
30 Yasakova N. Katehoriia…op. cit., Р. 191. 
31 Vynnychenko V. Soniachna mashyna [Solar machine], Kyiv: Dnipro, 1989, Р. 552 [in Ukrainian]. 
32 Bahrianyi I. Tyhrolovy…op. cit., Р. 52. 
33 Yasakova N. Katehoriia…op. cit., Р. 191. 
34 Ivasiuk M. Lytsari…op. cit., Р. 16. 
35 TiutiunnykHr. Tvory…op. cit., Р. 480. 
36 Kostenko L. Vybrane…op. cit., Р. 183. 
37 Malyk V. Cherleni…op. cit., Р. 218. 
38 Zahrebelnyi P. Yevpraksiia… op. cit., Р. 201. 
39 Stelmakh M. Tvory… Т. ІІ. op. cit., Р. 200. 
40 Tiutiunnyk Hr. Tvory… op. cit., Р. 462. 
41 Ivasiuk M. Lytsari… op. cit., Р. 166. 
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ний, потрапив до Кончака в полон!42; г) допусту, напр.: 

Тиміш, такий міцний і відважний, загинув через якогось 

миршавого дрантюха Вишневецького43; ґ) часу, напр.: 

Завжди неуважлива до занять простого люду, Євпрак-

сія тепер з болючим вдоволенням стежила за всім44. 
Оскільки власні назви є конситуативно конкретизо-

ваними словами, доволі часто напівпредикативні ад’єк-

тивні компоненти із семантикою атрибутивної кваліфі-

кації розміщуються дистантно щодо означуваного сло-

ва, напр.: І Дарка стає собі в тіні крила магазину: неза-

мітна, причаєна й сторожка45. 

Суб’єктні синтаксеми, виражені іменниками – зага-

льними назвами, є найчастотнішою групою в реченнях, 

ускладнених НАК, і належать до таких лексико-

семантичних груп: 

1) абстрактні, серед яких іменники на означення: 
а) якостей і властивостей осіб, предметів і явищ, напр.: 

Тільки ж темінь уже насторожилась за узголів’ям, 

важка і морозна46; б) історичних періодів або часових 

відрізків, напр.: І знову ніч обгорнула Вадима, глуха і 

чорна47; в) психо-фізичних станів, напр.: Перше, найгос-

тріше і найболючіше, враження від материної сліпоти 

дещо пригоїлося48; г) дій і процесів, напр.: Події, навіть 

найвірогідніші, у ті часи поступалися місцем обману49; 

ґ) наукових понять, напр.: Стояв бина землі матріар-

хат. Вічний, Тимоше, і невмирущий50; 

2) конкретні, де зафіксовано використання імен-
ників-назв на позначення: а) людей, напр.: Селами почав 

ходити цей парубійко, безвусий і довговолосий, як Ди-

тинка51; б) частин тіла, напр.: І тихим, сумовитим не-

спокоєм огортається її [дівчини] серце, прибите, але 

живе52; в) тварин, напр.: Кінь, ще молодий, та якийсь 

напружений, ніби напівдикий, здавалося, от-от вир-

веться з рук53; г) рослин, напр.: В лісах блукають згорб-

лені колоси – дерева, неприкаяні, як ми54; ґ) предметів 

побуту, напр.: В кімнаті стояло ліжко, широке, хазяй-

ське55; Той рушник, мокрісінький, миттю висихав на 

гарячому чолі56; д) їжі та напоїв, напр.: На столі лежав 
шмат хліба, черствого, чорного57; е) одягу, напр.: Ха-

лат, занадто довгий та широкий, прикрив дівчину до 

п’ят58; є) знарядь праці, інвентарю, напр.: Це не спорти-

вні лижви, ліпші59; І стомлене перо, не звикле до гіпер-

бол, в чаклунських нетрях слів ламалося не раз60; 

ж) явищ природи, напр.: Дощі зарядили, такі затяжні-

затяжні61; з) населених пунктів, напр.: Село сховалося в 
балці діброви, невеличке, чепурне62; 

3) речовинні, з-поміж зафіксовано назви рідин, 

напр.: Піт, змішаний з нею [землею], виїдав очі63; 

4) збірні, напр.: Панство, заспокоєне, почало зруч-

ніше вмощуватись у легенькій віденській колясці64. 

У двоскладних неповних контекстуальних речен-

нях, що не мають словесного вираження суб’єкта, також 

фіксуємо координування НАК з основною предикатив-

ною одиницею та ширшим контекстом, напр.: Такої лас-

ки і доброти Марія не сподівалася від татарина. Кла-

нялася парубкові, зворушена до сліз, розгублена65; Дире-

ктор був у кабінеті сам. Стояв біля вікна спиною до 

дверей, невисокий, щупленький66. 

Отже, у моносуб’єктних реченнях, ускладнених 

НАК, засобом вираження суб’єкта можуть бути займен-

ники й іменники різних лексико-граматичних розрядів, 

хоча подеколи спостережено й імпліцитне вираження 

суб’єкта, що його необхідно встановлювати в ширшому 

контексті. 

Другий тип простих речень, ускладнених НАК, 

репрезентує полісуб’єктність, якщо кожний із предика-

тів – базовий і вторинний – самостійно “відкриває міс-
ця” для різних суб’єктів – S 1 і S 2, напр.: Поляки, угорці, 

німці, покликані Матеєм Басарабом, прийшли прогнати 

нас із Молдавії67// Поляки, угорці, німці (S 1) прийшли 

прогнати нас із Молдавії + Їх покликав Матей Басараб 

(S 2).  

Вторинний суб’єкт (S 2) може бути виражений як 

експліцитно, напр.: Я вже була готова швиргонути в неї 

індіанським томагавком, привезеним Кирилом із черго-

вої поїздки до Латинської Америки68; так і імпліцитно, 

як-от: Моя тітка Анна в час церемонії коронаційної 

присягалася на Євангелії, вивезеному [кимось] з Києва, 
писаному по-руськи69. 

Речення із двома суб’єктами (S1 – у базовому ре-

42  Malyk V. Cherleni… op. cit., Р. 391. 
43 Ivasiuk M. Lytsari… op. cit., Р. 83. 
44 Zahrebelnyi P. Yevpraksiia… op. cit., Р. 173. 
45 Vilde Iryna. Metelyky na shpylkakh. Bie vosma hodyna. Povnolitni dity [Butterflies on studs. It's eight o'clock. Adult children], Droho-

bych: Dnipro, 1987, Р. 39 [in Ukrainian]. 
46 Stelmakh M. Tvory… op. cit., Т. ІІІ, Р. 304. 
47 Malyk V. Cherleni… op. cit., Р. 121. 
48 TiutiunnykHr. Tvory… op. cit., Р. 66. 
49 Zahrebelnyi P. Yevpraksiia… op. cit., Р. 154. 
50 Yavorivskyi V. Ohliansia… op. cit., Р. 64. 
51 Ivasiuk M. Lytsari… op. cit., Р. 5. 
52 Stelmakh M. Tvory… op. cit., Т. ІІІ. Р. 643. 
53 Ivasiuk M. Lytsari… op. cit., Р. 15. 
54 Kostenko L. Vybrane… op. cit., Р. 330. 
55 Pidmohylnyi V. P. Misto [City], Kyiv: Veselka, 1993, Р. 172 [in Ukrainian]. 
56 Malyk V. Cherleni… op. cit., Р. 78. 
57 Bahrianyi I. Tyhrolovy… op. cit., Р. 145. 
58 Tarasiuk H. Liubov i hrikh Marii Mahdalyny [The Love and Sin of Mary Magdalen], Chernivtsi: Obldruk, 1995, Р. 89  [in Ukrainian]. 
59 Bahrianyi I. Tyhrolovy… op. cit., Р. 206. 
60 Kostenko L. Vybrane… op. cit., Р. 407. 
61 Ibidem., Р. 309. 
62 Bilyk I. Mech Areia [Sword Area], Kyiv: A.S.K, 2003, Р. 51  [in Ukrainian]. 
64 Malyk V. Cherleni… op. cit., Р 378. 
65 Stelmakh M. Tvory… op. cit., Т. І, Р. 389. 
66 Ivanychuk R. Malvy… op. cit., Р. 73. 
67 TiutiunnykHr. Tvory… op. cit., Р. 445. 
68 Ivasiuk M. Lytsari… op. cit., Р. 84. 
69 Tarasiuk H. Zhinochi romany [Women's novels],  Brovary : Vidrodzhennia, 2006, Р. 10  [in Ukrainian]. 
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ченні та S2 при вторинному ад’єктивному предикаті), окрім 

значення власне-атрибутивної характеристики, містять 

вказівку на причину, допуст, мету основної дії.  

НАК із семантикою атрибутивної характеристики 

функціонує в реченнях, де предикат базової одиниці має 

значення: активної фізичної дії, напр.: І вони [солдати]
потягли Карпа, виючого, лугами70; локативної дії та стану, 

напр.: Хтось, окутаний темрявою, повернув  у вулич-

ку71; перебування, буття, напр.: Залишалися тільки укріп-

лені городи Посульської оборонної лінії, зрубані ще князем 

Володимиром Святославичем у 988 році72; інтелектуальної 

дії чи процесу, напр.: А Оверко читав книжки, написані по

-нашому73; мовленнєвої діяльності, напр.: У цеху скажемо 

на початку одне одному кілька теплих слів, нескладних і 
неладних, проте добрих і дебелих74; зорового чи слухового 

сприйняття, напр.: Глипав сердито на Абдурахмана, мізер-

ного й безпорадного, але підлого й бездушного75; процесу в 

природі, напр.: Темну ніч, затягнуту чорними хмарами, 

шмагали блискавки76; квалітативної ознаки, напр.: Її 

[Настина] слов'янська врода, одягнута в барвистий східний 

одяг, була така яскрава, вражаюча77; квантитативної 

ознаки, напр.: ...ще було трохи пшона, перемішаного з 
шматочками замороженого м'яса78. 

Із додатковою семантикою причини виокремлюємо 

двосуб’єктні речення із базовими предикатами на означен-

ня: активної фізичної дії, напр.: Він [Марко], розжалобле-

ний тою любов’ю і майже засоромлений, цілував вдячно 

руку79; локативної дії, напр.: З верболозу, кимсьнаполоха-

ний, важко злетів куцохвостий крижень80; буття, існуван-

ня, напр.: Чисто, свіжо, молодо виглядало в цю пору міс-

то, не отруєне вихлопними газами тисяч машин, не запру-

джене людським нестримним потоком, не оглушене шу-

мом і криком, гурчанням моторів і ревом турбін81; інтелек-
туальної дії чи процесу, напр.: Підхоплені вітром націона-

льного відродження, вони [лиця] вже написали всі свої 

молитви до України82; мовленнєвої діяльності, напр.: Вся 

хата, затиснута петлями вітровію, голосить тривожно і 

низько83; зорового чи слухового сприйняття, напр.: Ті [діти] 
прибігали й витріщалися на бранця, присланого самим 

аллахом84; фізичного стану, напр.: А я, скулившись, обра-
жена Мольфаровою байдужістю, ніяк не могла засну-

ти85; психо-емоційного стану, напр.: Заколисаний, він 

[Степан] почув бажання говорити86; емоційно-оцінного 

ставлення (відношення), напр.: Шагай ненавидів школи, 

побудованої на страху87; фізіологічного процесу або стану 

напр.: Мала ж заплакала голосно й ревно, ображена чи 

налякана своїм незнайомим вітцем88; процесу у природі, 

напр.: Море почорніло, затінене важкими хмарами89; ква-
літативної ознаки, напр.: Душі їхні, пом'якшені міцним на-

поєм, готові були до замирення90. 

Із-поміж двосуб’єктних конструкцій із додатковою 

семантикою допусту виокремлюємо ті, у яких предикат 

базового речення має значення: активної фізичної дії, на-

пр.: Що спонукає отамана-буковинця, кращого і розумні-

шого від усіх князів, прагнути до вічного неспокою і небез-

пеки?91; локативної дії, напр.: Схвильована і незвично на-

пружена від чекання, дівчина легко біжить по росистому 

міждоріжжі92;  перебування, буття, існування, напр.: Від-

різаний від великого світу, він [Дмитро] жив одним поди-
хом з ним93; інтелектуальної дії чи процесу, напр.: Рудигер, 

хоч недійшлий віком, мав знати все про київського кня-

зя94; зорового чи слухового сприйняття, напр.: Пестливі 

назвиська... кожному чути приємно, хоч і дур-

ні95; фізіологічного процесу, напр.: Обличчя Геннадія Пав-

ловича, вибілене першими холодами, майже не змінило-

ся96; квалітативної ознаки, напр.: Слов'яни, хоч ще не про-

свіщені вірою, обдаровані добрими природними властивос-

тями97. 

Окрім атрибутивно-кваліфікаційних, каузальних та 

допустових двосуб’єктні речення з НАК можуть передава-
ти відношення темпоральну семантику, напр.: Я ж тебе, 

колись малого, на руках носив98; мети, напр.: Степан пруч-

нувся й притулився до стіни, ладний злитися з нею і зник-

нути геть99. 

70 Tiutiunnyk H. M. Vyr… op. cit., Р. 201. 
71 Stelmakh M. Tvory… op. cit., Т. ІІ. Р. 512. 
72 Malyk V. Cherleni… op. cit., Р. 11. 
73 YanovskyiYu. Vershnyky… op. cit., Р. 15. 
74 Ibidem., Р. 49. 
75 Ivasiuk M. Lytsari… op. cit., Р. 12. 
76 Ibidem., Р. 135. 
77 Malyk V. Cherleni… op. cit., Р. 362. 
78 Ibidem., Р. 7. 
79 Kobylianska O. Tvory: v piaty tomakh [Works in 5 volumes], Kyiv: Derzhlitvydav, 1962,  Т. 1, Р. 265  [in Ukrainian]. 
80 Stelmakh M. Tvory… op. cit., Т. І, Р. 252. 
81 Dimarov A. Bohy na prodazh: Miski istorii [Gods for Sale: Urban Stories], Kyiv: Rad. pysmennyk, 1988,  Р. 62  [in Ukrainian]. 
82 Tarasiuk H. Liubov… op. cit., Р. 99.  
83 Stelmakh M. Tvory… op. cit., Т. ІІІ, Р. 510. 
84 Ivasiuk M. Lytsari… op. cit., Р. 10. 
85 Tarasiuk H. Liubov… op. cit., Р. 141. 
86 Pidmohylnyi V. P. Misto… op. cit., Р. 135. 
87 Lepkyi B. Tvory : v 2-kh t [Works: in 2 volumes], Kyiv: Dnipro, 1991,  Т. І, Р. 95  [in Ukrainian]. 
88 Bilyk I. Mech… op. cit., Р. 270. 
89 Yanovskyi Yu. Vershnyky… op. cit., Р. 7. 
90 Zahrebelnyi P. Yevpraksiia… op. cit., Р. 57. 
91 Ivasiuk M. Lytsari… op. cit., Р. 233. 
92 Stelmakh M. Tvory… op. cit., Т. ІІІ, Р. 642. 
93 Ibidem.,. Р. 416. 
94 Zahrebelnyi P. Yevpraksiia… op. cit., Р. 21. 
95 Pidmohylnyi V. P. Misto… op. cit., Р. 59. 
96 Stelmakh M. Tvory… op. cit., Т. ІІІ, Р. 485. 
97 Zahrebelnyi P. Yevpraksiia… op. cit., Р. 48. 
98 Malyk V. Cherleni… op. cit., Р. 68. 
99 Pidmohylnyi V. P. Misto… op. cit., Р. 52. 
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Трапляються випадки, коли просте неелементарне 

речення охоплює сурядні ряди НАК. У цьому разі фіксує-

мо значення трисуб’єктності, як-то: Дорога встелена про-

хачами, готовими за копійку, кинуту на видання якоїсь 

задрипаної поеми чи симфонії, ноги цілувати100// Дорога 
встелена прохачами, які готові за копійку, що кинута на 

видання якоїсь задрипаної поеми чи симфонії, ноги цілува-

ти.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Отже, простим реченням із НАК притаманна моносуб’єкт-

ність і полісуб’єктність, що дає підстави вналежнити їх до 

суб’єктної групи. Відповідно до своїх морфологічних влас-

тивостей ад’єктиви пов’язані з назвами осіб, предметів та 

явищ як семантично, так і граматично.  

Передаючи часткову персональність, ад’єктиви по-

в’язані семантично й граматично з субстантивами, що на-
лежать до різних лексико-граматичних розрядів. Набуваю-

чи форм роду, числа та відмінка, вони узгоджуються із 

суб’єктами в будь-якій формально-синтаксичній позиції 

основного складу речення: підмета (в односуб’єктних про-

стих ускладнених реченнях) або об’єктного / обставинного 

поширювачів, а також із орудним суб’єкта у складі НАК, 

що дає підстави поділити прості речення з напівпредикати-

вними ад’єктивними компонентами на дві групи: односу-

б’єктні та полісуб’єктні синтаксичні одиниці. 
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Оксана Данилович. Сравнительная характеристика сочетаемости прилагательных с существительными в 

художественном, публицистичном и научном стилях современного английского языка. Цель статьи – сравнитель-

ная характеристика сочетаемости прилагательных с существительными в художественном, публицистичном и научном 

стилях. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью сравнения синтаксической сочетаемости в 

трех стилях. В исследовании использован статистический метод, который показывает наличие или  отсутствие связи. 

Коефициент К указывает на силу (интенсивность) связей. Выделение стандартних связей для прилагательных дало воз-

можность установить особенности функционирования прилагательных в каждом стиле, что является научной новизной 

работы. Выводы. Художественный стиль отличается количеством статистически значимых связей, так и связями, кото-

рые характерны только художественному стилю. Научный стиль занимает промежуточное место между художествен-

ным и публицистичным. Количество одинаковых статистически значимых связей виявлено больше между публицистич-

ным и художественным (9) в сравнении  с  научным и художественным (5) и  публицистическим и научным (2). 

Ключевые слова: сочетаемость, прилагательное, существительное, лексико-семантическая группа, синтагмати-

ческие связи, функциональный стиль. 

Постановка проблеми та її звʼязок із важливи-

ми науковими завданнями. Вивчення словосполучень 

з погляду сполучувальних властивостей, установлення 

різних зв’язків між компонентами, закономірностей по-

єднання слів визначає сполучувальні норми вживання 
лексичних одиниць у мовленні, без яких неможливо ви-

вчити мову. Дослідження синтаксичних позицій за здатніс-

тю слів об’єднуватись у мовленні пов’язано з такими по-

няттями, як валентність та сполучуваність. В.В. Морковкін 

стверджує, що “валентністю слова називаємо таку власти-

вість його змістовної сторони, яка дозволяє йому мати при 

собі певний набір синтаксичних позицій. Синтаксична 

позиція – це закріплена правилами мови можливість вжи-

вання разом з цим словом низки однотипно пов’язаних з 

ним поширювачів його значення. Сполучуваність слова – 

це його здатність об’єднуватись у мовленні з словами для 
виконання певного смислового завдання. Інакше кажучи, 

сполучуваність слова є реалізацією його валентності‖1. 

Об’єднання слів відбуваються за подібними дистрибуцій-

ними властивостями, які мають подібні значення2. 

Х. Шутце & Дж. Петерсен3 вважають, що “слова з поді-

бними значеннями, будуть з’являтись зі схожими ото-
ченнями (сусідніми елементами)”,  a  Рубенштейн & 

Гудінаф4 – “слова, які подібні за значенням, з’являються 

в подібних контекстах”. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання проблеми. У багатьох ро-

ботах досліджується дистрибуція, дистрибуційні моделі, 

синтагматичні та парадигматичні рівні сполучуваності: 

Б. Кренн5 (дистрибуційні та лінгвістичні імплікації сло-

восполучення), M. Зальгрен6 (дистрибуційна гіпотеза), 

Ф. Сан, Дж. Гуо, В. Лан, Дж. Ксу, К. Ченг7, М. Бароні та 

А. Ленсі8 (дистрибуційні моделі),  Рапп9, M. Зальгрен10 
(парадигматичні та синтагматичні відношення у дистри-

1 Morkovkin V.V. ―Sochetaemostnyie svotstva slova i problema ikh sistemnoy leksikograficheskoy interpretatsii‖ [Combinatory properties 

of the word and problem of their systematic lexicographic interpretation], Problemy sochetaemosti slov: Sbornik nauchnykh trudov 

MGPIIYA im M. Toresan [The Problems of words combinatory: a collection of scientific works of  MGPIIYA named after M. Toresan], 

Moscow, 1979, Vol. 145, P. 130–132 [in Russian]. 
2 Sahlgren M. ―The distributional hypothesis‖, Italian Journal of linguistics, 2008, Vol. 20, N 1, P. 33–54 [in English]. 
3 Schütze H. & Pedersen, J. ―Information retrieval based on word senses‖, Proceedings of the 4th Annual Symposium on Document Analysis 

and Information Retrieval, 1995, P. 161–175 [in English]. 
4 Rubenstein H. & Goodenough J. Contextual correlates of synonymy. Communications of the ACM, 1965, 8 (10), P. 627-633 [in English]. 
5 Krenn B. Distributional and Linguistic Implications of Collocation Identification. Proc. Collocations Workshop, DGfS Conference, Marburg, 

2000,  Proc. Collocations, Vol. I, P. 241–246  [in English]. 
6 Sahlgren M. The distributional hypothesis, Italian Journal of linguistics, 2008, N 20(1), P. 33–54 [in English]. 
7 Fei Sun, Jiafeng Guo Yanyan, Lan Jun, Xu & Xueqi Cheng. ―LearningWord Representations by Jointly Modeling Syntagmatic and Paradig-

matic Relations‖, Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 7th International Joint Con-

ference on Natural Language Processing Beijing, China, Association for Computational Linguistics, July 26-31, 2015, P. 136–145 [in English]. 
8 Baroni M., Lenci A. ―How we BLESSed distributional semantic evaluation‖,  Proceedings of the GEMS, Workshop on Geometrical Models of 

Natural Language Semantics, 2011, P. 1–10 [in English]. 
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ційному моделюванні), І. Петерс & K. Веллер11

(парадигматичні та синтагматичні відношення у мовних 

організаційних системах), Х. Шутце & Дж.Петерсен12, 

M. Зальгрен, Ч. Венінг, Л. Рін13, Б. Хьорланд14 

(парадигматичні та синтагматичні відношення). 
Вивчення контекстуальних наборів окремих слів або 

класів слів носить між-дисциплінарний характер 

(Н.Н. Амосова, А.А. Уфімцева, Д.Н. Шмельов, В.Г. Гак, 

М.П. Кочерган, І.А. Зимня, С.С. Хідекель та інші). Дослі-

дженням  кореляції семантичної та синтаксичної структури 

речення займались К.Г. Городенська, В.М. Русанівський, 

О.В. Болюх, А.А. Залізняк, О.В. Падучева, сполучуваності 

слів через словотвірне гніздо – Є.М. Семерікова та 

А.Н. Гур’яшкіна, Н.Н. Прокопович. Семантичне узгоджен-

ня слів у словосполученні й реченні описано в роботах 

Л.В. Щерби, В.А. Абрамова, Є. Косеріу. Сполучуваність 
також досліджували Б.М. Головін, Ю.Д. Апресян, А.В. Ку-

нін, Є.М. Меднікова, І.А. Зимня, Т.Ю. Князєва, 

В.В. Левицький, М.Д. Степанова, В.Н. Телії,  Л.Д. Чесно-

кова, І.Г. Ольшанський, Г. Хельбіг, В.Г. Гак, М.Л. Єрмі-

лова, О.Г. Назарян, І.А. Мельчук, А.К. Жолковський, 

В.В. Морковкін та інші.  

Ми досліджували сполучуваність прикметників з під-

класами іменників у публіцистичному15 та  науковому сти-

лях16. Проте порівняльна характеристика синтаксичної 

сполучуваності у трьох стилях залишається недослідже-

ною, що й зумовлює актуальність нашого дослідження. 
У лінгвістиці розрізняють три види сполучуваності: 

семантичну (на рівні підкласу слів), синтаксичну (на рівні 

класу слів) та лексичну (на рівні окремого слова)17. Об’єк-

том дослідження є синтаксична сполучуваність прикмет-

ників з іменниками в художньому, публіцистичному та 

науковому стилях, предметом – статистично значущі зв’я-

зки на синтаксичному рівні.  

Метою дослідження є порівняльна характеристика 

синтаксичної сполучуваності прикметників з іменниками в 

художньому, публіцистичному та науковому стилях. Реалі-

зація поставленої мети дозволить виявити особливості 
функціонування прикметників в кожному стилі, що стано-

вить наукову новизну. 

 Вірогідність появи слова у тому чи іншому сполучен-

ні можна встановити за допомогою дослідження частотно-

сті слів у різних вже утворених у мовленні сполученнях. 

Тому в основі нашого дослідження лежить частота вжи-
вання прикметників з ЛСГ іменників з романів сучасних 

англійських та американських письменників J. Archer, 

A. Fine, W. Holden, T. Parsons, J.K. Rowling, M. Blake, 

J. Grisham, J. Michener, J. Ball, J.A. Rice, англійських та 

американських газет The Times, The Independent, The Gua-

rdian, The Washington Post, The New York Times, The Los 

Angeles Times, з англійських та американських наукових 

журналів: The SPIE Magazine of Photonics Technologies and 

Application, The Scientific American, The Atmospheric Che-

mistry and Physics, The American Spectator, The Journal of 

the American Mathematical Society, The Independent Review, 
The Federal Communications Law Journal, The Law Journal 

UK, The Journal of English Linguistics, The Phonetica, The 

Sign Systems Studies. Загальний обсяг вибірки складає біль-

ше 30 тис. словосполучень прикметників з іменниками. 

  Принципи виділення ЛСГ прикметників, ЛСГ імен-

ників та їх перелік наведені у статті18. Оскільки шкала гра-

дації тої чи іншої ознаки може бути вивчена та виміряна 

тільки за допомогою кількісних критеріїв19, то в нашому 

дослідженні для аналізу отриманих даних використано 

статистичні методи: критерій χ², який показує наявність 

чи відсутність зв’язку між ознаками, що спостерігаються, 
та коефіцієнт К, який вказує на силу (інтенсивність) цього 

зв’язку20.  

Для визначення наявності чи відсутності зв’язку між 

ознаками використовують критерій χ2 21. Мінімальною 

величиною χ2, при якій зв’язок між ознаками вважається 

суттєвим, є величина χ2>3,84 при кількості ступенів свобо-

ди df=1. Випадки, коли χ2<3,84 вважатимемо статистично 

несуттєвими. Величини χ2 і коефіцієнта спряженості К 

обчислювались за формулами, які наведені у праці22. Якщо 

за допомогою критерію χ2 можна визначити, чи переви-

щення емпіричних частот над теоретично очікуваними є 
суттєвим, то К показує на ступінь цього зв’язку. 

9 Rapp R. ―The computation of word associations: Comparing syntagmatic and paradigmatic approaches‖, Proceedings of the 19th International 

Conference on Computational Linguistics, 2002, Vol. 1, P. 1–7 [in English]. 
10 Sahlgren M. ―The word-space model: Using distributional analysis to represent syntagmatic and paradigmatic relations between words in highdi-

mensional vector spaces‖, PhD Dissertation, Department of Linguistics, Stockholm University, 2006, 156 p. [in English]. 
11 Peters I. & Weller K. ―Paradigmatic and syntagmatic relations in knowledge organisation system‖, Düsseldorf: Düsseldorf University 

Press. Information- Wissenschaft & Praxis, 2008,  IWP 59 (2), P. 100–107 [in English]. 
12 Schütze H. & Pedersen J. ―A vector model for syntagmatic and paradigmatic relatedness. Making sense of words‖, Proceedings of the Confer-

ence England, Oxford, 1993, P. 104–113 [in English]. 
13 Wanying Chiu K. ―Paradigmatic relations and syntagmatic relations: how are they related?‖, Article No. 122 St. Louis, Missouri — November 

06 - 10, American Society for Information Science Silver,  Springs. Vol.63, №5, P. 923–935 [in English]. 
14 Hjorland B. ―Are relations in thesauri ―context‐free, definitional, and true in all possible worlds, Journal of the Association for Information Sci-

ence and Technology, 2015,  Vol. 66, N 7, P. 1367–1373. [in English]. 
15 Danylovych O. D. ―Spoluchuvanist’ okremykh prykmetnykiv z pidklasamy imennykiv u publitsystychnomu styli‖ [Combinability of some ad-

jectives with subclasses of nouns in the publicistic style], Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”. Seriia 

“Filolohichna” [Scientific notes of National university ―Ostroh Academy‖. Philological Series], Ostrog: Vyd. NU ―Ostroz’ka Academia, 2007, 

Vol. 8, P. 140–149 [in Ukrainian]. 
16 Danylovych O. D. ―Intensyvnist’ spoluchuvanosti prykmetnykiv z leksyko-semantychnymy grupamy imennykiv u naukovomu styli suchasnoi 

anglijs’koi movy‖ [The intensity of combinability of adjectives with lexical-semantic groups of nouns in the scientific style of the modern English 

language], Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”. Seriia “Filolohichna” [Scientific notes of National university 

―Ostroh Academy‖. Philological Series], Ostrog: Vyd. NU ―Ostroz’ka Academia, 2014, Vol. 43, P. 84–87 [in Ukrainian]. 
17 Levitskiy V.V. Statisticheskoye izucheniye leksicheskoy semantiki [Statistical study of lexical semantics], Kyiv: UMK VO, 1989, P. 37 [in Rus-

sian]. 
18 Danylovych O. D. ―Kil’kisni parametry spoluchuvanosti prykmetnykiv z imennykamy v angliys’kiy presi‖ [Quantitative parameters of combina-

bility of adjectives with nouns in English press], Naukovyi visnyk [Scientific Journal] Chernivtsi: Ruta, 2004, Vol. 206–207: Germans’ka filologia, 

P. 98–112 [in Ukrainian]. 
19 Levitskiy V.V. Semasiologia [Semasiology], Vynnytsya: Nova knyga, 2006, P. 191 [in Russian]. 
20 Levitskiy V.V. Statisticheskoye izucheniye…..., op. cit., P. 28. 
21 Ibidem, P. 31.  
22  Ibidem, P. 31–32.  
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German languages 

Обчислення критерію хі-квадрат: 

 

 

                         (1)                     (1)  

 
де a, b, c, d – емпіричні величини, а N є загальним 

числом всіх величин. 

Якщо різниця аb – bc виявиться позитивною, тоді дані 

будуть обчислюватися комп’ютерною програмою далі. 

Якщо результат виявиться негативним, тоді подальша об-

робка інформації буде припинена, оскільки негативні ре-

зультати свідчать про те, що емпіричні частоти не переви-

щують теоретично очікуваних. 

Критерій χ² зростає, коли збільшується різниця між 

емпіричними (фактично отриманими) та теоретичними 

(очікуваними) частотами. Щодо тлумачення отриманого 
результату, то він залежить від числа ступенів свободи. 

Число ступенів свободи для багатопільних таблиць при 

розрахунках χ² визначається за формулою: 

                    df = (r-1) (c-1),                                            (2) 

де r – кількість горизонтальних рядків у таблиці,  

с – кількість вертикальних стовпців. 

Так, для df=1 критичне значення χ² = 3,84, яке відпові-

дає рівню значущості P = 0,05. Це означає, що помилка 

можлива тільки у 5% випадків, що свідчить про високий 

ступінь достовірності. Отже, отримані дані, які нижче за 

критичне значення χ², не будемо брати до уваги і будемо 
вважати такі зв’язки несуттєвими. 

Проте формула χ² дає можливість визначити тільки 

наявність чи відсутність зв’язку між величинами, але не 

міру цього зв’язку. Останню можна встановити за допомо-

гою коефіцієнта спряженості K, формула якого містить 

результат  χ²:    

Обчислення коефіцієнта спряженості K 

 

 (2)                                   (3) 

 

 
де N – загальна кількість спостережень, 

r – кількість рядків у таблиці, 

с – кількість стовпчиків. 

Виклад основного матеріалу. За допомогою статис-

тичних методів у публіцистичному стилі було зафіксовано 

41 статистично значущий зв’язок, у науковому 40, в худо-

жньому 116. Як бачимо, публіцистичний та науковий стилі 

утворюють майже однакову кількість зв’язків, яка вияви-

лась незначною порівняно з художнім стилем, кількість 

зв’язків у якому в 3 рази більше. Це свідчить про те, що 

художній стиль є більш відкритим, найменше підлягає 
вимогам нормативності, сполучуваність у ньому не звужу-

ється строгими директивами, шаблонами чи кальками, як 

це спостерігається у публіцистичному чи науковому сти-

лях. 

Можемо відмітити статистично значущі зв’язки у 

трьох стилях для таких прикметників як: good, new, big, 

small, проте їх кількість різна. Для прикметника good най-

більша кількість зв’язків (5) зафіксована у художньому 

стилі, 3 у публіцистичному та 2 у науковому.  New пред-

ставляє найбільший набір статистично значущих зв’язків 

знову у художньому стилі (6) і, як не дивно, найменшу 
кількість у публіцистичному (2). Але публіцистичний 

стиль має найбільшу кількість статистично значущих зв’я-

зків саме для прикметника big (4). У художньому стилі big 

утворює 3 зв’язки та 1 зв’язок у науковому стилі. Худож-

ній стиль переважає за кількістю статистично значущих 

зв’язків для прикметника small (5) у протиставленні з одна-

ковою кількістю зв’язків у публіцистичному та науковому 

стилях(3). Отже, беручи до уваги ті прикметники, які утво-

рюють статистично значущі зв’язки, можна відмітити, що 

у художньому стилі переважають статистично значущі 
зв’язки для прикметників good, new, small, і тільки big – у 

публіцистичному стилі. Науковий стиль має найменшу 

кількість зв’язків порівняно з двома іншими. Виділення 

саме цих прикметників говорить про загальні риси, що є 

універсальними, без яких не обходиться опис у жодному 

стилі.  

Однакову кількість статистично значущих зв’язків 

фіксуємо для military (2) у публіцистичному та художнь-

ому стилях. У публіцистичному та науковому встановлене 

по 1 статистично значущому зв’язку для important. Прик-

метник normal у науковому та художньому стилях також 
має мінімальну кількість зв’язків – один. Це стосується і 

прикметника southern. Тобто, можна зазначити мінімальну 

кількість зв’язків, які збігаються. Це свідчить про особли-

вість кожного стилю, що й зумовлює специфічність вжи-

вання даних прикметників. 

Визначаємо також прикметники, які не збігаються за 

кількістю статистично значущих зв’язків, але наявність 

яких зафіксована у двох стилях. Для публіцистичного (1) 

та художнього (3) – last, financial у публіцистичному (4) та 

художньому (1), American відповідно (3) та (2), British (3) 

та (2), real (2) та (3), white (2) та (4), long (1) та (2), short (1) 
та (2). Із зазначеної характеристики можемо визначити, що 

12 прикметників  утворюють статистично значущі зв’язки  

у публіцистичному стилі − їх 17, а у художньому 19.  

Що стосується порівняння наукового та художнього 

стилів, то виділяються такі прикметники: large у науково-

му (1) та художньому (7), different (4) та (2). Визначається 

дуже обмежений набір прикметників (тільки 2), які утво-

рюють статистично значущі зв’язки. В даному випадку 

кількість зв’язків у художньому стилі переважає науковий 

у співвідношенні 9:5. 

Потрібно зазначити, що не зафіксовано схожості між 
публіцистичним та науковим стилями щодо статистично 

значущих зв’язків, де один зі стилів мав би перевагу. 

Решта прикметників мають особливе вживання, яке 

продиктовано специфікою того чи іншого стилю. Так, у 

публіцистичному стилі вживаються такі прикметники: 

political (4), nuclear (3), clear (2). У науковому стилі виділя-

ємо прикметники: scientific (1), scalar (1), chemical (3), basic 

(1), recent (3), modern (3), northern (3). У художньому стилі 

такими прикметниками є family (1), bad (2), great (2), old 

(5), young (2), English (3), Japanese (2), little (4), perfect (3), 

strange (3), silver (1), black (колір, а не раса) (2), red (3), dark 
(5), green (3), blue (4), local (1), happy (3), anxious (2), wor-

ried (1), dead (3), tired (1), alive (1). 

З проведеного порівняння випливає, що на рівні спо-

лучуваності, тобто розгортання значення та утворення ста-

тистично значущих зв’язків, ми спостерігаємо схожість 

між публіцистичним та художнім стилями, окремі випадки 

для художнього й наукового стилів та невідповідність між 

публіцистичним та науковим на рівні вживання окремих 

прикметників. 

У публіцистичному стилі виявлено найменшу кіль-

кість прикметників, які мають статистично значущі зв’яз-
ки. У науковому ця кількість більша ніж у 2 рази. Але в 

художньому стилі таких прикметників 23, що у 7 разів 

більше за публіцистичний та більше у 3 рази за науковий. 

Звідси випливає, що художній стиль демонструє як найбі-

льшу кількість прикметників, що утворюють статистично 

2
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значущі зв’язки, так і кількість статистично значущих зв’яз-

ків. 

1) Збіг у трьох стилях: 1) small з ЛСГ іменників 

“Кількість, обсяг” 

Збіг зв’язків у публіцистичному та художньому стилях: 
(1) good 

з ЛСГ іменників “Абстракції”, (2) last з “Відрізки часу, 

доби, періоду, пори року” (3) American з “Люди за професі-

єю, посадою, родом занять”, (4) British з “Збірні позначення 

живого”, (5) small з “Географічні об’єкти, адміністративні 

одиниці”, (6) long з “Відрізки часу, доби, періоду, пори року”, 

(7) short з “Відрізки часу, доби, періоду, пори року”, (8) white 

з  Заклади, будівлі, приміщення” . 

Збіг зв’язків у науковому та художньому стилях: (1) 

good з ЛСГ  

Іменників “Відрізки часу, доби, періоду, пори року”, (2) 
new з “Неживі предмети, речі, механізми”, (3) new з 

“Робота, праця, продукт діяльності”, (4) real з 

“Абстракції”, (5) normal з “Люди взагалі, за віковою, ста-

тевою, родинною ознаками”.             

Збіг зв’язків у науковому та публіцистичному стилях: 

(1) 

important “Дії, процеси, перетворення, факти, вчинки”, 

(2) small з “Назви організацій, компаній, угрупувань”.    

Сполучуваність тільки у публіцистичному стилі: (1) 

good з ЛСГ 

іменників “Явища та поняття суспільно-політичного 
життя”, (2) political з “Явища та поняття суспільно-

політичного життя”, (3) political з “Люди за професією, 

посадою, родом занять”, (4) political з “Абстракції”, (5) 

political з “Люди, пов’язані певними взаємовідносинами”, (6) 

military з “Дії, процеси, перетворення, факти, вчинки”, (7) 

military з “Збірні позначення живого”, (8) nuclear з “Дії, 

процеси, перетворення, факти, вчинки”, (9) nuclear з 

“Абстракції”, (10) nuclear з “Документи, терміни, угоди, 

програми”, (11) clear з “Дії, процеси, перетворення, факти, 

вчинки”, (12) clear з “Абстракції”, (13) new з “Явища та 

поняття суспільно-політичного життя”, (14) new з 
“Економічні поняття”, (15) American з “Явища та понят-

тя суспільно-політичного життя”, (16) American з “Збірні 

позначення живого”, (17) British з “Явища та поняття сус-

пільно-політичного життя”, (18) British з “Люди за профе-

сією, посадою, родом занять”, (19) big з “Дії, процеси, пере-

творення, факти, вчинки”, (20) big з “Економічні понят-

тя”, (21) big з “Люди за професією, посадою, родом за-

нять”, (22) big з “Люди, пов’язані певними взаємовідносина-

ми”, (23) real з “Дії, процеси, перетворення, факти, вчин-

ки”, (24) state з “Економічні поняття”, (25) state з “Назви 

закладів, будівель, приміщень”, (26) European з “Назви орга-
нізацій, компаній, угрупувань”, (27) European з “Назви за-

кладів, будівель, приміщень”, (28) immediate з “Дії, процеси, 

перетворення, факти, вчинки”, (29) immediate з 

“Положення, стан, становище”, (30) oil з “Дії, процеси, 

перетворення, факти, вчинки”, (31) oil з “Економічні по-

няття”, (32) hostile з “Абстракції”, (33) cautious з “Назви 

організацій, компаній, угрупувань”, (34) Islamic з “Люди за 

професією, посадою, родом занять”, (35) Islamic з 

“Абстракції”.   

Сполучуваність тільки у художньому стилі: (1) good з 

ЛСГ іменників “Люди за професією, посадою, родом за-
нять”, (2) good з “Люди, пов’язані певними взаємовідноси-

нами”, (3) good з “Робота, праця, продукт діяльності”, (4) 

financial з “Абстракції”, (5) family з “Абстракції”, (6) mili-

tary з “Абстракції”, (7) military з “Назви закладів, будівель, 

приміщень”, (8) last з “Дії, процеси, перетворення, факти, 

вчинки”, (9) last з “Робота, праця, продукт діяльності”, 

(10) new з “Люди за професією, посадою, родом занять”, 

(11) new з “Географічні об’єкти, адміністративні одиниці”, 

(12) new з “Збірні позначення живого”, (13) new з “Люди, 

пов’язані певними взаємовідносинами”, (14) American з  
“Люди, пов’язані певними взаємовідносинами”, (15) British 

“Назви закладів, будівель, приміщень”, (16) big з “Явища та 

поняття суспільно-політичного життя”, (17) big з “Назви 

закладів, будівель, приміщень”, (18) big з “Неживі предме-

ти, речі, механізми”, (19) small з “Назви закладів, будівель, 

приміщень”, (20) small з “Неживі предмети, речі, механіз-

ми”, (21) small з “Природні явища”, (22) real з “Положення, 

стан, становище”, (23) real з “Люди, пов’язані певними 

взаємовідносинами”, (24) short з “Дії, процеси, перетворен-

ня, факти, вчинки”, (25) white з “Частини тіла”, (26) white з 

“Одяг” , (27) southern з “Географічні об’єкти, адміністра-
тивні одиниці”, (28) great з “Люди за професією, посадою, 

родом занять”, (29) great з “Абстракції”, (30) bad з 

“Абстракції”, (31) bad з “Робота, праця, продукт діяльнос-

ті”, (32) old з “Люди за професією, посадою, родом за-

нять”, (33) old з “Люди, пов’язані певними взаємовідносина-

ми”, (34) old з “Люди взагалі, за віковою, статевою, родин-

ною ознаками”, (35) old з “Власні назви, імена, прізвиська”, 

(36) old з “Робота, праця, продукт діяльності”, (37) young з 

“Люди за професією, посадою, родом занять”, (38) young з  

“Люди взагалі, за віковою, статевою, родинною ознаками”, 

(39) English з “Явища та поняття суспільно-політичного 
життя”, (40) English з “Люди за професією, посадою, ро-

дом занять”, (41) English з “Збірні позначення живого”, 

(42) Japanese з “Люди за професією, посадою, родом за-

нять”, (43) Japanese з “Назви організацій, компаній, угрупу-

вань”, (44) cold з “Відрізки часу, доби, періоду, пори року”, 

(45) cold з “Неживі предмети, речі, механізми”, (46) cold з 

“Частини тіла”, (47) cold з “Природні явища”, (48) large з 

“Назви закладів, будівель, приміщень”, (49) large з 

“Географічні об’єкти, адміністративні одиниці”, (50) large 

з “Збірні позначення живого”, (51) large з “Неживі предме-

ти, речі, механізми”, (52) large з “Робота, праця, продукт 
діяльності”, (53) large з “Частини тіла”, (54) large з 

“Природні явища”, (55) little з “Назви закладів, будівель, 

приміщень”, (56) little з “Збірні позначення живого”, (57) 

little з “Неживі предмети, речі, механізми”, (58) little з 

“Люди взагалі, за віковою, статевою, родинною ознаками”, 

(59) southern з “Географічні об’єкти, адміністративні оди-

ниці”, (60) silver з “Неживі предмети, речі, механізми”, (61) 

silver з “Робота, праця, продукт діяльності”, (62) black 

(раса) з “Люди за професією, посадою, родом занять”, (63) 

white (раса) з “Люди взагалі, за віковою, статевою, родин-

ною ознаками”, (64) stupid з “Люди взагалі, за віковою, ста-
тевою, родинною ознаками”, (65) black з “Неживі предме-

ти,речі, механізми”, (66) black з “Частини тіла”, (67) white 

з “Назви закладів, будівель, приміщень”, (68) white з 

“Неживі предмети, речі, механізми”, (69) white з “Частини 

тіла”, (70) red з “Частини тіла”, (71) red з “Одяг”, (72) red 

з “Природні явища”, (73) dark з “Абстракції”, (74) dark з 

“Неживі предмети, речі, механізми”, (75) dark з “Частини 

тіла”, (76) dark з “Одяг” , (77) dark з “Природні явища”, 

(78) green з “Назви закладів, будівель, приміщень”, (79) 

green з “Одяг”, (80) green з “Природні явища”, (81) blue з 

“Неживі предмети, речі, механізми”, (82) blue з “Частини 
тіла”, (83) blue з “Одяг”, (84) blue з “Природні явища”, (85) 

local з “Люди за професією, посадою, родом занять”, (86) 

happy з “Абстракції”, (87) happy з “Збірні позначення живо-

го”, (88) happy з “Люди взагалі, за віковою, статевою, ро-

динною ознаками”, (89) anxious з “Люди за професією, поса-
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дою, родом занять”, (90) anxious з “Власні назви, імена, 

прізвиська”, (91) worried з “Люди взагалі, за віковою, ста-

тевою, родинною ознаками”, (92) dead з “Люди за професі-

єю, посадою, родом занять”, (93) dead з ”Люди взагалі, за 

віковою, статевою, родинною ознаками”, (94) dead з 
“Власні назви, імена, прізвиська”, (95) tired з “Люди взагалі, 

за віковою, статевою, родинною ознаками”, (96) alive з 

“Люди взагалі, за віковою, статевою, родинною ознаками”, 

(97) different з “Дії, процеси, перетворення, факти, вчинки”, 

(98) different з “Люди за професією, посадою, родом за-

нять”, (99) perfect з “Абстракції”, (100) perfect з “Відрізки 

часу, доби, періоду, пори року”, (101) perfect з “Частини 

тіла”, (102) strange з “Люди за професією, посадою, родом 

занять”. 

6) Сполучуваність тільки у науковому стилі: (1) good з 

ЛСГ іменників “Дії, процеси, перетворення, факти, вчин-
ки”, (2) new з “Абстракції”, (3) new з “Документи, терміни, 

угоди, програми”, (4) big з “Природні явища”, (5) small з 

“Документи, терміни, угоди, програми”, (6) different з 

“Явища та поняття суспільно-політичного життя”, (7) 

different з “Відрізки часу, доби, періоду, пори року”, (8) differ-

ent з “Документи, терміни, угоди, програми”, (9) different з 

“Люди взагалі, за віковою, статевою, родинною ознаками”, 

(10) mean з “Документи, терміни, угоди, програми”, (11) 

chemical з “Дії, процеси, перетворення, факти, вчинки”, (12) 

chemical з “Документи, терміни, угоди, програми”, (13) 

chemical з “Неживі предмети, речі, механізми”, (14) scalar з 
“Документи, терміни, угоди, програми”, (15) basic з 

“Документи, терміни, угоди, програми”, (16) nirmal з 

“Люди за професією, посадою, родом занять”, (17) northern 

з “Відрізки часу,  доби, періоду, пори року”, (18) northern з 

“Географічні об’єкти, адміністративні одиниці”, (19) 

northern з “Природні явища”, (20) similar з “Дії, процеси, 

перетворення, факти, вчинки”, (21) high з “Документи, 

терміни, угоди, програми”, (22) significant з “Дії, процеси, 

перетворення, факти, вчинки”, (23) significant з 

“Документи, терміни, угоди, програми”, (24) significant з 

“Кількість, обсяг”, (25) long-term з “Дії, процеси, перетво-
рення, факти, вчинки”, (26) southern з “Природні явища”, 

(27) scientific з “Дії, процеси, перетворення, факти, вчинки”, 

(28) polar з “Географічні об’єкти, адміністративні одини-

ці”, (29) recent з “Дії, процеси, перетворення, факти, вчин-

ки”, (30) recent з “Явища та поняття суспільно-

політичного життя”, (31) recent з “Робота, праця, про-

дукт діяльності”, (32) modern з “Явища та поняття суспі-

льно-політичного життя”, (33) modern з “Люди за профе-

сією, посадою, родом занять”, (34) modern з “Збірні позна-

чення живого”, (35) dynamical з “Дії, процеси, перетворен-

ня, факти, вчинки”, (36) dynamical з “Документи, терміни, 
угоди, програми”, (37) public з “Явища та поняття суспіль-

но-політичного життя”, (38) temporal з “Дії, процеси, пере-

творення, факти, вчинки”, (39) wide з “Дії, процеси, перет-

ворення, факти, вчинки”, (40) wide з “Збірні позначення 

живого”, (41) current з “Явища та поняття суспільно-

політичного життя”, (42) current з “Документи, терміни, 

угоди, програми”, (43) current з “Робота, праця, продукт 

діяльності”, (44) systematic з “Дії, процеси, перетворення, 

факти, вчинки”, (45) annual з “Дії, процеси, перетворення, 

факти, вчинки”, (46) annual з “Відрізки часу, доби, періоду, 

пори року”, (47) large з “Документи, терміни, угоди, про-
грами”. 

Висновки. Якісна характеристика, а саме накладання 

зв’язків всіх трьох стилів виявила, що найменшою виявля-

ється кількість спільних зв’язків для окремих прикметників 

серед трьох функціональних стилів. Так, зафіксований тіль-

ки 1 статистично значущий зв’язок для прикметника small з 

ЛСГ “Кількість, обсяг”, який є універсальним, тобто загаль-

ним незалежно від стилю. Однак такі прикметники, як good, 

big, new, які були відмічені у трьох стилях, виявляють від-

мінність в утворенні статистично значущих зв’язків, тобто 

відтворюють специфіку вживання відповідно до стилістич-

ного фактору.  
Найбільше число статистично значущих зв’язків, які 

зустрічаються тільки в одному стилі, тобто відображають 

специфіку саме одного стилю, можна виділити в художньо-

му стилі – 104 статистично значущі зв’язки. У науковому 

стилі їх кількість у 2,2 рази менша, тобто 47 статистично 

значущих зв’язків, і найменше у публіцистичному (35), що у 

2,9 разів менше за художній стиль. 

Якщо порівняти кількісну та якісну характеристики, то 

вони збігаються. Художній стиль відрізняється як кількісно, 

тобто кількістю статистично значущих зв’язків, широтою 

сполучуваності, так і якісно –  зв’язками, які притаманні 
тільки художньому стилю. Та сама картина повторюється і у 

науковому стилі, який за кількістю статистично значущих 

зв’язків займає проміжне місце між художнім та публіцис-

тичним. 

Відмічаємо малу кількість перетинів статистично зна-

чущих зв’язків для публіцистичного та художнього стилів 

(9). Проте, вона виявляється найбільшою, якщо зіставити 

науковий та художній – 5 статистично значущих зв’язків і 

публіцистичний та науковий – 2 статистично значущих зв’я-

зки.  

Звідси випливає, що і кількісна, і якісна характеристики 
відтворюють ту саму тенденцію, взаємно доповнюючи та 

уточнюючи одна одну. Наступне дослідження буде присвя-

чене порівняльній характеристиці сильних зв’язків прикмет-

ників з іменниками у трьох досліджуваних стилях. 
 
Oksana Danylovych. A comparative characteristic of syntectical 

combinability of adjectives with nouns in the belle-lettres, publicistic 
and scientific styles of the modern English language.   The article is 

dedicated to the study of combinability of adjectives with lexical-semantic 

groups (LSG) of nouns in the belle-lettres, publicistic and scientific styles. 

The object of the investigation is syntactical combinability of adjectives 

with nouns, the subject is statistically meaningful ties on the syntactical 

level. The goal is a comparative characteristic of syntactical combinability 

of adjectives with nouns in the belle-lettres, publicistic and scientific styles 

of the modern English language. Topicality is caused by the necessity of 

comparison of syntactical combinability in three styles.  In our study the 

statistical method was used such as χ² - which shows presence or absence of 

a tie. In such a way standard elements of contextual sets of adjecives with 

lexical-semantic groups (LSG) of nouns were found. The coefficient K 

indicates the force (intensity) of ties. Due to it the ties are divided into 

strong, mean and weak ones. Statistically meaningful ties of adjectives with 

LSG of nouns were analyzed. A scientific novelty is in finding standard 

ties for adjectives that gave a possibility to determine peculiarities of func-

tioning of adjectives in each style.  

Conclusions. The belle-lettres style is distinguished by a number of 

statistically meaningful ties as well as ties which are characteristic to only 

the belle-lettres style. The scientific style is between the belle-lettres and 

publicistic styles. A number of the same statistically meaningful ties 

was found more between the belle-lettres and publicistic styles (9) in 

comparison with the scientific and belle-lettres ones (5) and the publi-

cistic and scientific ones (2). 
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Каминская Елена. Комплексная методика исследования терминологических единиц немецкой терминосис-

темы дипломатии. Цель исследования. В статье проанализирован алгоритм исследования профессионального языка 

дипломатии, который позволяет выделить его как особенный вид среди языков для специальных целей, а также упорядо-

чить и классифицировать его составляющие. Даная методика позволит проанализировать профессиональный язык дип-

ломатии как на лексическом так и на синтаксическом уровнях, а также определить его структурно-семантические осо-

бенности. Задача данного научного исследования предопределила использование следующих методов исследования, 

среди которых определяющими являются – аналитико-описательный, прагматический, а также метод лингвистической 

абстракции. Научная новизна. Заключается в комплексном исследовании профессионального языка дипломатии на 

всех уровнях, а также выявлении его отличительных особенностей касательно других профессиональных языков.  

Ключевые слова: профессиональный язык, терминосистема, терминологическая единица, общенаучный метод. 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими 

науковими завданнями. Сфера міжнародних відносин 

– окрема галузь суспільно-політичного життя, яка є дже-

релом поповнення дипломатичного вокабулярію, що 

виробила власну термінологію. Активні процеси термі-
нотворення, що відбуваються в цій терміносистемі, по-

в’язані з великою кількістю нових найменувань і зумов-

люють необхідність її ефективного аналізу для адекват-

ного розуміння та застосування, а також нормалізації і 

стандартизації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання проблеми. Аналіз остан-

ніх досліджень із даної тематики продемонстрував, що 

попри те, що переважна більшість методів дослідження 

фахових мов є тотожними із загальнонауковими, для 

фахових мов притаманна низка власних специфічних 
методів. Питанням методики дослідження фахових мов 

на всіх рівнях займалася ціла плеяда науковців: 

Л. Бобчинець, Л. Запоточна, А. Міщенко, І. Торопцева. 

Проте комплексний аналіз німецької фахової мови дип-

ломатії проводиться вперше. Метою написання даної 

статті є всебічний комплексний аналіз сучасної німець-

кої мови дипломатії, який містить як синхронічні так і 

діахронічні аспекти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ви-

вчення функціонування термінологічних одиниць у фа-

ховій мові передбачає структурний, семантичний та 
прагматичний аспекти. 

Основними етапами описового методу були: виок-

ремлення термінів досліджуваної субмови, виявлення їх 

диференційних ознак, інтерпретація та класифікація 

виділених одиниць. 

Структурні типи термінів аналізуємо за допомогою 

словотвірного аналізу. Ця методика дає змогу класифі-

кувати дипломатичні терміни за їх структурою. Терміни

-словосполучення та терміни-композити як структурний 
вид термінів німецької фахової мови дипломатії дослі-

джуємо засобами словотвірного та компонентного ана-

лізу. Словотвірний аналіз використовуємо для визначен-

ня базових словотвірних моделей термінів-

словосполучень і термінів-композитів. В такий спосіб 

виявляємо двочленні (представлені головним чином 

конструкцією іменник + прикметник), тричленні 

(прийменникові та безприйменникові конструкції) та, 

власне словосполучення, що складаються з чотирьох та 

більше компонентів (невелика кількість вживань)1. За 

методикою безпосередніх складників проводимо аналіз 
термінів-словосполучень досліджуваної субмови. Спо-

чатку виділялося ядро членованої конструкції, а потім її 

периферійний елемент. Наприклад, у ТС fliegender Bot-

schafter слово Botschafter – ядро, а fliegender – перифе-

рійний (маргінальний) елемент, у ТС den Frieden festigen 

дієслово festigen – ядро, а den Frieden – маргінал. Аналіз 

термінів-композитів продемонстрував, що у терміноло-

гії дипломатії найбільшу групу становлять композити, 

утворені шляхом додавання двох основ. 

Використання кількісного аналізу дає можливість 

з’ясувати, що терміни-словосполучення та терміни-
композити є одними з найчисельніших структурних 

типів німецької фахової мови дипломатії. У цей спосіб 

виявляємо частотність уживання суфіксальних і префік-

сальних морфем у терміносфері дипломатії. 

1  Kaminska О. І. Fachwortverbindungen al sproduktivster Typ der Terminolgie in der Diplomatensprache [Professional words connec-

tions as the most productive type of terminology in the diplomatic language], Molodoi uchenyi, N 19 (78), Part VI, 2014, P. 649–651 [in 

German]. 
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Семантичний та прагматичний аналіз текстів умож-

ливлюють дослідження термінологічних одиниць і виок-

ремлення їх семантико-тематичних груп.  

За методикою аналізу категорій проводиться аналіз 

парадигматичних відносин досліджуваної субмови. На 
даному етапі дослідження застосовуємо етимологічний 

аналіз для виявлення основних джерел синонімії в тер-

мінологічній системі німецької фахової мови диплома-

тії: 

запозичення іншомовних термінів 

термінологізація слів загальновживаної мови 

виникнення синонімів внаслідок однакових слово- 

творчих частин 

виникнення синонімів через невідповідність внутрі-

шньої форми терміну змістові вираженого поняття 

синонімія може виникати між термінами-
словосполученнями. 

Висновки щодо типовості явищ антонімії, полісе-

мії, омонімії та гіпергіпонімічних відносин ґрунтуються 

на даних кількісного аналізу. 

Терміни-антоніми утворюють пари, а то й цілі мік-

росистеми лексичних одиниць, які виражають контрарні 

та комплементарні відношення в межах терміносистеми 

дипломатії. З погляду формальної структурної класифі-

кації антонімічні пари дипломатичної термінології мож-

на класифікувати на різнокореневі, або лексичні, та на 

однокореневі, або словотвірні. Полісемантичні терміни 
можна класифікувати наступним чином: прості чи коре-

неві слова (15%), похідні (23%) та складні (62%). Пере-

важна більшість багатозначних термінів-слів німецької 

ФМД є бісемічними2. 

Метод лінгвістичного спостереження дає змогу 

констатувати той факт, що досліджувана терміносисте-

ма містить велику кількість запозичень з інших мов. Для 

німецької мови дипломатії характерне вживання міжна-

родної дипломатичної термінології та термінології між-

народного права, здебільшого латинського (33,5 %) та 

французького (54 %) походження, невеликий відсоток 
становлять запозичення з грецької (13,5 %). Яскравим 

прикладом запозичень на сучасному етапі стала поява 

англіцизмів (2 %). 

Етимологічний метод застосовується для встанов-

лення мов-донорів даної терміносистеми та виявлення 

шляхів проникнення лексичних одиниць з інших мов у 

термінологічну систему дипломатії. 

Семантичний аналіз запозичених термінологічних 

одиниць  дипломатичної ТС дозволяє виокремити їх 

тематичні групи. З метою з’ясування історичних чинни-

ків впливу на формування дипломатичної теміносисте-
ми, а також термінологічного потенціалу латинських та 

давньогрецьких неасимільованих запозичень задіяно 

аналітико-описовий метод. 

Засобами етимологічного аналізу та зіставного ме-

тоду досліджуємо лексичну спорідненість за зовніш-

ньою та внутрішньою формами німецької, англійської 

та української мов. Кількісні методи уможливлюють 

обрахування ступеня лексичної спорідненості, а також 

лексичної довжини зазначених мов. 

Метод суцільної вибірки, а також кількісні методи 

дають змогу проаналізувати термінологічну насиченість 
текстів дипломатії. Терміносистема дипломатії німець-

кої, англійської та української мов характеризуються 

високим рівнем лексичної спорідненості за внутріш-

ньою формою, що свідчить про доволі високий рівень 

нормалізації у міжмовній практиці. 

У дослідженні застосовуємо компонентний аналіз 

для побудови структурних моделей термінологічних 
моделей дипломатії. Термін задаємо у вигляді певної 

моделі. Так, наприклад, структурна модель терміна “die 

Mehrheitsentscheidung – рішення більшості “може бути 

представлена у скороченому вигляді як: S + S (іменник 

+ іменник); структурна модель терміна “die Geschäfts-

ordnung– регламент” має вигляд: S + Sv (іменник + від-

дієслівний іменник), а термін “persönlicher Berater – 

особистий радник” описуємо за допомогою структурної 

моделі: а + S (прикметник + іменник). 

За методом семантичного моделювання побудовано 

семантичні моделі німецької ФМД. Систему семантич-
них зв’язків ми задавали у вигляді великої кількості 

формул, основними компонентами яких були символи X 

i R із відповідними індексами. Символом X позначаємо 

лексико-семантичні категорії, а символом R – семантич-

ні відношення. У такий спосіб, семантична модель тер-

міна “die Entwicklungsländer – держави, які розвива-

ються” може записуватися наступним чином: R-001 X-

040 R-052 X-020 і інтерпретуватися як “тіло, яке призна-

чене для руху”. 

Продуктивний аналіз та експліцитна репрезентація 

семантичних зв’язків здійснена за допомогою формалі-
заційного методу (методу бінарних семантичних дерев). 

Подамо логічну структуру виразу у вигляді графа, 

головною вершиною якого є його повна форма, а гілки 

відповідають видовій ознаці, позначивши родову ознаку 

суцільною лінією, а видову пунктирною: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Бінарне семантичне дерево терміна 

“Paritätsklausel”. 

 

Важливою характеристикою вершини є її позиція в 

дереві, а, отже, функціональна вага семантичної складо-
вої слова. Ця позиція характеризується розрядом ρ, тоб-

то число ребер (гілок), які відокремлюють вершину 

відголовної вершини (кореня) дерева. Кінцеві вершини 

семантичного дерева в загальному – це іменники, тобто 

номінативні одиниці, які слугують найменуванням тіл, 

рухів, ознак або властивостей. Різні службові слова 

позбавлені такої функції, тому не можуть утворювати 

окремі вершини дерева. 

Оскільки точне найменування повинне правильно 

орієнтувати на позначений об’єкт, у ньому мають виді-

лятися найважливіші специфічні риси поняття. Від ваго-

мості тієї чи іншої ознаки найменування залежить по-

зиція і, отже, питома вага вершини дерева. Назвемо цю 

2 Kaminska О. “Yavyshche antonimii v nimetskii terminosystemi dyplomatii” [The phenomen on of antonymy in the German termsystem 

of diplomacy], Key issues of modern science. Materials of X International Scientific Conference, Sofiia: Bialgrad, V. 2 B0, 2014, P. 88–91 

[in Ukrainian]. 
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“питому вагу” функціональним навантаженням верши-

ни дерева у порівнянні з іншими вершинами дерева в 

цілому. Таким чином, чим більше ребер віддаляє цю 

вершину від кореня дерева (тобто, чим більший розряд), 

тим меншою є функціональне навантаження вершини 
дерева. Виходимо з того, що функціональне наванта-

ження всього терміна, як і сума функціональних наван-

тажень множини кінцевих вершин, дорівнює одиниці. 

Тоді функціональне навантаження вершини можна ви-

значити за простою формулою:  

 

 

 
де N – функціональне навантаження вершини дере-

ва, ρ – розряд вершини, тобто кількість ребер на шляху 

до кореня дерева3. 

Як для слів загальновживаної мови, так і для термі-

нологічних одиниць важливо, чи відповідає лексичне 

наповнення складного або похідного слова вимогам 

раціональності, економності й разом із тим повноті взає-

морозуміння. Всі ці вимоги висуває в цілому категорія 

вмотивованості найменування, яка експлікує взаємозв’я-

зок і взаємозалежність між внутрішньою формою 

(буквальним значенням) та лексичним значенням 
(дефініцією) найменування. Для цього вводимо параме-

три точності та повноти вмотивованості. 

Для точності вмотивованості складної лексичної 

одиниці важливе значення має “функціональне наванта-

ження” зіставлюваних вершин дерева внутрішньої фор-

ми. Вводимо для цього функцію P як точність умотиво-

ваності. Вона характеризує сумарне функціональне на-

вантаження вершин дерева внутрішньої форми, які спів-

пали з вершинами дерева лексичного значення. 

Визначимо функцію наступним чином: 

 
 

 

Де Ni – функціональне навантаження співпалої вер-

шини в дереві внутрішньої форми, t – кількість співпа-

лих вершин у дереві внутрішньої форми. 

Оскільки під вмотивованістю розуміємо відповід-

ність дерева внутрішньої форми дереву значення функ-

ціональних навантажень вершин дерева значення. Та-

ким чином, ми враховуємо не односторонні, а взаємні 

відношення між внутрішньою формою та значенням 

лексичних одиниць. Уданому випадку такий підхід пре-
тендує на відображення відношень між формою та зміс-

том мовного знака, причому відповідність між ними має 

бути не лише точною, але й повною. 

Вводимо функцію r, яка характеризує сумарне зміс-

тове навантаження вершин дерева значення і відповіда-

тиме повноті вмотивованості. Іншими словами, повнота 

вмотивованості залежить від того, яка частка значення 

покривається внутрішньою формою. 

Функцію r визначимо наступним чином: 

 

 
 

де t – кількість співпалих вершин у дереві значення, 

Nj – функціональне навантаження співпалої вершини. 

Для загальної оцінки ступеня вмотивованості вико-

ристовується середньоарифметична величина функції p 

та r: 

 

 

 

 

де m – ступінь вмотивованості. 

Наведемо приклад елімінації синонімії для німець-
кої терміносистеми дипломатії з нашого матеріалу дос-

лідження. Український термін “округ консульський” 

зіставляється з двома німецькими термінами 

“Konsularbezirk” та “Amtsbezirk”, яким відповідає дефі-

ніція (лексичне значення): “Територія держави, у межах 

якої перебуває консульська посадова особа, що виконує 

консульські функції”. Побудуємо необхідні семантичні 

дерева. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Семантичні дерева термінів “Konsularbezirk” та 

“Amtsbezirk” 

У першому терміні співпала з деревом лексичного 

значення одна вершина “консульство”, отже її точність   

 

 

У другому терміні не співпала жодна вершина. Отже, 

тут p=0. Дещо складнішою виглядає ситуація з повнотою 

вмотивованості. У дереві лексичного значення вершина 

“консульство” присутня двічі. Отже, функціональне наван-

таження обох вершин однакове і дорівнює  

 

 

 

Разом  

що й визначило повноту вмотивованості першого 

терміна. Зрозуміло, що повнота вмотивованості одиниці 

“Amtsbezirk” дорівнює r=0. 

Ступінь вмотивованості для терміна “Konsularbezirk” 

складає  

 

 

 

Водночас ступінь вмотвваності для одиниці 

“Amtsbezirk” m=0. Стає очевидною правомірність рекоме-

ндації до вжитку сааме терміна “Konsularbezirk”. 

3 Kyiak Т. R. Lingvisticheskiie aspekty terminovedeniia [Linguistic aspects of terminology], Textbook, Кyiv, 1989, 104 p. [in Russian]. 
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Висновки. Згадана вище комплексна методика до-

зволила провести аналіз складу терміносистеми німець-

кої фахової мови, виявити її лексичні та структурно-

семантичні особливості, а також дослідити основні ме-

тоди стандартизації та уніфікації досліджуваної субмови 
та провести критичний огляд теоретичного матеріалу, 

дослідити німецьку фахову мову дипломатії як середо-

вище функціонування дипломатичної терміносистеми. 

 
Kaminska O. Complex Methodology of the Research of 

Term Units of the German Terminology of Diplomacy. A distin-

guishing characteristic of modern linguistics is a lively interest of 

linguists in the industry-specific terminological systems, driven by 

the desire to become aware of the features of the nomination that 

occurs in various fields of human activity. The terminology reflects 

the ways of development of human cognition, so the emergence of 

highly specialized vocabulary is caused by integration processes 

that take place at the present stage of the science development. The 

study of specific purpose terminology helps to solve topical issues 

of lexicology, sociolinguistics and discourse study. Of the main 

focus is terminology (a functional subsystem of general literary 

language), which has its own peculiarities both in the terms of 

expression and in the terms of content. This feature explains the 

widespread use of not only linguistic but also logical, mathematical 

and other methods for the terminological studies. In addition, there 

are purely terminological research methods. The methodology for 

analyzing the German professional language of diplomacy and its 

terminology is determined by the subject of the study and the tasks 

that are required to achieve the goal of the study. The article exam-

ines each step separately and describes the methods that have been 

applied to solve the set tasks that. At each stage of the analysis of 

the German professional language of diplomacy, general scientific 

and purely linguistic methods of study have been applied. The 

structural-grammatical and lexical-semantic peculiarities of the 

term system determine both the necessity of using certain methods 

of its research and the specifics of their use. The offered classifica-

tions of research methods, as well as a brief analysis of some of the 

most common methods in terminology allow clarifying both the 

content of methods and their scope, and the place of each of them 

in the system of methods. 

Conclusions. The study of the German professional language 

of diplomacy at the present stage makes it possible to analyze the 

interaction between the common literary language and the profes-

sional language of diplomacy. Tracing diplomatic relations be-

tween countries, we find it important to understand the principles 

of functioning and the role of linguistic and lexical units, especially 

terminological ones. 

Key words: professional speech, term system, term unit, 

general scientific method. 
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Галина Лапа, Альбина Семисюк. Семантический потенциал имени прилагательного и его знаковая природа в 

немецком субъязыке “Инфектология”. Актуальность научного исследования заключается в необходимости изучить знако-

вую природу и семантические возможности имени прилагательного в немецком субъязыке “Инфектология”, рассмотреть адъе-

ктивные лексические единицы, которые отображают специфику концептосферы медицины с позиции их семантического поте-

нциала в изучаемом языковом социуме. В научной работе использованы такие  методы исследования: общенаучный метод 

анализа терминологических единиц, описательный, компонентный, метод взаимосвязи содержания и формы специальных 

языковых единиц с их когнитивною ценностью. Научная новизна исследования заключается в том, что определен  термино-

логический тезаурус, в который входит имя прилагательное немецкого языка для специальных целей и функции лексических 

единиц. Выводы. Cемантические возможности имени прилагательного и его знаковая сущность нашли отражение в немецкой 

терминосистеме “Инфектология”, которая расширила свои границы, приобретая устойчивость и системность, позитивное и 

коннотативное значение, используя типичные приѐмы терминологизации, особенно в результате семантического переосмысле-

ния общеупотребительного слова, употребление латинского термина как нейтрального.  

Ключевые слова: имя прилагательное, знаковая природа, семантический и когнитивный потенциал, эмотивный диапа-

зон, профессиональный язык, профессиональный языковой социум, коммуникативная функция. 

Problem statement and its connection with important 

scientific tasks. In his work “On Comparative Learning of Lan-

guages”, the great German linguist Wilhelm Humboldt empha-

sized that language is a reflection of a concept and a sign at the 

same time. A word is a sign of a separate concept, which is close-
ly related to the internal form of a word, a sign is a representative 

of a meaning that expresses a certain designation. 

 Postulate of O.O. Potebnya concerning the two compo-

nents of the word - etymological and subjective means that the 

first is a sign, a symbol that replaces the second one1. 

The sign character of the language was interpreted by  

I.A. Baudouin de Courtenay, that language is a system of signs in 

which the combination of content and an acoustic image is im-

portant. 

The concept of a linguistic sign was introduced by F. de 

Saussure, he identifies the features that distinguish it from units 

of other sign systems, i.e. a linguistic sign is arbitrary, and name-

ly, there is no any relationship with the sign that designates this 

subject2. 

The analysis of the latest research and publications that 
initiated the solution to the problem. Such linguists as  

L.G. Babenko, V.G. Bodnar3, A. Vezhbitskaya,  

V.I. Shakhovskiy4, N.O. Drobko5, A.S. Dyakov6, T.R. Kiyak7  

studied the problem of adjective lexical units in professional 

communication, they are united by a general tendency to nomi-

nate emotional processes, their classification, to the result of their 

implementation in the speech environment and their functioning. 

Turning to the research of modern linguists, it should be 

noted that the ratio of the thought subject and sound was still of 

interest to ancient philosophers in terms of components of the 

1  Potebnya A. A. “Myshl i yazyk” [Thought and language], Slovo i mif [Word and myth], Moskva: Pravda, 1989, P. 17‒201  [in Russian] 
2 Bodnar V. G. “Pro poniattya profesiina mova u suchasnii lingvistytsi” [About professional language concept in linguistics], Filologicheskiye 

nauki. Voprosy teorii i praktiki [Philological Sciences. Questions of theory and practice], Tambov: Gramota, 2014, N 2 (32), Part 2, P. 33‒36 [in 

Ukrainian]. 
3 Bodnar O. M. “Problema znakovosti i prykmetnyk yak znak” [Problem of symbol and adjective as a sign], Visnyk KDU [Bulletin of KDU], Vyp. 

3, Vzayemodia odynyts riznyh rivniv germanskyh mov, Kyiv, 1997, P. 74‒75 [in Ukrainian]. 
4 Shakhovskyi V.Y. Katehoryzatsyia emotsyi v leksyko-semantycheskoi systeme yazyka [Categorization of emotions in the lexical-semantic sys-

tem of language], Voronezh: Yzd-vo Voronezh un-ta, 1987, 97 p. [in Russian]. 
5 Drobko N. O. “Rol semantychnyh faktoriv pry slovotvorenni angliiskyh adyektyvnyh odynyts” [The role of symbol and adjective as a sign], 

Naukovyi visnyk Chernivetskogo universytetu [Scientific bulletin of Chernivtsi university], Chernivtsi: Ruta, 2007, Vyp. 339‒340, P. 171‒180 [in 

Ukrainian]. 
6 Dyakov A. Osnovy terminotvorennya: semantychni ta sotsiolingvistychni aspekty [Fundamentals of the term formation], Kyiv: Vyd. Dim “KM 

Academia”, 2000, 218 p. [in Ukrainian]. 
7 Kyyak T. R. “Pragmatychni aspekty standartyzatsii ukrainskoi terminilogii” [Pragmatic aspects of standardization of the Ukrainian terminology], 

Movoznavstvo [Linguistics], 1993, N 1, P. 35‒38 [in Ukrainian].    
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main ontological language problems. Three components: an 

object, thought, sound indicate are indicative of a sound 

situation approximately in the form as it is understood in 

modern semantics8. 

Making a reference to the words of V.M. Solntsev, it is 
possible to assert that language, in general, is an indicator, a 

conditional symbol for something9. 

The point of view that a linguistic sign is the unity of 

sounding and sound sign comes from the analysis of the 

word, which is the unity of sound and meaning. Studying 

the characteristic features of the adjective as a sign, we are 

of the opinion that the sign is what it points to. 

 Adjective, which expresses in its semantics the con-

cepts of property and quality of an object, subject, state, 

determines the range of their conceptual sphere, which 

brings them closer to the universal signs. This demonstrates 
the wide range of names and meanings function function in 

the German sub-language of “medicine” – gut, wohl, un-

wohl, kranklich, leicht, akut, etc., and have great semantic 

capabilities in professional communication for updating 

nouns and verbs using such basic functions: definitions, 

generalizations, expressions of evaluative and comparative 

functions, where adjective emotive semes present emotions 

of feelings, sensations, affects, manifestations of mood, re-

actions to stressful situations, behavior in various somatic / 

mental states and forms of their manifestations. 

Signature and semantic possibilities of adjective in 
German medical discourse are considered in the article, at-

tempts to study the adjective lexical units, representing con-

ceptosphere specific character of medicine from the position 

of their semantic potential in the studied language of 

sotsium are made. 

The purpose of scientific exploration is to analyze the 

sign essence and semantic range of adjectives in the German 

sublanguage “Infectology” 

The relevance of scientific research is determinee by 

necessity of  studying the semantic possibilities and the sign 

characteristic of the adjective in the German medical dis-
course “Infectology”. 

The following research methods are used in the arti-

cle: a general scientific method of analysis of distinguished 

terminological units, descriptive, component, as well as a 

method of correlation of the content and form of special 

linguistic units with their cognitive value. 

The main body of the article. Bases for studying the 

semantics of adjectives, functioning in the German sub-

language of medicine, have a sufficiently high level of ex-

pression and their assessment of the degree of quality, prop-

erties that provide for the level of their presence in the struc-
ture of these lexical units, being an indicator of evaluation. 

Bearing in mind the position of A.A. Ufimtseva in her 

work “Types of Verbal Signs” stating that the boundaries of 

the lexical-semantic variability of adjectives are very broad 

and characterized only by the lexical content of words that 

connect with them in minimal syntagma. Morphology has 

no restrictions regarding the implementation of these broad 

signs. And the syntactic position of the adjective in this syn-

tagm is sometimes relevant in the relative implementation of 

adjective. The symbolic meaning of adjectives has a signifi-

cant character and as well as the verbs adjectives also distin-

guish, specify their systemic meanings in minimal syntagms 

in conjunction with nouns, which they denote10. 
In relation to the terms denoting the names of infec-

tious diseases, which include adjectives, it may have a nega-

tive connotation, for example, lousy disease, which in this 

case is considered to be an undesirable quality of the mod-

ern term and should not be used in scientific medical litera-

ture. In the name of the disease “rotten sore” the adjective is 

replaced by the term typhoid, which reflects the hopeless, 

lethal result of this disease. 

akut-chronisch – time of occurrence, duration of the 

clinical course of the disease. 

stark – the degree of manifestation of the disease 
symptoms. 

einfach – used to distinguish the disease state in a cer-

tain period of virus infection. 

blutig, flüssig – to indicate the external manifestations 

of an infectious disease (dysentery, etc.) 

A typical technique for terminization of the adjectives 

is its semantic rethinking, in such a case the adjective is 

supplanted by a Latin term as more neutral 

blöd mager, gedunsen – stunted, adjective, which indi-

cates the appearance of a patient with tuberculosis. 

The names of diseases, the nominative units of which 
include the name adjective, form nouns (in most cases they 

are adjectives that indicate color: gelb - Gelbsucht, rot – 

Rötlein, jaundice, rubella). 

In terminological units, with the adjective, the type of 

organ and tissue damage is indicated: knötig - Knötchen-

krankheit, hornig - horniges Gebilde. 

In the formation of terminological units, which show 

the shape and size of the organ of the human body, the fol-

lowing adjectives take place: lang, eng, klein, bohnenför-

mig; the name of the organ structure is represented by the 

adjectives schwammig, kornig; the color of organs and tis-
sues is health and pathology, their shades are represented by 

adjectives: rot, braun, schwarz, gelb, dunkel, hell, trube, 

klar, weisslich. 

Behavioral reactions in the studied sublanguage are 

nominated by the adjectives kränklich, reizbar ängstlich, 

tödglich, the place of localization of infections is örtlich, 

local. 

In the nomination of infectious diseases and their 

symptoms, the participation of zoononymous adjectives was 

established, such as: bird-Vogelgrippe, pork-Schweingrippe, 

toponyms: Spanish, Chinese flu, although the adjective is 
present in the translation with the following meanings: type: 

form of manifestation, source of infection, country or place 

of the most widespread infection. 

All this broadens the understanding of the disease, in-

creases the informational role of the adjective in the national 

terminological units, and increases the motivation for their 

use in the educational literature. 

One of the types of lexical-semantic methods for the 

8 Vostrova S. V. Linhvokohnityvni ta komunikatyvno-prahmatychni osoblyvosti suchasnoho anhlomovnoho medychnoho dyskursu (na 

materiali medychnykh tekstiv z problematyky VIL/SNIDu) [Linguistic-cognitive and communicative-pragmatic features of modern Eng-

lish medical discourse (on the material of medical texts on HIV / AIDS) ], avtorref. dys. na zdobuttya nauk. stup. kand. filol. nauk: spets. 

10.0204, Kyiv, 2003, 20 p. [in Ukrainian]. 
9 Solntsev V. M. Yazyk kak sistemno strukturnoye obrazovaniye [Language as a systemic structural formation], Moskva: Nauka, 1977, 

341 p. [in Russian]. 
10 Ufimtseva A. A. Tipy slovesnyh znakov [Types of the verbal signs], Moskva: Nauka, 1974, 206 p. [in Russian]. 
11 Kyyak T. R. Pragmatychni aspekty…op. cit., P. 35‒38 [in Ukrainian]. 
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formation of terminological units in German for profession-

al purposes “Infectology” with the participation of the adjec-

tive is metaphorization - a phenomenon that is quite com-

mon in the formation of medical terminology. Metaphorical 

transfer actively functions in the field of compound terms, 
where metaphorical adjectives, for example, pearl tumor, 

nodular disease, coronavirus, which serve to enhance termi-

nology, take place. 

The use of degrees of comparison of the adjective em-

phasizes the expression of the content perception of the ter-

minological unit and increases the degree of professional 

significance (gefährlich - die gefährlichste Symptome, tief - 

die tiefste Schädigung, etc.). 

Focusing on the different characteristics of lexical ad-

jective units in professional communication in the process of 

teaching a language for professional purposes, we single out 
the emotive corpus of adjective vocabulary, thanks to which 

their value is enhanced, enriching the communicative com-

petence of the participants in communication. 

The language conceptual sphere with the participation 

of adjectives in the professional language of medicine, the 

lexical and semantic field of which is a complex system, is 

distinguished by its dynamism and presentation of a separate 

segment of an important substantial element of the linguistic 

picture of the world. 

The semantic potential of adjectives in the aforemen-

tioned conceptosphere also lies in the description, differenti-
ation and refinement, which is often realized by comparing 

the properties, degree of qualities, characteristics of objects, 

as a result of which the language of medicine acquires an 

emotive connotation. 

The semantics of the adjective in the medical text is a 

rather complex structure that verbally expresses the quality 

of the state of a sick / healthy person. Such adjectives can 

include the following: irritable, nervous, fearful healthy, 

calm, etc. In their structure, one can observe two or more 

adjective lexical units that enhance the meaning of each 

subsequent one: reizbar, nervȍs, gesund, akut, chronisch, 
tȍdlich krank, tȍdlich blass, instead of sehr, stark, that is 

indicative of the specificity of their functioning in the medi-

cal discourse, especially , if it is necessary to emphasize the 

degree of both negative and positive meanings, that is, in its 

direct presence in the structure “adjective + adjective” the 

sign nature of this part of speech is manifested, which plays 

a differentiating role in expanding this Antique capabilities 

and semantic range. 

As for the word-building potential of adjectives, the 

most productive is the suffix-prefix method. They include 

such formants as – voll, – ich, – ig, – los, – un and their 
combined variants. This gives us the opportunity to state the 

semantic interaction of word-formation methods12. 

The prefix format complements the basic meaning of 

the original basis and gives the lexical unit a new additional 

content. 

Studying the semantics of adjectives in the German 

language of medicine as a complex language structure al-

lows us to distinguish the following nominative classes: 

illness, health, pain, stress, well-being, symptoms, treat-

ment, complication of the disease, fear, death, disease pre-

vention, quality of life, which are designed according to the 

principle of common components, and which are character-

istic of these adjective nominative units13, 14. 

A characteristic feature of adjectives that express in 

their semantics the concepts, properties, quality and degree 
of the nominated concepts is the breadth of their conceptual 

structure, which brings them closer to universal signs. 

Adjectives that carry emotive properties present infor-

mation on the subject’s attitude to the object of reality, as a 

part of reality, and thus are subjective-objective in nature, 

have a symbolic nature and show great semantic possibili-

ties in the studied linguistic society. 

Conclusions. The sign nature of the name of the adjec-

tive and its semantic possibilities in the German language 

“Infectology” enriches science, which studies infectious 

pathology, arising as a result of competitive fighting of the 
organism with pathogenic or conditionally pathogenic caus-

ative agents, provides innovative processes, has the great 

meaning to solve the problems of the correct translation. 

 
Галина Лапа, Альбіна Семисюк. Семантичний потен-

ціал прикметника та його знакова природа в німецькій 

субмові “Інфектологія”. Актуальність  наукової розвідки 

зумовлена потребою вивчення семантичних можливостей та 

знакової природи прикметника у німецькому медичному дис-

курсі “Інфектологія”. Зроблені спроби вивчити ад’єктивні 

термінологічні одиниці, які віддзеркалюють специфіку конце-

птосфери медицини з позиції їх семантичного потенціалу в 

мовному соціумі. Отже, метою наукової розвідки є аналіз зна-

кової суті і семантичного діапазону прикметників у німецькій 

субмові “Інфектологія”, а саме: дослідження ад’єктивних тер-

мінологічних одиниць, які презентують мовну картину німець-

кої концептосфери “Інфектологія” з огляду на їх семантичний 

потенціал та знакову природу. 

У статті використано такі методи дослідження: зага-

льнонауковий метод аналізу виокремлених термінологічних 

одиниць, описовий, компонентний, а також метод взаємозв’яз-

ку змісту та форми спеціальних мовних одиниць з їх когнітив-

ною цінністю. 

Наукова новизна наукового дослідження полягає у то-

му, що представлено знакову природу прикметника, його се-

мантичні можливості у фаховій мові для уможливлення інтер-

комунікації,  виокремлено термінологічний тезаурус у складі 

лексичних одиниць з ад’єктивним компонентом, визначено 

його мовні функції. 

Висновки. Семантичні можливості прикметника і його 

знакова природа знайшли відображення в німецькій терміно-

системі “Інфектологія”, яка розширила свої межі, набула стій-

кості і системності, позитивної і негативної конотації, викори-

стовуючи типові прийоми термінологізації, особливо і у ре-

зультаті семантичного переосмислення загальновживаного 

слова, використання латинського терміна та метафоризації 

прикметника, яка розглядалась під кутом зору діяльністного 

підходу, коли особливого значення набуває єдність пізнаваль-

ної і комунікативної функції фахової мови. 

Ключові слова: прикметник, знакова природа, семанти-

чний та когнітивний потенціал, емотивний діапазон, фахова 

мова, фаховий мовний соціум, комунікативна функція 
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Анна Шалаева. Методологическая  проблематика современного исследования профессиональной английс-

кой терминологии. В современной жизни профессионалов всех областей терминология занимает  важное место. Данная 

статья посвящена проблемам выведения точных дефиниций понятий  “термин”, “терминология” и “терминосистема”, 

что обуславливает ее актуальность. Лингвисты дискутируют о дефиниции и природе термина, его связи с общеупотре-

бительной лексикой, функционировании, источниках пополнения, об участии человека в процессе терминообразования. 

Важной является проблема  систематизации терминов, разграничения понятий “терминология” и “терминосистема”. В 

данной работе  использованы такие методы исследования,  как сравнительный, сравнительно-исторический и описате-

льный. Новизна работы состоит в попытке теоретического осмыслени яразграничения данных понятий. Выводы. Разг-

раничение основных терминологических понятий поможет лингвистам в практической работе составления систем тер-

минов  определенной профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: термин, терминологизация, ретерминологизация, терминология, терминосистема, дефиниции. 

Introduction. In the modern world of highly devel-

oped technologies and the growth of qualitatively new sci-

entific achievements, terminological vocabulary, as the most 

intensively developing part of the vocabulary of any lan-

guage, is becoming increasingly important.  It is impossible 
to develop any field of science without knowledge of its 

terminology. The rapid development of science leads to the 

same rapid development and change of existing systems of 

terms, which gives rise to many problems and their solution 

is of serious practical importance1. 

More and more linguistic scholars refer to the study of  

terminology. The ongoing research covers a wide range of 

issues: from general theoretical, patterns of term formation, 

development and use of certain terms and terminology sys-

temsto solving practical problems of streamlining, unifica-

tion and standardization of branch lexicon and its correct 
representation in dictionaries. In their research, scientists are 

increasingly turning to the ongoing research of their prede-

cessors, who made a certain contribution to solving theoreti-

cal terminological problems. 

The analysis of the latest research and publications.  

G. O. Vinokur, A. V. Superanskaya, B. N. Golovin,  

Oh. S., Akhmanova, V. M. Leichik, D. S. Lotte,  

A. A. Reformatsky, T. R. Kiyak, V. A. Tatarinov and others 

devoted their scientific works to the theoretical problems of 

terms. Domestic and foreign linguists engaged in issues of 

forming terminology and terminological systems:  
V. Vinogradov, MN Volodina, V. M. Leichik, L. A. Moro-

zova and others examined issues of terminology and termi-

nological systems in various aspects, such as  formation and 

development of terminology, the interaction of terminology 

and phraseology, the interaction of terminological and collo-

quial vocabulary. 

Topicality of the given paper is stipulated bythe prob-
lems of this article raised and highlighted in it, namely: the 

problems of deducing the exact and precise definitions of 

the concepts of “term”, “terminology” and“terminology 

system”.  

The scientific novelty of the work lies in the fact that 

was made an attempt of theoretical understanding of the 

issues of differentiation of these concepts. 

The purpose of the study supposes the identification 

of these differences to solve the problems of their practical 

application. 

Materials and methods. In this work, the author ap-
plied such research methods as comparative, comparative 

historical and descriptive . A comparison and historical dis-

course of the study of the definitions of the term, terminolo-

gy and terminological system was carried out. 

The main part. Any branch of science does not stand 

still, but develops, new branches of knowledge, new con-

cepts arise, as a result of which the need for nomination of 

these concepts increases. The lexical unit denoting special 

concepts in the scientific field is the term. 

A.A. Reformatskiy believes that terms are special 

words, limited by a special purpose and striving to be unam-
biguous, as an exact expression of concepts and the name of 

things. 

1  Borysova M.K. Termynolohyia y termynosystema: aspekty korreliatsyy [Terminology and terminological system: aspects of corre-
lation], URL: https://pglu.ru/upload/iblock/d0d/ch_05_sim_1_sektsii_11_14-m.k.-borisova-28.pdf [in Russian] 

mailto:lada.verina@gmail.com
https://pglu.ru/upload/iblock/d0d/ch_05_sim_1_sektsii_11_14-m.k.-borisova-28.pdf
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The problem of definition of the term is central 

throughout the history of the development of terminology. 

There are a large number of definitions that do not contra-

dict each other, but complement one another. 

Kvitko I. S. defines the term as “a word or a verbal 
complex ... which is distinguished by high information con-

tent, unambiguity, accuracy and expressive neutrality”2.  

D. S. Lotte calls the term a word (word combination), 

acting as the unity of the sound sign and related to it concept 

in the system of concepts of this field of science and tech-

nology3.  

S. V. Grinev defines the term as “a nominative special 

lexical unit (word or phrase) of a special language used to 

accurately name special concepts”4. 

Most authors in the definition of the term single out 

one or two of the most important or main, in their opinion, 
characteristics. However, the definition of the term should 

reflect its most significant properties and characteristics, it 

should be capacious and concise. The definition of  

O.S. Akhmanova, which defines the term as “a word or 

phrase of a special ... language, created to accurately express 

special concepts and designate special items,” more closely 

meets these requirements5. 

In modern linguistic literature, researchers of this 

problem have not yet developed a universal and compre-

hensive definition of the term. Thus, the  

problem of the definition of the term remains unre-
solved. 

One of the central problems in the study of the term by 

linguists is the question of whether terminological vocabu-

lary is the part of commonly used vocabulary. There are 2 

different approaches to solving this problem. 

A certain part of the researchers adheres to the conclu-

sions of D.S. Lotte on contrasting the term and the word as 

two symbolic units of terminological and literary vocabu-

lary. This point of view is based on different positions of 

terminology and general literary vocabulary, indicating  the 

inaccessibility of the sphere of terminology for general lan-
guage semantic laws. According to D.S. Lotte, scientific 

terminologies are ordered collections of terms, opposed to 

disordered6.  

Another part of the researchers is of the opinion that 

the term has a verbal nature and has a genetic and substan-

tial community with the word. G.O. Vinokur, who is the 

main representative of this group in his work “On some phe-

nomena of word formation in Russian technical terminolo-

gy,” substantiated the nominative significance of the term 

and argued that “terms are not special words, but only words 

in a special function.” G.O. Vinokur defines terminology as 

a spontaneously established set of terms that reflects the 

historical process of the accumulation and comprehension of 

knowledge in a particular field. The terminology is replen-

ished at the expense of common vocabulary and, in turn, 
enriches it7.  

A number of words, falling within the framework of a 

new system of functioning for them “terminology”  are al-

ready scientific terms that differ from the wordsof a com-

mon language with a tendency toward a one-to-one corre-

spondence withthe signified. This method of forming terms 

is called “terminization”. The dictionary of linguistic terms 

defines it as the transition of a commonly used word into a 

term. Leychik under terminology understands “the acquisi-

tion of signs of the term in non-terms - lexical units of the 

natural language”, building up “the signs of the term in units 
of the linguistic substrate”8.  

Terminology is the most traditional way of forming 

terms, but not the only one. At the present stage of the for-

mation of terms, this method is supplanted by another termi-

nology. Intersectoral borrowings, repeated terminization, 

intersystem borrowing of terms, the so-called “secondary 

terminization”  occur.  As a result of secondary terminiza-

tion, the term begins to correlate directly with the designated 

concept within the framework of a new term system for it”9. 

A linguistic encyclopedic dictionary defines this method as 

“transferring a finished term from one discipline to another 
with full or partial rethinking”10.  

The focus of research on some scholars is the scope of 

the term and its inherent polysemy, synonymy and multi-

functionality. The fact that the terminological unit belongs 

to the sign system of the language is confirmed by the fact 

that the term can be a word or word  combination  and pos-

sesses such semantic and formal signs of language units as 

denotative, significative, syntagmatic, categorical and gram-

matical meanings11. 

The basis of the terms is the correspondence of the sign 

and the signified. But the peculiarity of the concept of the 
term lies in the fact that the term-sign correlates not just 

with one concept, but with a system of concepts, with a 

fragment of the entire scientific and conceptual system. Ac-

cording to D.S. Lotte, in constructing the terminology, it is 

necessary to establish what place the term concept takes in 

the system of concepts of the theory, as well as its logical 

and classification connections. It depends on what feature of 

the concept will form the basis for the construction of the 

term. 

Linguistic scholars disagree about the issue of term 

2 Kvitko Y. S. Termin v nauchnom dokumente [Term in a scientific document], Lvov: Izd-vo pry Lvovskom un-tі [Lviv: Publishing 

House atLviv University], 1976, 128 р. [in Russian] 
3 Lotte D.S.Obrazovanie і pravopisanіe trekhеlementnykh nauchno- tekhnicheskykh terminov [Education and spelling of three-element 

scientific and technical terms], M., Nauka, 1968, 119 р. [in Russian] 
4 Grinev C. B. Vvedenie v terminovedenie [Introduction to terminology], M.: Moskovskyy lytsei, 1993, 309 р. [in Russian]. 
5 Akhmanova O. S. Slovar lingvisticheskikh termynov [Dictionary of linguistic terms], M.:Sov. Еntsyklopediya, 1966,607 р.[in Russian]. 
6 Lotte D.S. Osnovy postroeniya nauchno-tekhnicheskoy termynologii: Voprosy teorii i metodiki [Fundamentals of the construction of 

scientific and technical terminology: Questions of theory and methodology], M.: Izd-vo AN SSSR,1961, Р. 72[in Russian]. 
7 Vynokur H.O. O nekotorykh yavleniyakh slovoobrazovaniya v russkoi tekhnycheskoy termynologii [On some phenomena of word for-

mation in Russian technical terminology], Trudy Moskovskoho instituta istorii, filosofii y literatury [Proceedings of the Moscow Institute 

of History, Philosophy and Literature], 1939, T. V, Р. 3–54 [in Russian]. 
8 Leichyk V.M. O yazykovom substrate termina [About the linguistic substrate of the term], M.: Via,. 1986, № 5, P. 89[in Russian]. 
9 Linhvisticheskiye problemy nauchno-tekhnycheskoy terminologii [Linguistic problems of scientific and technical terminology], M.: Nau-

ka [Science], 1970, 230 p. [in Russian]. 
10 Lynhvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar [Linguistic encyclopedic dictionary], M.,1990, P. 508 [in Russian]. 
11 Taranova E.N.  Problematika sovremennogo teoreticheskoho terminovedeniya, dostizhenyiya i nedostatki terminolohycheskikh issledo-

vaniy [Problems of modern theoretical terminology, achievements and shortcomings of terminological research.], URL: https://

cyberleninka.ru/article/n/problematika-sovremennogo-teoreticheskogo-terminovedeniya-dostizheniya-i-nedostatki-terminologicheskihis- 

sledovaniy[in Russian]. 

https://cyberleninka.ru/article/n/problematika-sovremennogo-teoreticheskogo-terminovedeniya-dostizheniya-i-nedostatki-terminologicheskih-issledovaniy
https://cyberleninka.ru/article/n/problematika-sovremennogo-teoreticheskogo-terminovedeniya-dostizheniya-i-nedostatki-terminologicheskih-issledovaniy
https://cyberleninka.ru/article/n/problematika-sovremennogo-teoreticheskogo-terminovedeniya-dostizheniya-i-nedostatki-terminologicheskih-issledovaniy
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formation and human participation in the process of creating 

new terms. There are two opinions regarding this issue. 

Some scholars believe that the term does not appear, but is 

coined as it is necessary to be created. The meaning of the 

term is displayed as necessary at the request of scientific 
research. Scientists who have the opposite point of view 

believe that invented words practically do not exist.  

To indicate a new reality that has arisen, the language 

either adapts the words in its arsenal by attracting words 

from a common language or constructing derivative words, 

truncated words and  word combinations, and the terms may 

belong to the same sphere of use. One way to create terms is 

to use existing terms or words by changing their meanings. 

Another way of creating terms is to borrow terms that exist 

in any other language into the terminology of a given lan-

guage. It is in terminology where the number of internation-
al words is greater than in other layers of vocabulary. They 

are either formed on the basis of Latin and Greek roots or 

borrowed by peoples from each other along with the assimi-

lation of scientific and technical concepts. In some lan-

guages such as Russian or English, there are a lot of borrow-

ings. However, in some languages, as a result of the lan-

guage policy and national traditions, the percentage of inter-

national terms is less. 

The source of the emergence of new words from anoth-

er language is rethinking and borrowing, because a foreign 

word rarely enters the language with all its meanings. It is 
believed that, borrowing a foreign word, the language dis-

cards a number of meanings and begins to “create the word 

anew”, giving it additional meanings that have emerged  

from the peculiarities of using the word in another language. 

In parallel with the change in meaning, a change in form 

(conversion) occurs. A term differs from an ordinary word 

in that it at the same time calls and defines a concept, that is, 

it performs two functions: nominative and definitive. 

Thus, terms are called words that are used to denote 

various scientific and technical concepts. A discipline that 

studies the properties of terms and the principles of their 
ordering and description is called “terminology”. 

Each individual science seeks to develop its own termi-

nology, to give the most accurate definition of emerging 

concepts. Terminologies tend to change over time, and the 

emergence of new and rethinking of old terms is the result 

of the dynamism of the terminology. Terminology needs to 

be standardized and systematized, as well as to optimize the 

process of translating terms from one language to another. 

Numerous studies are being conducted on this problem, 

which are devoted to the coverage of various problems and 

significantly expand the field of research on the study of this 
layer of vocabulary. 

In the modern world there is a rapid development of 

sciences, scientific technologies, the emergence of new sci-

entific fields, but all sciences are closely related, there is a 

close integration of various fields of science. In this regard, 

there is a need to highlight general scientific, technical, in-

dustry and highly specialized terminology. In connection 

with the advent of new sciences and the discovery of new 

phenomena, there is a need to give names to more and more 

new phenomena and concepts, while many words of a com-

mon language acquire a certain qualitative specificity, and 

their meanings are specialized12. 

General scientific and technical terms are terms used in 

several areas of science and technology. Specialized terms 
are terms that are significant for  only one branch of 

knowledge. Highly specialized terms are terms that have 

meanings that are characteristic of any specialty in a given 

application area. 

The terminology of the subject area plays an important 

role for the implementation of communicative activities in 

special areas of scientific communication. The core of any 

terminology can be called terminological vocabulary, which 

is subject to the same laws and trends inherent in this lexical 

system, but with its own specific features13.  

In this regard, there is another problem associated with 
the use of terminology. This is the need for harmonization 

and adequate perception of terminology not only by special-

ists of a narrow profile, but also by a wider circle of users. 

Questions of problems of terminology are closely relat-

ed to questions of the term system. One of the differences 

between a term system and terminology is that the term sys-

tem is constructed by specialists in a given field from con-

sciously selected, and in some cases, specially created words 

and phrases-terms, as well as terms borrowed from another 

language, to present a theory describing this area. The term 

system, for its part, appears when a certain field of 
knowledge or activity has developed sufficiently, has its 

own theory, has identified and realized all its basic concepts 

and the relationships between them14.  

The rapid development of science leads to the same 

rapid development and change of existing term systems, 

which causes many problems that have always attracted the 

attention of linguists and do not lose their relevance at pre-

sent. 

Therefore, research on the terminological systems of 

various sciences iscarried out in a wide range: from theoreti-

cal questions of the general laws of development of individ-
ual terminological systems to solving practical problems of 

streamlining, unifying and standardizing industry vocabu-

lary and its correct representation in dictionaries. 

But in terminology among linguists there is no unity of 

opinion on a number of issues. Not all researchers, terminol-

ogists, and linguists consider terminology a system. In the 

opinion of  R. Yu. Kobrin, V. M. Leichik, the totality of 

terms of a particular area of special (professional) activity 

only then becomes a terminological system when it is sub-

jected to targeted influence on the part of specialists in terms 

of its unification. 
The viability of a terminological system is determined 

primarily by its orderliness and the sequence of the ratio of 

content and expression. 

The results of investigation.  In this paperwere high-

lighted the main differences between the main theoretical 

notions of terminology as a science that studies special vo-

cabulary in terms from the point of view of its typology, 

origin, form, content (meaning) and functioning, as well as 

use, ordering and creation. 

12 Sudovtsev V. A. Nauchno-tekhnycheskaya informatsiya i perevod. Posobie po anhliyskomu yazyku [Scientific and technical information 

and translation. English manual.], M.: Vyssh. shk., 1989, 231 р.[in Russian]. 
13 Khakieva Z. U. Osnovnye dinamycheskie kharakterystiki angloyazychnoy terminologii: synkhronnyy i diakhronnyy aspekty (na primere 

angloyazychnoy stroitelnoi terminologii) [The main dynamic characteristics of English terminology: synchronous and diachronous aspects 

(using the example of English construction terminology)], Molodoy uchenyi [Young Scientist], 2010, № 4, P. 206–211, URL https://

moluch.ru/archive/15/1398/ [in Russian]. 
14 Borysova M.K. Terminologiya i terminosystema: aspekty korreliatsii [Terminology and terminological system: aspects correlations], 

https://pglu.ru/upload/iblock/d0d/ch_05_sim_1_sektsii_11_14-m.k.-borisova-28.pdf [in Russian]. 

https://moluch.ru/archive/15/1398/
https://moluch.ru/archive/15/1398/
https://pglu.ru/upload/iblock/d0d/ch_05_sim_1_sektsii_11_14-m.k.-borisova-28.pdf


58                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Shalaieva A. Methodological problems of present day studying of the english professional language... 

Conclusion. Modern research in the field of terminolo-

gy has been devoted to problems of the theory of the term, 

the structure and processes of the formation of terminologies 

and terminological systems, and the study of factors affect-

ing the formation and development of terminologies. A 
large theoretical and methodological base has been created 

for further study of particular terminological systems, their 

structural features, patterns and development trends. 

As a conclusion, one should take into account that one 

should not put an equal sign between the concepts of 

“terminology” and “terminological system”, since the term 

“terminology” refers to the ordering activity of a person in 

the framework of the nomination process, while the 

“terminological system” is associated with classifying hu-

man activity, aimed at sorting and identifying the relation-

ship between the terms through the concepts they designate. 
“Terminology” is a spontaneously formed set of lexical 

units, while “terminological system” is a hierarchical system 

of terms ordered by terminologists. 

Prospects of further investigation are aimed at con-

tinuation of studying terminology for fulfilling the tasks of 

applied terminology aimed at streamlining, translation and 

the use of medical terms. 

 
Анна Шалаєва. Методологічна проблематика сучас-

ного дослідження професійної англійської термінології. У 

сучасному житті термінологія посідає важливе місце. Знати 

термінологію важливо тим, хто займається наукою і практич-

ною діяльністю. Стаття присвячена проблемам виведення точ-

них дефініцій понять “термін”, “термінологія” та 

“терміносистема”, що обумовлює її актуальність.Серед вче-

них виникає багато суперечок стосовно дефініції  та  природи 

терміна, його зв'язку із загальновживаною лексикою, функціо-

нування, джерел поповнення, участі людини в процесі термі-

нотворення. Важливою є проблема систематизації термінів. 

Незважаючи на численні дослідження питань термінології, 

серед вчених ще немає єдиної думки щодо багатьох важливих 

для лінгвістів питань. 

Особливо ця проблема стосується понять “термінологія” 

та “терміносистема”, тому що через відсутність чіткого їх ви-

значення деякі вчені навіть ставлять знак рівності між ними. У 

науковій роботі ми застосовували такі методи дослідження, 

як порівняльний, порівняльно-історичний та описовий. Новиз-

на дослідження полягає у спробі теоретичного осмислення 

деяких питань і розмежування основних понять термінології. 

Висновки. Термінами називаються слова, які використову-

ються для найменування різних наукових і технічних понять. 

Термінологія вивчає властивості термінів і принципи їх упоря-

дкування та опису. Терміносистема з'являється тоді, коли 

-яка область знання або діяльності сформувалася, має свою 

теорію, виявила і усвідомила всі основні поняття і зв'язки між 

ними. Розмежування основних  термінологічних понять допо-

може лінгвістам в практичній роботі: у формуванні систем 

термінів певної професійної діяльності. 

Ключові слова: термін, термінологізація, ретермінологі-

зація, термінологія, терміносистема, дефініція. 
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 
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Валентина Синица, Мария Телеки, Лариса Смольская, Елена Мироник. Комплексный анализ латинских 

медицинских терминов-названий измерительных приборов. В статье исследуется деривационный постпозиционный 

греческий формант μέηπον (латинский вариант – metrum) как востребованный механизм образования наименований ме-

дико-технических терминов. Актуальность лингвистического изучения обусловлена нехваткой комплексного узконап-

равленного анализа терминологических систем и подсистем конкретных отраслей медицины, в данном случае – медици-

ны диагностики. Методы исследования: описательный, структурный, компаративный, обобщения информационных 

данных. Научная новизна. Впервые применѐн комплексный подход касательно лингвистической характеристики лати-

нских наименований приборов, функционирующих в терминосистеме “медицинская диагностика”. Выводы. Формант –

metrum как когнитивно-ономасиологическое средство для кодификации понятия “измерительный прибор” является 

единственным механизмом образования группы терминов, объединенных вышеназванным ономасиологическим призна-

ком. 

Ключевые слова: деривационное гнездо, постпозиционный формант –metrum, измерительные приборы, термино-

образующие модели, морфологическая и лексико-семантическая структура. 

Вступ. Сучасна медична термінологія послугову-

ється значною кількістю приладів, пристроїв, апаратів, 

за допомогою яких проводиться інформативне якісне 

догоспітальне обстеження хворих, уточнюється діагноз, 

попередньо виставлений лікарем, забезпечується спо-
стереження за розвитком патологічного процесу, станом 

реабілітації, реалізуються медичні процедури, здійсню-

ються дослідження медичного та лабораторного харак-

теру. Розвиток біологічної фізики та наукові досягнення 

в медичній галузі дозволили додати до таких класичних 

методів обстеження, як auscultatio, palpatio, percussio 

низку спеціальних, раніше не відомих, методів діагнос-

тичного обстеження та приладів, якими такі досліджен-

ня можна здійснити. Для вербальної кодифікації означе-

них понять традиційно використовувалися грецько-

латинські терміноелементи, які зрозумілі лікарям усього 
світу з огляду на внутрішню форму термінів. В основу 

вибору назв для позначення методів і приладів покладе-

ні грецькі постпозиційні форманти, які можна об’єднати 

в три дериваційні гнізда: 

1) дериваційне гніздо з опорними компонентами -

graphia → метод записування результатів дослідження у 

вигляді знімка, кривої та реєстрація сигналів і -graphium 

→  прилад для запису; 2) дериваційне гніздо з опорними 

компонентами –scopia → обстеження, огляд за допомо-

гою інструмента, апарата і -scopium → апарат для огля-
ду чого-небудь; 3) дериваційне гніздо з опорними ком-

понентами -metria  → вимірювання будь-чого і -metrum 

→ вимірювальний прилад.  

Співставлення латинських медико-технічних термі-

нів з вищеназваними кінцевими терміноелементами та 

їхніх відповідників в сучасних європейських мовах підт-

верджує тезу про те, що саме грецькі терміни покладені 

в основу міжнародних стандартів: 

Як видно з порівняльної таблиці, термінологічна 

номенклатура діагностичного приладдя у різних мовах 

поповнюється шляхом транслітерації латинських термі-
нів засобами алфавітної системи конкретної мови, тоб-

то, застосовується процес калькування, суть якого, за 

визначенням Єрмоленко С. Я., полягає у “…творенні 

нових слів і виразів шляхом копіювання лексико-

семантичних та синтаксичних моделей іншої мови”1.  

1 Yermolenko S.Ya. Ukrayins`ka mova. Korotkyj tlumachnyj slovnyk lingvistychnyh terminiv [Ukrainian language. A short explanatory 

dictionary of linguistic term], Kyiv: Lybid, 2001, P. 73 [in Ukrainian]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методо-
логічною основою стосовно теорії термінології слугува-

ли праці Т.Я. Кияка (1989), С.В. Гриньова (1993), В.П. 

Даниленко (2007), В.М. Лейчика (2009); щодо медичної 

термінології в цілому орієнтуємося на дослідження 

М.Н. Чернявського (1984) та В.Ф. Новодранової (1990, 

2002, 2008, 2015). 

Об’єктом дослідження обрано предметно-

понятійне поле фахової мови медицини діагностики, 

зокрема, терміни на позначення вимірювальних прила-

дів. 

Джерельною базою дослідження слугували терміни 
– назви вимірювальних приладів, дібрані з доступних 

нам сучасних енциклопедичних словників2. Намагаю-

чись розкрити етимологію відібраних термінів, ми неод-

норазово зверталися до авторитетного латинсько-

російського словника Й.Х. Дворецького3, а також грець-

ких словників4.  

Метою дослідження є аналіз лінгвістичного вира-

ження концептуальних моделей, структурних і функціо-

нальних особливостей латинських назв вимірювальних 

приладів, які входять до терміносистеми “медицина діа-

гностики”, як результат вербалізації наукової думки. 
В ході дослідження було використано описовий  

метод, здійснено інвентаризацію лексичних одиниць, 

проаналізовано особливості їхньої будови та функціону-

вання на сучасному етапі розвитку медицини як науки. 

Основний текст. Методом суцільної вибірки нами 

виокремлено понад 150 номінативних одиниць на позна-

чення вимірювальних приладів, що використовуються в 

сучасній діагностиці різноманітних хвороб. Як показала 

вибірка, для утворення назв вимірювальних приладів, 

якими послуговується медична спільнота усього світу, 
використовується латинізований кінцевий терміноеле-

мент грецького походження -metrum. Етимологічно він 

виводиться від грецького дієслова μεηπέω - вимірюю; у 

складних термінах вказує на вимірювальний прилад. 

Однак, у сучасних словниках зафіксовані два варіанти 

кінцевого терміноелемента з різними граматичними 

категоріями: -metrum5 і- meter6. У першому випадку усі 

терміни з кінцевим терміноелементом -metrum є іменни-

ками середнього роду другої відміни; в іншому випадку 

ці субстантиви відносяться до чоловічого роду другої 

відміни латинських іменників. Отже, ми можемо, для 
прикладу, в одних словниках побачити термін tonome-

ter, tri m7, а в інших - tonometrum, i n8 у значенні “апарат 

для вимірювання тиску (внутрішньоочного, венозного 

або артеріального)”. На наш погляд, безпідставно вжи-

вати форму -meter, оскільки в давньогрецькій мові є 

віддієслівний іменник μέηπον (дієслово μεηπέω - вимі-

рюю), а згідно способів латинізації грецьких слів, закін-

чення грецьких іменників середнього роду -ον заміню-

ється в латинській мові на -um: грецький іменник μέηπον 

після латинізації має набути форми metrum. Скоріш за 

все, варіант кінцевого терміноелемента -meter пояс-
нюється впливом англійської мови, зокрема, саме такий 

варіант прослідковується в словнику Дорналда. Однак, в 

зауваженнях щодо користування словником, автором 

якого є М.Ф. Кніпович та співавтори, знаходимо таке 

пояснення: “… слова-терміни, що стосуються переваж-

но нових винаходів … подано без звичайних латинських 

закінчень; це стосується іменників 2-ої відміни чолові-

чого і середнього родів”9. Як приклад, наводиться тер-

мін stethometer. На нашу думку, таке пояснення не є 

2 Petruch L.I. Ukrayins`ko-rosijs`ko-latyns`ko-anglijs`kyj medychnyj encyklopedychnyj slovnyk: u 4 t. [The Ukrainian-Latin-English Medical 

Encyclopedic Dictionary in four volumes], Kyiv: Medycyna, 2012, Vol. 1: (A-D), 670 p.; 2013, Vol. 2: (E-N),741 p.; 2016, Vol. 3 : (O-S), 742 p.; 

2016, Vol. 4: (T-Ya), 598 p. [in Ukranian]; Rudzitis K. Terminologia medica in duobus voluminibus, Vol. 1, Riga: Liesma, 1973, 1039 p., Vol. 2, 

Riga: Liesma, 1977, 866 p. [in Russian]; Iliustrovanyi medychnyi slovnyk Dornalda u dvokh tomakh [llustrated medical dictionary of Donald in 

two volume], Lviv: Nautilis, 2002, 2688 p.; Arnaudov G. Terminologia medica polyglotta: Latinum, Russkyi, English, Francais, Deutsch [Medical 

polyglot terminology: Latin, Russian, English, German, French], Sofia, 1979, 943 p. [in Russian].  
3 Dvoretskiy I. Kh. Latinsko-russkiy slovar [Latin-Russian Dictionary], Moskva: “Russkiy yazyk”, 1976, 1096 p. [in Russian]. 
4 Τεγοποςλορ-Φςηπακηρ. Ελληνικο λεξικο: Οπθογπαθικο, επμηνεςηικο, εηςμολοθιλο,. ζςνωνςμων, ανηιθεηων, κςπιω ονομαηων. Ελεςοεποηςπια 

[Greek dictionary: Orphanographic, interpretive, etymophile, synonymous, counterparts, nameplates. Freedom of speech], 1993, 985 p. [in Greek]. 
 5 Rudzitis K. Terminologia medica in duobus voluminibus... op. cit., Vol. 2, Riga: Liesma, 1977, p. 67 [in Russian]; Novodranova V.F. Immenoe 

slovoobrazovaniu v latinskom yazyke i ego otrazhenie v terminologii / Laterculi vocum Latinarum et terminorum [Nominal derivation in Latin 

language and its reflection in terminology. Latin grammar], Moskva,Yazyki slavyanskich kultur, 2008, P. 257 [in Russian]. 
 6 Petruch L.I. Ukrayins`ko-rosijs`ko-latyns`ko-anglijs`kyj medychny`j encyklopedychny`j slovnyk: u 4 t. ... op. cit., 2012, Vol. 1:(A-D), P. 40; 

Knipovych M.F. Slovnyk medychnoyi terminologiyi. Latyns`ko-ukrayins`ko-rosijs`kyj [Dictionary of medical terminology Latin-Ukrainian-

Russian], Kyiv: Derzhavne medychne vydavnycztvo URSR, 1948, 443 p.  
7 Petruch L.I. Ukrayins`ko-rosijs`ko-latyns`ko-anglijs`kyj medychny`j encyklopedychnyj slovnyk: u 4 t. ... op. cit., Kyiv: Medycyna, 2012,  Vol.  

(Т-Я), P. 112; Knipovych M.F. Slovnyk medychnoyi terminologiyi. Latyns`ko-ukrayins`ko-rosijs`kyj ... op. cit., 443 p.  
8  Rudzitis K. Terminologia medica in duobus voluminibus... op. cit., Vol. 2, Riga:Liesma, 1977, P. 621 [in Russian]. 
9 Knipovych M.F. Slovnyk medychnoyi terminologiyi. Latyns`ko-ukrayins`ko-rosijs`kyj... op. cit., P. 12.  
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 переконливим та обґрунтованим. 

З огляду на функціональне призначення вимірюва-

льних приладів та пристроїв  виокремлені терміни мож-

на розділити на дві великі групи: 

1) діагностичні прилади та пристрої, які покликані 
здійснювати кількісне визначення компонентів біологіч-

них проб. Йдеться, насамперед, про прилади для гемато-

логічних досліджень клітин крові та їхніх змін унаслі-

док різних патологічних станів. Ключовим є термін cyt-

ometrum – прилад для підрахунку клітин; приєднання 

уточнюючих формантів несуть в собі більше інформації, 

конкретизують, які саме формені елементи крові підля-

гають лабораторному дослідженню: leucocytometrum –  

прилад для підрахунку лейкоцитів (грецьке λεςκόρ – 

білий), erythrocytrometrum – прилад для підрахунку ери-

троцитів (грецьке ἐπςθπόρ – червоний), thrombocytome-
trum – прилад для підрахунку тромбоцитів (грецьке 

μβοϛ – згусток); haemoglobinometrum – прилад для ви-

значення кількості гемоглобіну в крові (грецьке αἷμα – 

кров ). Прилад glucometrum застосовується  для вимірю-

вання рівня цукру в крові або лікворі; для визначення 

відносної густини сечі використовують прилад 

urometrum, кількість азоту в сечі вимірює uroazoto-

metrum, кислотність сечі – uroacidometrum,  кількість 

сечової кислоти в сечі – uricometrum, а вміст глюкози в 

сечі визначав urinoglucosometrum; 

  2) вимірювальні прилади для дослідження з діаг-
ностичною метою стану певних органів до початку ліку-

вання та при терапії, коли за результатами вимірювань 

можна робити висновки про ефективність проведеного 

лікування. E.c., hysterometrum – зонд для вимірювання 

порожнини матки; vaginometrum – інструмент для вимі-

рювання довжини і діаметра піхви; rhinometrum – ін-

струмент для вимірювання ширини носових ходів etc. 

Найбільшу кількість серед відібраних термінів на 

позначення вимірювальних приладів посідають двоком-

понентні однослівні композити – понад 70 одиниць. 

Серед них вирізняємо: 
1) терміни виключно грецького походження. Вони 

складають найвищий відсоток серед відібраних термінів 

– приблизно 42%. Схематично термінологічну модель 

можна представити таким чином: основа грецького 

іменника, який  вказує на об’єкт дослідження + зв’язко-

ва голосна – о- + постпозиційний базисний компонент 

μέηπον. Проілюструємо цю тезу прикладом: рахіометр: 

прилад для вимірювання ступеня викривлення хребта → 

rachiometrum, i n ← гр. іменник ῥάσιρ- спина, хребет + 

гр. іменник μέηπον від гр. дієслова μεηπέω – вимірюю;  

2) терміни з латинським компонентом – 25 прикла-
дів. Схематично термінологічна модель не відрізняється 

від попередньої, тобто, першим компонентом є основа 

слова латинського походження + зв’язкові голосні - о- 

(найчастіше) чи -i- (рідко) + кінцевий терміноелемент 

μέηπον (латинізований варіант – metrum). Так, в розділі 

клінічної медицини “рентгенологія” неодноразово мож-

на зіткнутися з такими приладами, як кваліметр 

(qualimetrum, i n): прилад для визначення проникної 

здатності рентгенівських променів та квантиметр 

(quantimetrum, i n ): прилад для вимірювання кількості 

рентгенівських променів. Першим компонентом цих 
термінів є основа qual- від латинського співвідносного 

займенника qualis, e – який та основа quant- від латинсь-

кого співвідносного займенника quantus, a, um – який 

великий (за кількістю), які приєднуються до кінцевого 

компонента –metrum за допомогою сполучної голосної - 

i-;  

3) терміни, складова частина яких співвідноситься з 
неймгівером. Сюди  зааховуємо два терміни – рентгено-

метр: дозиметр для вимірювання рентгенівських проме-

нів у рентгенах та гальванометр: високочутливий при-

лад для вимірювання сили або напруги електричного 

струму. Термін roentgenometrum, i n має безпосереднє 

відношення до німецького вченого-фізика Roentgen Wil-

helm Konrad, який у 1895 році відкрив рентгенівські 

промені. До речі, у третьому томі медичного енциклопе-

дичного словника10 зафіксовані 23 однослівні багатоко-

мпонентні номінації з початковим терміноелементом 

епонімного походження roentgen-, наприклад, roentgeno-
osteologia, roentgenopenetrabilitas, roentgenodiagnostica 

etc, а у словнику K. Rudzitis11 знаходимо додатково ще 

вісім композитів, як-от: roentgenocystitis, roentgenoderm-

atitis, roentgenodiagnosis etc. Термін galvanometrum, i n 

містить компонент galvan(o)-  від імені італійського ана-

тома й фізіолога L. Galvani, якого вважають засновни-

ком електрофізіології, і на честь якого були названі по-

над 10 термінів, що мали відношення до гальванізації, 

зокрема, galvanisatio, galvanocaustica, galvanochirurgia 

тощо;  

4) терміни, до складу яких входять слова, запозиче-
ні з сучасних мов, в кількісному відношенні нечисленні 

– це два терміни, першим компонентом яких є арабські 

слова al-kali – рослинна зола: alkalimetrum, i n – алкалі-

метр: прилад для визначення лужності та al-kohol – 

спирт: alcoholometrum, i n – алкоголометр: прилад для 

кількісного визначення етилового спирту в розчині.  

Опрацьовані терміни, до складу яких входять три 

компоненти, залежно від дериваційної структури можна 

розділити на такі типи: 

1) в якості першого початкового компонента вико-

ристовується іменник грецького походження; другу по-
зицію посідає також іменник грецького походження; на 

останньому місці – грецький базисний терміноелемент 

μέηπον → лат. metrum. Поєднуються ці іменникові осно-

ви за допомогою сполучної голосної -о-. Наприклад, 

гастротонометр: прилад для вимірювання внутрішньош-

лункового тиску → gastrotonometrum ← гр. іменник 

γαρηήπ – шлунок + гр. іменник ηόνορ – тиск + μέηπον; 

гнатодинамометр: прилад для вимірювання сили прику-

су → gnathodynamometrum ← гр. іменник γνάθορ – ще-

лепа + гр. іменник δύναμιρ – сила + μέηπον; гемабаро-

метр: прилад для визначення специфічної ваги крові → 
haemabarometrum, i n ← гр. іменник αἷμα – кров + гр. 

іменник  βάπορ – вага + μέηπον;  

2) в якості першого початкового компонента вико-

ристовується прикметник грецького походження; другу 

позицію посідає іменник грецького походження; на 

останньому місці – грецький базисний терміноелемент 

μέηπον → лат. metrum. Наприклад, лейкоцитометр: при-

лад для підрахунку лейкоцитів → leucocytometrum, i n, 

де гр. прикметник λεςκόρ – білий + гр. іменник κύηορ – 

клітина + μέηπον;  

3) в якості першого початкового компонента вико-
ристовується іменник грецького походження; другу по-

зицію посідає прикметник грецького походження; на 

10 Petruсh L.I. Ukrayinsko-rosijsko-latyns`ko-anglijs`kyj medychnyj encyklopedychny`j slovnyk: u 4 t. ... op. cit., 2016, Vol. 3: (О-C), 

P. 398–400 [in Ukrainian]. 
11 Rudzitis K. Terminologia medica in duobus voluminibus ... op. cit., Vol. 2, Riga: Liesma, 1977, 621 p., P. 451–452 [in Russian]. 
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 останньому місці – грецький базисний терміноелемент 

μέηπον → лат. metrum. Наприклад, риноманометр: при-

лад для вимірювання руху повітря і змін його тиску в 

порожнині носа → rhinomanometrum, i n ← гр. іменник 

ῥιρ – ніс + гр. прикметник  μανόρ – рідкий + μέηπον; ба-
ромакрометр: прилад для вимірювання зросту і ваги 

новонароджених → baromacrometrum, i n ← гр. іменник 

βάπορ – вага, важкість + гр. прикметник μακπόρ – вели-

кий + μέηπον; 

4) в якості початкового компонента використову-

ється іменник грецького походження; другу позицію 

посідає компонент латинського походження, що співвід-

носиться з дієсловом; на останньому місці – грецький 

базисний терміноелемент μέηπον. Наприклад, гідроспі-

рометр: спірометр в якому кількість повітря, що видиха-

ється, визначають за об’ємом витісненої з резервуара 
води → hydrospirometrum, i n ← гр. іменник ὕδωπ – вода 

+ лат. дієслово spiro – дихаю + μέηπον; сфігмоосцило-

метр: різновид сфігмоманометра, в якому систолічний і 

діастолічний кров’яний тиск показує стрілка, що коли-

вається  → sphygmooscillometrum, i n ← гр. іменник 

ϭϕςγμόρ – пульс + лат. дієслово oscillo – коливаю + 

μέηπον; 

5) в якості першого компонента використовується 

іменник латинського походження; другу позицію посі-

дає прикметник грецького походження; на останньому 

місці – грецький базисний терміноелемент μέηπον → 
лат. metrum. Наприклад, радіомікрометр: прилад для 

визначення незначних змін в променевій енергії → radi-

omicrometrum, i n ← лат. іменник radius – промінь + гр. 

прикметник μικπόρ – малий + μέηπον; 

6) в якості початкового компонента використову-

ється іменник латинського походження; другу позицію 

посідає теж іменник латинського походження; на остан-

ньому місці – грецький базисний терміноелемент  

μέηπον → лат. metrum. Наприклад, спектроколориметр: 

прилад, що є комбінацією спектроскопу і офтальмоско-

пу та використовується для перевірки ока на кольорову 
сліпоту → spectrocolorimetrum, i n ← лат. іменник spec-

trum – уява, образ + лат. іменник color – колір + μέηπον. 

Як показує дослідження, за останні десятиліття 

зросла кількість термінів, до складу яких входять чоти-

ри компоненти. Це гібридний композит гематоспектро-

фотометр: спектрофотометр для визначення кількості 

гемоглобіну в крові → haematospectrophotometrum, i n; 

грецький термін топотерместезіометр: прилад для ви-

значення температурної чутливості в різних ділянках 

тіла → topothermaesthesiometrum, i n. За даними Glossary 

Commander12 в розділі “Медичні діагностичні прилади” 
зафіксовано одинадцять складнопохідних моделей, в яких 

реалізуються по чотири  мотиваційні компоненти + опор-

ний терміноелемент – metrum типу pneumatopresso-

vasometrum, tachopressovasometrum, thermovolumo-

haemometrum тощо. 

Переважній кількості проаналізованих термінів з кін-

цевим терміноелементом -metrum притаманна ознака одно-

значності, що пояснюється належністю цих номінативних 

одиниць до лексико-семантичної категорії, яка презентує 

назви вимірювальних приладів: є об’єкт – певне анатоміч-

не утворення чи фізіологічна рідина і є матеріальне тіло – 
прилад, пристрій, за допомогою якого здійснюється вимі-

рювання будь-чого. Тим не менше, ми знайшли декілька 

полісемічних термінів: анестезіометр – anaesthesiometrum, i 

n – 1) прилад для вимірювання нечутливості частини тіла; 

2) пристрій для дозування анестезуючого засобу; радіо-

метр – radiometrum, i n – 1) прилад для вимірювання рент-
генівських променів; 2) прилад для вимірювання інтенсив-

ності променевої енергії; 3) апарат для визначення актив-

ності й концентрації радіоактивних речовин у пробах і 

джерелах йонізувального випромінювання; реометр – rheo-

metrum, i n – 1) прилад для вимірювання об’єму повітря чи 

іншого газу; 2) прилад для вимірювання швидкості крово-

току; 3) прилад для вимірювання сили або напруги елект-

ричного струму; тонометр – tonometrum, i n – 1) прилад для 

вимірювання внутрішньоочного тиску; 2) апарат для вимі-

рювання артеріального тиску; тропометр – tropometrum, i n 

– 1) інструмент для вимірювання рухів ока; 2) інструмент 
для вимірювання закручування довгої трубчастої кістки; 

рефрактометр – refractometrum, i n – 1) прилад для вимірю-

вання заломлювальної здатності ока; 2) прилад для виміру 

показників заломлення світла у прозорих рідинах і твердих 

тілах. 

Проведене дослідження констатувало факт наявності 

декількох синонімів. Йдеться, насамперед, про терміни, 

складовим компонентом яких є словотвірні елементи -algia

- біль і -algesia- больова чутливість. У більшості випадків в 

медичній термінології ці терміноелементи відносяться до 

постпозиційних, однак у поєднанні з кінцевим терміноеле-
ментом -metrum вони посідають першу позицію. Отже, 

дефініція “апарат для визначення больової чутливості” 

вербально передається термінами algesimetrum, i n чи alg-

ometrum, i n. Синонімічними є також утворення alge-

sichronometrum, i n та algochronometrum, i n – прилад для 

визначення відчуття болю та швидкості його появи. Наяв-

ністю грецько-латинських дублетних позначень поясню-

ється також синонімічна пара anapnometrum, i n та spi-

rometrum, i n.  

До синонімічного ряду urometrum = urinometrum до-

дається ще полікомпонентний термін грецько-латинського 
походження urogravimetrum ← грецький формант ur- 

(οὖπον – сеча) + латинський прикметник gravis – тяжкий + 

грецький формант -metrum. Термін urometrum утворений 

виключно на основі грецьких формантів;  поява лексеми 

urinometrum пояснюється існуванням латинського еквіва-

лента urina до грецького слова uron. 

У словнику K. Rudzitis13 як синоніми до терміна hae-

moglobinometrum вказуються три номінативні одиниці 

грецького походження haematinometrum, haemochromo-

metrum, haemometrum та один так званий “гібридний тер-

мін” haemocolorimetrum. У словнику Дорналда14 терміни 
haemometrum і haematinometrum позначаються як застарілі. 

Проаналізовані терміни на позначення вимірюваль-

них приладів концентруються навколо нижчезазначених 

понятійних ділянок: 

1) медична діагностика, куди відносимо загальні тер-

міни-назви вимірювальних приладів, які використовують-

ся з метою уточнення діагнозу при захворюваннях органів 

травної системи, порожнистих і порожнинних органів, 

визначення електричної активності органів типу aesthesi-

ometrum, i n – загальна назва приладів для визначення 

порогів чутливості; algesimetrum, i n – загальна назва 
приладів для визначення порогів больової чутливості; 

12 Glossary Commander URL: glossary.ru/index.htm 
13 Rudzitis K. Terminologia medica in duobus voluminibus ... op. cit., Vol. 1, Riga: Liesma, 1973, Р. 774 [in Russian]. 
14 Iliustrovanyi medychnyi slovnyk Dornalda u dvokh tomakh, ... op. cit., Lviv: Nautilis, 2002, Vol. 1, P. 1036, 1047 [in Ukrainian].  
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 thermometrum, i n – прилад для вимірювання температури; 

tonometrum, i n – прилад для вимірювання артеріального 

тиску; topothermoaesthesiometrum, i n – прилад для вимірю-

вання температурної чутливості в різних ділянках тіла; 

manometrum, i n – прилад для вимірювання тиску газів або 
рідин; 

2) терміни-назви вимірювальних приладів, функціо-

нування яких обмежується конкретними розділами меди-

цини, напр., гематологія → thrombometrum, i n, haema-

barometrum, i n; haematаѐrometrum, i n, haemoresistometrum, 

i n etc; радіологія → ionometrum, i n,  roentgenometrum, i n, 

biodosimetrum, i n etc; пульмонологія → spirometrum, i n та 

його синонім  anaptometrum, i n ; respirometrum, i n; bronc-

nchospirometrum, i n; офтальмологія → ophthalmometrum, i 

n,  tropometrum, i n, refractometrum, i n, spectrocolorimetrum, 

i n,  strabometrum, i n; стоматологія → gnathodyna-
mometrum, i n, dentimetrum, i n; акушерство і гінекологія → 

vaginometrum, i n, hysterodynamometrum, i n; оторинолари-

нгологія → audiometrum, i n, septometrum, i n, schisto-

metrum, i n, rhinometrum, i n, rhinoamemometrum, і n,  rhino-

rhinopneumometrum, i n, laterometrum, i n; гігієна та еколо-

гія → vacuummetrum, i n, spiritometrum, i n, bathometrum, i 

n; вертебрологія → scoliosometrum, i n , torsionometrum, i 

n ; кардіологія → ictometrum, i n,  cardiotachometrum, i n;  

дерматологія → sensimetrum, i n; лабораторна діагности-

ка → leucocytometrum, i n, erythrocytometrum, i n та його 

синонім haemocytometrum, i n з урахуванням фонетичних 
варіантів haematocytometrum, i n et haemacytometrum, i n, 

urometrum, i n; azotometrum, i n, thromboelastometrum, i n; 

неонатологія → baromacrometrum, i n etc. 

Підводячи підсумок, зазначимо: поповнення термінів 

на позначення вимірювальних приладів відбувається за 

допомогою традиційного для латинської медичної термі-

носистеми способу – реалізація нового поняття за рахунок 

сполучуваності грецько-латинських термінотворчих фор-

мантів. Оптимальна номінація фахового поняття досяга-

ється завдяки багатокомпонентності морфемних елементів. 

Формант -metrum як когнітивно-ономасіологічний засіб 
для кодифікації поняття “вимірювальний прилад” є єдиним 

механізмом у творенні низки термінів, об’єднаних зазначе-

ною вище ономасіологічною ознакою. 

Оскільки в субмові “медицина діагностики”, окрім 

проаналізованого кінцевого форманта -metrum, достатньо 

широко представлені ще два дериваційні гнізда з кінцеви-

ми терміноелементами -graphium et -scopium перспектив-

ним, на нашу думку, є дослідження термінології понятій-

ного апарату з означеними дериваційними формантами. 
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Томка Инна, Рак Александр, Зазуля Ирина. Структура словосочетаний лекарственных растений, их значе-

ние и применение в практической медицине. Стремительное развитие современного общества требует качественной 

медицины. В последнее время активизировался исследовательский интерес к сверхважной роли лекарственных растений 

в медицинской сфере. Целью этой статьи является сосредоточение внимания на выделение из лекарственных средств 

тех, которые содержат лекарственные растения и используются в практической медицине сегодняшнего дня, а также 

провести анализ структур словосочетаний лекарственных растений. Медицина развивается, и поэтому постоянно появ-

ляются новые лекарственные средства, содержащие лекарственные растения. Актуальной задачей медицины является 

расширение исследований по изысканию источников для получения новых эффективных и безопасных лекарственных 

препаратов растительного происхождения. Методы исследования, которыми пользовались в процессе исследования: 

описательный, выборочный, количественного анализа, сравнительно-исторический. Научная новизна статьи заключа-

ется в том, что она является первым опытом выделения лекарственных растений из лекарственных средств. 

Выводы. Исследование, в котором сосредоточено современное значение лекарственных растений и анализ струк-

туры словосочетаний в названиях лекарственных растений, позволяет утверждать, что лекарственные растения как сы-

рье, но прежде всего действующие вещества, высвобождающиеся из них остаются ценными помощниками медиков, 

гарантией чего является дальнейшее развитие медицинских наук, в том числе профессиональной терминологии. Совре-

менные реалии подчеркивают, что ученым, биологам, врачам, фитотерапевтам нужно совместить все свои силы и зна-

ния, чтобы в полной мере использовать тысячелетний опыт народной медицины для лечения человека. На сегодняшний 

день медицина активно использует лекарственные растения поэтому изучение моделей терминов является перспектив-

ным направлением. 

Ключевые слова: модель, словосочетание, лекарственные растения, сырье, заболевание, алкалоиды, гликозиды, 

вещество, фитотерапия, исследование. 

Introduction. Primitive people, exploring the habitats, 

also explored the local flora, finding for themselves plants 

that had both healing and deadly properties. This is how the 

first medicine came about. 

Since ancient times, people have been trying to find 
the “Philosopher's Stone” and the miraculous medicinal herb 

that will present immortality and be able to cure and cure a 

variety of ailments1. Not one researcher notes that medicinal 

plants were the first medicine of mankind. It is interesting 

that stories about medicinal plants consisted of fables, fairy 

tales, stories and more. They were sung in poems. For ex-

ample, in the medico-botanical poem of the 11th century “On 

the Properties of Herbs” (Latin name “Macer Floridus de 

viribus (virtutibus) herbarum” as well as “De naturis herba-

rum”) Odo from Mena (Macer Floridus) described the me-

dicinal properties of more than 100 medicinal plants. 

Centuries passed, and people did not part with the 

plants, watched them, often treated them and carefully stud-

ied their healing properties. 

From time immemorial people knew the medicinal 

properties of medicinal plants. The first reports of medicinal 

plants on the territory of Ukraine have been preserved since 

the days of Trypillia (3rd millennium BC) and the Scythian 

period (1st millennium BC). Industrial harvesting and culti-

vation of medicinal plants in Ukraine began in the 18th cen-

tury. Wildlife seems to program everything necessary for 

humans in the vegetation of the Earth. 
The aim of this article is to focus on the isolation from 

medicinal products of those containing medicinal plants and 

used in practical medicine and the role of medicinal plants 

in medicine today. 

The urgent task of medicine is to expand research into 

finding sources to obtain new effective and safe herbal med-

icines. It is of great importance in human health, for the 

prevention and comprehensive treatment of certain diseases. 

After all, the problem of health is the most common and 

important problem of humanity. As the analysis showed, 

medicinal plants are also an interesting commercial com-
modity. 

Medicinal plants play a significant role in health care 

today, and their proportion in the drug arsenal is very high. 

It is important to look for possible natural or synthetic com-

pounds with protective and restorative properties. Herbal 

extracts have no side effects and have adaptogenic, anabolic, 

1  Voronov F. D. Poem “About the properties of herbs” as a source on history of medicine, St Petersburg, 2013, P. 5 [in English]. 
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immunomodulatory, antioxidant, bactericidal and anti-

inflammatory effects, as well as improve blood rheological 

properties. Medicinal plants are also used in the food and textile 

industries for perfume and leather production. Other types of 

medicinal plants belong to other groups of useful plants – rub-
ber, oilseed, pet food or used by humans as vegetables, fruits or 

ornamental plants, etc. 

The current state of development of herbal medicine as a 

science of the use of natural resources of plant origin – Is the 

result of the historical development of folk medicine of 

Ukraine. From empirical medicine to the modern scientific and 

practical section of folk medicine, phytotherapy has made a big 

step forward. 

Very detailed descriptions of medicinal plants were made 

by the famous Greek physician Theophrastus (372-287 BC). 

The founder of pharmacognosy – the science of medicinal 
plants and medicinal raw materials – consider the Greek scien-

tist Dioscorides (1st century AD). The ancient name of Materia 

medica pharmacology (until the mid-19th century) came from 

the work of the scientist De material medicalibra, one of the 

first pharmacology textbooks in five books. It is written in Lat-

in and covers about 600 plant names2. 

In an cient China medicinal plants were also widely used. 

The first Chinese book about this was created 2500 years B.C. 

It describes 900 plants. In 695, a Chinese scientist, Li-Di, wrote 

a work called Xin-Xu-Ben-Cao, which described 844 species 

of plants. Known is the fundamental work of the doctor 
LiShiZhen (1522-1596) “Fundamentals of Pharmacology”, 

which describes more than 1500 preparations of medicinal 

herbs. This work has not lost its significance so far3. 

It should be noted that the Cossack era, its ideas, its re-

naissance greatly contributed to the study of the use of medici-

nal plants and the use of a powerful arsenal of folk medicine. In 

the Hetman era one of the first state-owned Ukrainian pharma-

cies was created, which was established in Lubny during the 

time of Hetman Ivan Mazepa4. One of the founders of Ukraini-

an scientific herbal medicine is a doctor, thinker and writer Yu. 

1944). He was also one of the first researchers of medicinal 
plants to grow on the lands of Ukraine. The result of these stud-

ies were numerous capital textbooks5. 

Main material. The flora is rich and diverse. Plants are 

an inexhaustible storehouse of natural medicinal raw materials. 

Throughout human history, plants have been used by humans 

for medicinal purposes. One of the remedies for a doctor to heal 

a patient is medicinal plants. The main task of modern medi-

cine is to treat the so-called civilizational diseases. These are: 

heart attack, stroke, circulatory disorders, cancer or viral diseas-

es, etc. This article provides information not only on medicinal 

plants but also on basic medical research in this field. We study 
the importance of medicinal plants, how to use medicinal plants 

and list, medicinal properties and characteristics of some plants. 

Our focus is also on the isolation from medicinal products of 

those containing medicinal plants and used in practical medi-

cine. In addition to therapeutic applications, they are sources of 

aromatic substances used in the perfume and food industries. 

For example, they can provide spinning fibers for the textile 

industry, wood, tannins for leather production and the like. 
Some types of medicinal plants are rubber, oil seed, pet food, 

used by humans as vegetables, fruits or ornamental plants. 

There are different types of medicinal plants: those that are 

used only for the treatment of diseases and those that are par-

tially used for medicinal purposes because they are used in 

another area. For example, purely medicinal plants include 

species that are poisonous to the human body, such as Datura 

stramonium, Digitalis lanata, Claviceps purpurea, and others, 

also non-poisonous Plantago lanceolata, Pulmonaria offcinalis, 

pharmacy steamer (Agrimonia eupatoria) and the like. 

Here are examples of plants that are more widely used, 
but are mainly used for medicinal purposes is elderberry 

(Sambucus nigra), which is also used for the preparation of 

refreshing soft drinks and wines, chamomile (Matricaria cham-

omilla), which receive essential oil for essential oil the prepara-

tion of cosmetics and baths of a non-healing nature, high in 

Oman (Inula helenium), on a smaller scale is also used to ob-

tain essential oils for perfume production and the like. Some 

medicinal plants have only minor medicinal uses, compared to 

widespread use in other fields. It is worth noting here that the 

Latin botanical names are often a combination of different in-

formative components that reflect the morphological character-
istics of plants (shape, size, color), their geographical distribu-

tion or ecological growth environment, the time of flowering, 

taste or smell, its practical meaning6. For example, Allium 

caepa – Onions. Allium (alium) is an ancient Latin name for 

garlic (onions and garlic belong to the same family). The noun 

“allium” comes from the Celtic adjective all – “burning”: garlic 

has a pungent, burning taste. There may also be a connection 

with the lat. halare – to smell (helium → alium), because the 

plant has a strong characteristic odor. As a species epithet, the 

noun caepa, ae f “onion”, derived from the Celtic cap (cep) 

“head” is used: the bulb has a spherical shape7. These include 
onion – garlic (Allium sativum), onion (Allium schoe-

noprasum), common horseradish (Armorasta rusticana), annual 

capsicum (Capsicum anuum), parsnip (Pastinaca sativa) and 

curly parsley (Petroselincris), primarily used as vegetables. The 

same group also includes anise ordinary (Anisum vulgare), 

cumin ordinary (Carumcarvi), odoriferous odor (Anethum 

graveolens), coriander (Coriandrum sativum), common thyme 

(Thymus vulgaris) and others, mainly used as spices. The me-

dicinal use of some plant species is even more strongly out-

weighed by other, basic, use; this applies to crops such as pop-

py (Papaver somniferum), flax (Linumus itatissimum), hops 
(Humulus lupulus) and black mustard (Brassica nigra). Their 

medicinal value for humans is quite significant. For example, 

the poppy (Papaver somniferum) is a crop that is 90% diluted 

2 Lipa Y. Medicines underfoot, Kyiv: Ukraine, 1996, 107 p. [in English]; Ivy V. “Folk medicine in Ukraine”, Medicinal Bulletin, Lviv-

Chicago, 1996 [in English]; Ivy V. Essays on history in country medical science and education, Munich, 1970, Bk. 1, P. 14, 272 p. [in 

English]. 
3 Alekseenko IP Essays on Chinese Medicine, Kyiv: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 1959, 186 p. SSR, 1956, Book. 

2, 827 p. [in English]. 
4 Fatty E.S. I recommend medicines tested for millennia, Kyiv .: Rural News, 1993, 190 p. [in English] ; Fatty E.S. Phytotherapy, Kyiv: 

Health, 1993, 350 p. [in English]; Chopik V.I., Dudchenko L.G., Krasnova A.N. Wild growing useful plants of Ukraine, Kyiv: Sciences. 

opinion, 1983, 400 p. [in English]; Lypa Y. Phytotherapia: Podrecznik dla lekarzy [Handbook for doctors], Warszawa, 1933, 191 p. [in 

Polish]. 
5 Lypa Y. “Fitoterapia w niektorych chorobach pszemiany materji” [Phytotherapy in some diseases of matter], FarmaciaWspolczesna 

[Contemporary Pharmacy], 1935, P. 4–5, 26 p. [in Polish]. 
6 Balalaeva O. Yu. “The use of etymologization in the teaching of Latin botanical nomenclature at the Faculty of Landscape and Land-

scape Architecture” Scientific Bulletin of NAU, N. 77, Kyiv: NAU, 2004, P. 290 [in English]. 
7 Balalaeva O. Yu. Latin language and basics of biological systematics: [textbook] a manual for students of higher education], Kyiv: Phy-

tosociocenter, 2012, P. 155 [in English]. 
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to obtain seeds from which oil is extracted or used in the food 

industry in various species. Only 10% of the treated poppy is 

used to produce opioid alkaloids, but for humans they play a 

much more important role, since without them, modern medi-

cine would not have the most active painkillers, painkillers and 
antispasmodics of the widest use. 

Chemistry was intensively developed in the second half 

of the XIX century. Medicinal plants became one of the main 

objects of interest of chemists of the time, who distinguished 

pure substances from them. The first synthetic drugs came into 

fashion, shedding the raw materials that were previously used 

and soon occupying a dominant position in therapy. This pro-

cess continues in our time. We return to medicinal plants again, 

with other methods of isolation and testing of substances and 

incomparably more complete scientific knowledge and oppor-

tunities in the field of pharmacology. Despite all the alterna-
tives, it should be noted that the importance of medicinal plants 

is relevant today. 

It should be noted that medicinal plants, that is, collected 

and dried parts thereof, are the raw material used for the pro-

duction of pure active substances. In this way get all the sub-

stances, the synthesis of which has not yet been studied, not 

implemented or not cost-effective. These substances are further 

used in the form in which they were obtained or used as feed-

stock for partial synthesis, by which, by changing the structure 

of the obtained pure substance, new substances are created, 

which often have an even more pronounced therapeutic effect. 
In modern pharmaceutical terminology, alkaloids and 

glycosides, which are extracted from medicinal plants, play an 

important role. Alkaloids (from Arab. Alkali – alkali + eidos – 

like) – a large group of nitrogen-containing substances that 

gives an alkaline reaction. 

Glycosides (from the Greek. Glycys – sweet + eidos – 

like) – a group of organic compounds whose molecules consist 

of sugar and sugar-free substance (aglycone)8. 

Examples can be given here: cardiotonic glycosides are 

the main remedies for heart disease – natural substances re-

leased from (Digitalis lanata) digitalis, (Digitalis purpurea) 
digitalis, spring goricitis (Adonis vernalis), 

(Convallariaherbalis) species of plants. Separate alkaloids iso-

lated from uterine horns (Claviceps purpurea), mixtures or de-

rivatives of them – form the basis of drugs used in obstetrics, 

neurology and internal diseases. Alkaloids isolated from opium 

(Papaver somniferum), primarily morphine – and their deriva-

tives – are part of many painkillers, antispasmodics and cough 

medications. All these substances of plant origin are indispen-

sable. 

Medicinal plants and their raw materials in a number of 

cases are used for the preparation of herbal medications, for 
example, extracts (water extracts, alcohol or ether extracts, by 

their consistency of thick, liquid, powder and solid) or tinctures. 

From fresh medicinal plants, juices (succus) are sometimes 

prepared by compression and subsequent thickening. Galenic 

drugs (Claudius Galen of Pergamum in Asia Minor – a Roman 

physician and naturalist who lived in the 2nd century AD and 

described the methods of obtaining herbal medicine known at 

that time). These days are no longer so important roles as be-

fore. However, there are still medicinal plants from which it is 

not possible to isolate the active substances in pure form, or the 

extracts obtained from them work much better in the whole 
complex of their composition. 

Here are some examples: excellent medicines for nervous 

and neurovegetative disorders are tincture or extract made from 

(Valeriana officinalis). Alcohol extract from a mixture of leaves 

of the trefoil (Menyanthes trifoliata), the herb of the goldenrod 

(Centaurium erythraea), the fertilized bitter orange (Citrus au-

rantium), the root of the yellow gentian (Gentiana lutea), with 
the addition of a small amount of tincture of gyara, is an out-

standing, ancient remedy for digestive disorders. 

Herbal medicinal raw materials are used for the prepara-

tion of tea (species), which are taken in the form of decoction or 

infusion. Examples include: typical herbs used for preparation, 

(Betula pendula) birch, (Matricaria chamomilla) chamomile, 

(Crataegus monogyna) barley, (Plantago lanceolata) plantain, 

(Tiliacor databia) linden, different species of wormwood 

(Artemisia sp.), cold snapper (Hernia riaglabra), roundworm 

(Drosera rotundi folia) and the like. 

The conducted research makes it possible to claim that the 
flora is an inexhaustible source of detection of new species 

containing therapeutically valuable substances. This fact is 

recognized by scientists all over the world. 

Take, for example, the discovery of reserpine – an alka-

loid having an antihypertensive effect – in plants of the genus 

Rauwolfia, the isolation of antihypertensive alkaloids from 

periwinkle (Vinca minor) and an alkaloid that has anticancer 

action in the plants of the genus Catharantbeus psilocybin, a 

substance having a psychotherapeutic effect. Pharmaceutical 

chamomile (Matricaria chamomilla) essential oil contains sub-

stances that have a specific anti-inflammatory effect – chama-
zulene and bisabolol. In plants of the umbrella family 

(Apiaceae), numerous are discovered to have great prospects in 

the field of therapy, substances from the group of furocouma-

rins and the like. Some solanaceae and dioscoreaceae plants 

contain glycoalkaloids, for example, solasodin, tomatidine, 

diosgenia, and others, which are the starting materials for the 

synthesis of steroid hormones that were previously excreted 

solely from organ or animal products9. 

As the analysis showed, medicinal plants are also an in-

teresting commercial commodity. For example: a group of 

large-volume industrial plants include horns (Claviceps pur-
purea), (Digitalis lanata) digitalis, pharmacy chamomile 

(Matricaria сhamomilla), peppermint (Mentha piperita), poppy 

(Papaver somniferum), rhubarb (Rheum palmatum), belladonna 

(Atropa belladonna) and the like. 

The external environment of the planet is polluted by 

synthetic substances that are not inherent in nature, changes the 

gas composition of the air. As a result, the number of plant 

species is reduced. Of the 250,000 species of Earth’s higher 

plants, about 1/10 are in a threatened position. Therefore, the 

idea of creating the Red Book belongs to the outstanding Eng-

lish zoologist, Professor Peter Scott. The Red Book seeks to 
draw humanity’s attention to the uniqueness of all life on Earth. 

About 140 medicinal plants are listed in the Red Book of 

Ukraine in Chernivtsi region. 

If we all care about nature, then life on our planet will be 

completely different. Our study, which focuses on the modern 

meaning of medicinal plants, does not require many words, 

since the evidence in this article is quite convincing and sug-

gests that medicinal plants as raw materials, but above all the 

active substances released from them were, remain and will 

always be valuable assistants to physicians, a guarantee of 

which is the further development of the medical and biological 
sciences, including chemistry. 

Doctors say patients can be cured by using herbal reme-

8 Palasyuk G.B., Cholach V.V. Latin: Textbook, Ternopil: Ukrmedkniga, 2000, P. 163–164 [in English]. 
9 Lipa Y. “Forest plants in ancient and modern Ukrainian medicine”, Medicinal Bulletin, 1937, Part 4, P. 119–125 [in English].  
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edies. Therefore, the future of world health care will be based 

on the integration of evidence and natural medicine. 

Since the 70’s of XX century the interest in herbal medi-

cine and herbal remedies has increased. 

In the proposed article, we will try to distinguish from 
medicinal products those containing medicinal plants and used 

in practical medicine. Phytotherapy is quite widely used in clin-

ical practice in all fields of medicine. The plant world, in gen-

eral, and medicinal plants, in particular, can be considered as a 

natural ecosystem that protects people from the negative impact 

of adverse environmental factors on them. Medicinal plants 

adjust the immunity, increase the body’s resistance in condi-

tions of hypoxia and high radiation10. 

In the treatment of osteoarthritis, it is possible to use 

plants. In ancient times, famous doctors (Hippocrates, Galen, 

Avicenna, Paracelsus) believed that any disease can be cured 
by herbs. Medicinal herbs can be used in combination with 

other medicines. Improvement in herbal medicine comes after 2

-3 weeks of regular intake of herbs. However, a lasting effect 

can be achieved only in the case of prolonged and regular use 

of plants (for 8-12 months or more). Even with persistent re-

mission compulsory repeated courses of herbal medicine for 

1.5-2 months are required. 

In diseases of the joints the following plants are recom-

mended: air (Acorus calamus L.), marsh bog (Ledumpa lustre 

L.), barberry (Berberis vulgaris L.), birch (Betula verrucosa 

Ehrh.), Hawthorn (Crataegus sanguine Pall.), Cranberries 
(Vaccinumvitis-idaea L.), black elder (Sambucus nigra L.), 

Oman (Inula helenium L.), clover (Melilotus officinalis L.), 

oregano (Origanum vulgare L.), St. John’s wort (Hypericum 

calycinum L.), strawberries (Fraga riavesca L.), nettles (Urtica 

dioica L.), lily of the valley (Convallaria majalis L.), flax 

(Linumus itatissimum L.), linden (Tilia cordata Mill.), Etc.11. 

For example, preparations of elderberry leaves are submerged, 

diuretic, anti-inflammatory, disinfectant effects12. 

Ayr rhizome has different properties (anti-inflammatory, 

analgesic, expectorant, choleretic), but the most powerful are 

bactericidal. Air is used in arthritis, cholelithiasis, liver and 
kidney diseases13. 

Medicinal plants from the point of view of modern word 

formation are characterized by their inhomogeneous structure. 

They may be classified into one-word and multiword. The con-

ducted research proves that the most numerous are two-word 

word combination models, composed on the basis of substan-

tive-adjective and substantive-substantive bounds. For exam-

ple, substantive-substantive terms are formed of noun in Nom. 

Sing. and noun in Gen. Sing.: cortex Quercus – oak tree bark, 

folium Belladonnae – Belladonna leaves.  

Larger group is made up by substantive-adjective combi-
nations, expressed by noun in nominative case and correspond-

ing adjective (sometimes participle): Digitalis lanata – woolly 

foxglove; Datura stramonium – jimson weed; Sambucus nigra 

– black elder; Anethum graveolens – dill; Papaver somniferum 

– poppy; Menyanthes trifoliata – bog bean etc. 

Except two-word terms adjectives are to be found in mul-

tiword combinations. Generally such complex terminological 

structures are formed according to different word forming 

schemes, the most common are three-component, for example: 

noun+noun+adjective: succus Brassicaesiccus – dry cabbage 

juice; gemmae Piniconcisae – chopped Pine buds. 
The basic term fund is made up of one-word terms, phar-

maceutical names of medicinal plants, for example: Betula – 

birch, Leonurus – nettle, Althaea – althea, Crataegus – haw-

thorn etc. 

Four-, five-, or six-word terms are less in the names of 

medicinal plants. Thus, the integrated use of herbal and synthet-

ic drugs complement each other in the fight against a variety of 

human diseases. There are over 300,000 species of plants 

worldwide. Introduced into the State Pharmacopoeia and de-

scribed in the directories of about 250–300 medicinal plants. In 

clinical practice, 0.15% of all potential medicinal plants are 
used. This indicates that humanity knows little about the medic-

inal properties of plants14. 

Jordan K. M. Recommendations of the European Anti-

Rheumatic League (EULAR) 2003: an evidence-based ap-

proach to the treatment of patients with osteoarthritis of the 

knee. Report of the Special Committee of the Standing Com-

mittee on International Clinical, including Therapeutic Studies 

(ESCISIT) / K.M. Jordan, N.K. Arden, M. Doherty // Ukr. 

rheumatol. . – 2004. – №3 (17). – P. 26–40. 

The following types of herbal products are in greatest 

demand: chamomile, hay, sage, kidney tea, martyr, valerian, 
linden, oak bark, as well as respiratory, urological, soothing, 

choleretic and anti-hemorrhoids. 

The urgent task of medicine is to expand research into 

finding sources to obtain new effective and safe herbal medi-

cines. It is of great importance in human health, for the preven-

tion and comprehensive treatment of certain diseases. After all, 

the problem of health is the most common and important prob-

lem of humanity. It is a mistake to think that the world of plants 

has already exhausted itself. 

The medicinal properties of plants have not yet been used 

and have not been fully studied. In this direction, much remains 
to be done by botanists, chemists, pharmacologists and physi-

cians. The progress of these scientific disciplines often forces 

us to “resurrect” a forgotten medicinal plant, as new possibili-

ties for its use are presented. The flora of Asia, Africa, South 

America and Australia remains practically unexplored in this 

aspect and, therefore, the discovery of new valuable medicinal 

substances awaits us. So, in the future, in our opinion, this will 

cause us to continue to address this topic. We also sharpen our 

vigilance at the fact that it will be possible to create an interpre-

tative international guide to medicinal plants used in practical 

medicine. 
Conclusions. Our study, which focuses on the modern 

meaning of medicinal plants and the analysis of the structure of 

word combinations in the names of medicinal plants, does not 

require many words, since the evidence in this article is quite 

convincing and suggests that medicinal plants as raw materials, 

but above all the active substances released from them were, 

10 Medicinal plants. Encyclopedic reference book, Ed. A.M. Grodzinsky, Kiev: URE, 1989, 543 p. [in English]; Innes J. “Diet and disease: 

exploring the link through nutrigenomics” Can. Vet. J., 2006, Vol. 47 (1). P. 68–70 [in English]. 
11 Medicinal plants. Encyclopedic reference book … op. cit., 543 p. [in English]. 
12 Wolf E.V., Maleev O.F. World Resources of Useful Plants, Lviv: Nauka, 1969, P. 400–401 [in English];  Gubanov I.A., Kiselev K.V., 

Novikov V.S. Wild growing useful plants, Moscow: Moscow Publishing House, Univ., 1987, P. 34 [in English]; Kashcheev A.K. Wild 

growing edible plants in our diet, Moscow : Scream. prom, 1980, P. 33 [in English]. 
13 Maznev N.I. Encyclopedia of Medicinal Plants. – 3rd ed., Ispr. and ext, Moscow : Martin, 2004, P. 59–60, 496 p. [in English]; Telyat'ev 

V.V. Useful plants of Central Siberia. – 3rd ed., Ispr. and ext, Irkutsk: East Siberian Book Publishers, 1985, P. 54 – 55, 384 p. [in English]; 

Universal Encyclopedia of Medicinal Plants, Comp. I.N. Putyrsky, V.N. Prokhorov, Moscow: Machon, 2000, P.47–49 [in English]. 
14 Checkman I.S. “Medicinal plants: pharmacological aspect” Pharmacology and Toxicology, 1991, Issue 26, P. 3–6 [in English]. 
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remain and will always be valuable assistants to physicians, a 

guarantee of which is the further development of the medical 

and biological sciences, including chemistry. 

As the analysis showed, medicinal plants are also an in-

teresting commercial commodity. The introduction of industri-
ally used medicinal plants into crops entails an increase in the 

volume of their preparations and the positive economic results 

that result from this. For example: a group of industrial plants 

with a large volume of harvesting include horns 

(Clavicepspurpurea), digitalis woolly (Digitalislanata), chamo-

mile (Matricariaсhamomilla), peppermint (Menthapiperita), 

poppy (Papaver somniferum), poppy (Papaver somniferum), 

Rheum palmatum), belladonna (Atropa belladonna) and the 

like. Almost 40% of medicines are of herbal origin and the 

tendency to use natural remedies is increasing every year. But 

in the 1970s, this percentage was lower. Turning to the two-
volume Mashkovsky M.D. (Medicines), we have processed 

6275 thousand medicines. Of these, 167 medicines of plant 

origin were identified. This is 2.66% of medicinal plants. The 

flora of Asia, Africa, South America and Australia remains 

virtually unexplored and, accordingly, we are awaiting the dis-

covery of new valuable medicinal substances. So, in the future, 

in our opinion, this will cause us to continue to address this 

topic. 

Modern realities strongly suggest that scientists, biolo-

gists, doctors, phytotherapists need to combine all their 

strengths and knowledge in order to make full use of the thou-
sands of years of folk medicine experience for human healing. 

As of today, medicine is actively using medicinal plants. 

Functional disorders have been treated for a long time to 

this day, mainly with herbal preparations: more than half of 

choleretic, diuretic, laxative, hemostatic agents are obtained 

from plant material, and in the treatment of widespread cardio-

vascular diseases they generally occupy the first place. The 

medicinal properties of plants have not yet been fully utilized, 

studied and researched. Botanists, chemists, pharmacologists 

and physicians still have a lot to do in this area. 

The prospect of further research. Considering the 
growing tendency towards European integration, the creation of 

an international interpretative reference book on medicinal 

plants used in practical medicine is promising in the future. 

 
Томка Інна, Рак Олександр, Зазуля Ірина. Структура 

моделей словосполучень лікарських рослин, їх значення та 

застосування в практичній медицині. Стрімкий розвиток су-

часного суспільства вимагає якісної медицини. Останнім часом 

активізувався дослідницький інтерес до надважливої ролі 

лікарських рослин в медичній сфері.  

Метою цієї статті є зосередження уваги на виокремленні із 

лікарських засобів тих, які містять лікарські рослини і вжива-

ються у практичній медицині та на ролі лікарських рослин в 

медицині сьогодення. Також проаналізувати структуру моделей 

словосполучень лікарських рослин. Медицина розвивається і 

тому постійно з’являються нові лікарські засоби, які містять 

лікарські рослини. 

Актуальним завданням даної статті є спостереження за 

розширенням досліджень з вишукування джерел для отримання 

нових ефективних і безпечних лікарських препаратів рослинно-

го походження. 

Висновки. Дослідження, в якому зосереджено сучасне 

значення лікарських рослин та аналіз структури словосполучень 

у назвах лікарських рослин, дозволяє стверджувати, що лікарсь-

кі рослини як сировина, але перш за все діючі речовини, що 

вивільняються з них, залишаються цінними помічниками ме-

диків, гарантією чого є подальший розвиток медичних наук, у 

тому числі фахової термінології. Сучасні реалії наголошують, 

що вченим, біологам, лікарям, фітотерапевтам потрібно поєдна-

ти всі свої сили та знання, щоб повною мірою використати тися-

чолітній досвід народної медицини для зцілення людини. На 

сьогоднішній день медицина активно використовує лікарські 

рослини тому вивчення моделей термінів є досить перспектив-

ним напрямком. 

Ключові слова: модель, словосполучення, лікарські рос-

лини, сировина, хвороба, алкалоїди, глікозиди, речовина, фітоте-

рапія, дослідження. 
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Новикова Татьяна. Определение термина “душа‖ в словарях украинского языка. В статье проанализированы 

интерпретации термина ―душа‖ в 37 словарях, рассмотрены их значения и проведен сравнительный анализ. Актуаль-

ность работы обусловлена необходимостью комплексного исследования лексемы ―душа‖ в языке, что позволит просле-

дить динамику семантического развития данной лексической единицы в словарях украинского языка. Основные мето-

ды исследования – описательный, сопоставительный и статистический. Научная новизна заключается в том, что впер-

вые проводится анализ дефиниций термина ―душа‖ в словарях украинского языка. Результаты работы свидетельству-

ют о том, что среди   лингвистов продолжаются дискуссии относительно содержания термина ―душа‖. 

Ключевые слова: душа, духовность, лексикография, семантика, украинский язык, лексическая единица, термино-

логия. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Проблема духовності належить до тих 

філософських проблем, які прийнято називати 

―вічними‖. Вона особливо актуалізована у складні пері-
оди людської історії, коли принципово нові життєві яви-

ща та обставини коригують способи і засоби життєвого 

вибору, соціального самовизначення індивідів. У Конце-

пції духовного розвитку України нині наголошено на 

вагомості й першочерговості духовної основи суспіль-

ного життя, оскільки саме духовний вимір стане пріори-

тетним у виборі моделі розвитку українського суспільс-

тва, що потребує становлення чітких духовних принци-

пів.  

І створив Господь Бог людину з пороху земного, 

вдихнув у лице її дихання життя, і стала людина душею 
живою (Бут. 2:7). ―Душа, – наголошує св. Кирило Олек-

сандрійський, – не є частиною сутності Божої, але Бог 

через Святого Духа творить душу‖, яка розкриває себе у 

відповідності з розвитком ембріона, немовляти і люди-

ни загалом1. 

Термін ―душа‖ (грец. ψυχή, лат. anima, старослов. 

доуша) – складне поняття, яке використовують у сферах 

філософії, релігії та міфології. Етимологічно слово 

―душа‖ пов'язане з диханням. Відповідні грецькі та ла-

тинські корені увійшли в українську мову в таких сло-

вах як психіка, анімалізм тощо. У давньогрецькій філо-
софії поняття ―душа‖ мало декілька значень: 1) життєва 

сила, яка покидає тіло з останнім подихом; 2) безтілесна 

основа, позбавлена після смерті людини свідомості і 

пам’яті; 3) ―демон‖ — невмируща істота божественного 

походження; 4) мета праведного життя; 5) ―покарання‖ 

за первородний гріх Титанів тощо. 

Поняття ―душа‖ споріднене з поняттям ―дух‖. В 

ужитку ці два поняття часто заміняють одне одного. 

Однак існують певні відмінності – дух може не мати 

тілесної оболонки, не бути одиничним тощо; поняття 

душі походить з анімістичних понять про особливу си-
лу, що існує в тілі людини і тварини, а іноді – і рослини. 

Таке тлумачення ―душі‖ простежуємо в працях Аристо-

теля, який поширює цей принцип на всі рівні органічно-

го життя: 1) рослинну, властиву рослинам, які ще не 

мають ні органів чуттів, ні органів регуляції рухів; 

2) тваринну, властиву тваринам, тіло яких має диферен-

ційовані органи відчуттів, рухів і органи, що їх регулю-

ють; 3) розумну, суто людську, яка має органи для пі-

знання і діяльності.  

Як зазначає М. Савчин, душа людини – це місце, де 

здійснюється людський вибір: а) вибираючи духа, душа 
стає духовною; б) звертаючись до плоті, вона стає плот-

ською. Плоть – це та сфера людини, у якій відсутній 

Бог. Це сфера гріха, що може стосуватися як тіла, так і 

пристрасної душі. Мета чистоти душі (серця) і тіла – 

прийняття Бога. Тіло людини теж може бути одухотво-

рене чи, навпаки, бути засобом творення гріха2. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 

літератури з проблеми формування духовності особис-

тості доводить, що поняття духовності активно дослі-

джують у філософській, психологічній та педагогічній 

літературі. Так, зокрема, поняття ―дух‖, ―душа‖ і 
―духовність‖ стали поширеними після розпаду радянсь-

кої ідеології. В українській філософії відродження цих 

понять розпочав С. Пролєєв, а продовжили досліджува-

ти проблему В.І. Абрамов, А. Алексеєнко, 

Є. Бистрицький, С. Возняк, В. Громов, А. Осіпов, 

І. Степаненко, В. Табачковський, Н. Хамітов, А. Черній 

1  Iyerofey (Vlakhos), mitropolit Navpakta i sviatoho Vlasiya, Zhyzn’ posle smerti [Life after death] (4  nd ed.), Moskow: Dar, P. 23 [in 

Russian]. 
2 Savchyn M. V. Dukhovna paradyhma psykholohiyi [The spiritual paradigm of psychology], K.: Akademvydav, 2013, P.  36 [in Ukraini-

an]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%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%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85
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Novikova T. Definition “soul” in Ukrainian dictionaries... 

та ін. Психологічні аспекти духовності знайшли відо-

браження в роботах М. Боришевського, О. Зеліченка, 

В. Зінченка, В. Знакова, В. Константинова, 

В. Москальця, Е. Помиткіна, В. Пономаренка, 

Ж. Юзвак, С. Савчина та ін. Дослідженням проблеми 
духовності займалося чимало педагогів, серед яких – 

І. Бех, В. Болотіна, М. Борищевський, Г. Ващенко, 

В. Костів, А. Макаренко, В. Павленко, Н. Побірченко, 

С. Русова, Г. Сковорода, В. Струманський, 

В. Сухомлинський, В. Шадриков та багато інших. Утім, 

дискусії щодо змісту цих термінів продовжуються. 

Отже, мета роботи – проаналізувати та системати-

зувати тлумачення терміна ―душа‖ в словниках україн-

ської мови. Актуальність наукової розвідки зумовлена 

необхідністю зіставного аналізу комплексного дослі-

дження лексеми ―душа‖ в мові, що дає змогу простежи-
ти динаміку семантичного розвитку цієї лексеми в слов-

никах української мови. У дослідженні використані такі 

наукові методи: описовий, зіставний, статистичний. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше 

проведений аналіз дефініцій терміна “душа‖ за словни-

ками української мови. 

Виклад основного матеріалу. Передусім проана-

лізуємо, як словники пояснюють термін ―душа‖. Насам-

перед простежимо значення цієї лексичної одиниці в 

тлумачних словниках української мови. 

Так, ―Словник української мови‖ в 11 т. за ред. 
І.К. Білодіда (далі – СУМ 11) дає п’ять визначень до 

слова ―душа‖: Душа́, і, жін. 1. Внутрішній психічний 

світ людини, з її настроями, переживаннями та почуття-

ми. // За релігійними уявленнями – безсмертна нематеріа-

льна основа в людині, що становить суть її життя, є дже-

релом психічних явищ і відрізняє її від тварини. 

* Образно. 2. Сукупність рис, якостей, властивих певній 

особі. // Людина як носій тих чи інших рис, якос-

тей. // Почуття, натхнення, енергія. // Про людину з прек-

расними рисами характеру. 3. розм. Про людину 

(найчастіше при визначенні кількості). 4. перен., чого. 
Саме основне в чому-небудь, суть чогось; // Центральна 

фігура чого-небудь. 5. розм. Заглибина в нижній перед-

ній частині шиї3. Якщо порівняти зі словом ―дух‖ у 

СУМ 11, то можна побачити, що його релігійні значення 

займають четверту та п’яту позиції, а лексеми ―душа‖ – 

першу.  

―Короткий тлумачний словник української мови‖ 

за редакцією Д.Г. Гринчишина також передає скороче-

ний зміст визначень, засвідчених у СУМ 11: Душа, і, ж. 

1. Внутрішній психічний стан людини. 2. Основні риси 

характеру. 3. Про людину (при визначенні кількості). 
4. Центральна фігура чого-небудь. 5. Суть, істинний 

зміст чого-небудь4. Зауважимо, що жодна стилістична 

позначка у значеннях СУМ 11 не збережена в словнику 

за редакцією Д.Г. Гринчишина: 3. розм. Про людину 

(найчастіше при визначенні кількості)5 – 3. Про людину 

(при визначенні кількості)6; 4. перен., чого. Саме основ-
не в чому-небудь, суть чогось; // Центральна фігура чого-

небудь7 – 5. Суть, істинний зміст чого-небудь8. Однак 

зазначимо, що в словнику за редакцією 

Д.Г. Гринчишина відсутня, на нашу думку, груба стиліс-

тична помилка, допущена в СУМ 11, порівн.: 4. перен., 

чого. Саме основне в чому-небудь, суть чогось; // 

Центральна фігура чого-небудь9 – 5. Суть, істинний 

зміст чого-небудь10. 

У ―Тлумачному словнику української мови‖ 

А.О. Івченка також простежуємо визначення до лексеми 

―душа‖: Душа, -і, ж. 1. Внутрішній психічний світ лю-
дини. 2. Основні риси характеру, людина з певними ри-

сами характеру. 3. Про людину (при визначенні кількос-

ті). 4. Центральна фігура чого-небудь11. Як бачимо, зна-

чення, засвідчені в ―Тлумачному словнику української 

мови‖ А.О. Івченка, представлені в СУМ 11. На нашу 

думку, формулювання ―про людину з прекрасними ри-

сами характеру‖12 в СУМ 11 передано точніше, аніж у 

словнику А.О. Івченка – ―основні риси характеру, люди-

на з певними рисами характеру‖13. Уважаємо, що сло-

вом ―душа‖ називають лише добру, щиру, приємну лю-

дину, тому вислів – ―з певними рисами характеру‖ – 
вважаємо недоречним. Стилістичні позначки у цьому 

словнику також не збережені. 

―Новий тлумачний словник української мови‖ (у 

4 т., 1998 та в 3 т. 2008) В.В. Яременка й О.М. Сліпушко 

та ―Великий тлумачний словник сучасної української 

мови‖ за редакцією В.Т. Бусела (далі – ВТССУМ) дають 

такі ж визначення, що й СУМ 11. 

―Сучасний тлумачний словник української мови: 

100 000 слів‖ (2009) за редакцією В.В. Дубічинського дає 

таке тлумачення лексеми ―душа‖: Душ||а, ж. 

1. Внутрішній психічний світ людини з її настроями, пе-
реживаннями та почуттями; за релігійними уявленнями – 

безсмертна нематеріальна основа людини, що становить 

суть її життя. 2. Сукупність рис, якостей, властивих пев-

ній особі; людина як носій тих чи ін. рис, якостей; почут-

тя, натхнення, енергія; кл. -о, перен. Людина з прекрасни-

ми рисами характеру. 3. розм. Людина (перев. на визна-

чення кількості). 4. перен., чого. Основне в чому-н., суть 

чогось; центральна фігура чого-н., напр.: душа громади14. 

Якщо порівняти значення з СУМ 11, то побачимо, що в 

словнику В.В. Дубічинського відсутні частина першого 

―є джерелом психічних явищ і відрізняє її від тварини‖ та 
п’яте значення повністю; у другому значенні додана ре-

3 Slovnyk ukrains’koyi movy [Dictionary of the Ukrainian language], za red. I. K. Bilodida (Vols. 1‒11), Kyiv: Naukova dumka, 1971, V. 

ІІ, P. 445 [in Ukrainian]. 
4 Korotkyi tlumachnyi slovnyk ukrayins’koyi movu [A short explanatory dictionary of the Ukrainian language], za red. 

D. H. Hrynchyshyna (2 nd ed., rev.), Kyiv: Radians’ka shkola, 1988, P. 74 [in Ukrainian]. 
5 Slovnyk ukrains’koyi movy, za red. I. K. Bilodida ..., op. cit., P. 445. 
6 Korotkyi tlumachnyi  slovnyk, za red. D. H. Hrynchyshyna..., op. cit., P. 74. 
7 Slovnyk ukrains’koyi movy, za red. I. K. Bilodida ..., op. cit., P. 445. 
8 Korotkyi tlumachnyi slovnyk, za red. D. H. Hrynchyshyna..., op. cit., P. 74. 
9 Slovnyk ukrains’koyi movy, za red. I. K. Bilodida..., op. cit., P. 445. 
10 Korotkyi tlumachnyi slovnyk, za red. D. H. Hrynchyshyna..., op. cit., P. 74. 
11 Ivchenko A. O. Tlumachnyi slovnyk ukrains’koyi movy [A explanatory dictionary of the Ukrainian language], Kharkiv: FOLIO, 2002, 

P. 119 [in Ukrainian]. 
12 Slovnyk ukrains’koyi movy, za red. I. K. Bilodida..., op. cit., P. 445. 
13 Ivchenko A. O. Tlumachnyi slovnyk ukrains’koyi movy …, op. cit., P. 119. 
14 Suchasnyi tlumachnyi slovnyk ukrains’koyi movy: 100 000 sliv [Modern Ukrainian Dictionary of Interpretation: 100 000 words], za red. 

V. V. Dubichyns’koho, Kharkiv: VD “Shkola”, 2009, P. 272–273 [in Ukrainian]. 
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 марка ―перен. про людину з прекрасними рисами харак-

теру‖; у четвертому – неправильно утворений складеною 

формою вищий ступінь порівняння ―саме основне в чому

-небудь‖ в СУМ 11 виправлено на просту форму 

―основне в чому-н.‖ Зауважимо, що ―Сучасний тлумач-
ний словник української мови: 100 000 слів‖ (2009) за 

редакцією В.В. Дубічинського засвідчує термін ―душа‖, а 

у ―Сучасному тлумачному словнику української мови: 

60 000 слів‖ (2009) цей термін не зазначений15. 

―Словник української мови‖ в 20 т. за 

ред. В.М. Русанівського (далі – СУМ 20) дає таке пояс-

нення лексемі ―душа‖: Душа́, і́, ж. 1. Внутрішній психі-

чний світ людини, з її настроями, переживаннями та 

почуттями. // За Біблією – безсмертна нематеріальна 

основа в людині, що становить суть її життя, є джере-

лом психічних явищ і відрізняє її від тварини. 
2. Сукупність рис, якостей, власт. певній осо-

бі. // Людина як носій тих чи інших рис, якос-

тей. // Почуття, натхнення, енергія. // Про людину з пре-

красними рисами характеру. 3. розм. Про людину 

(найчастіше при визначенні кількості). 4. перен., чого. 

Найосновніше в чому-небудь, суть чогось. // Центральна 

фігура чого-небудь. 5. розм. Заглибина в нижній перед-

ній частині шиї16. 

Якщо порівняємо, то побачимо що в СУМ 20 так 

само, як і СУМ 11 та ВТССУМ, засвідчено п’ять значень. 

Зміни простежуємо незначні. У першому значені лексеми 
―душа‖ СУМ 20 засвідчено трансформацію генералізації: 

1. // За релігійними уявленнями – безсмертна нематеріа-

льна основа в людині, що становить суть її життя, є дже-

релом психічних явищ і відрізняє її від тварини17 → 

1. // За Біблією – безсмертна нематеріальна основа в лю-

дині, що становить суть її життя, є джерелом психічних 

явищ і відрізняє її від тварини18. А також виправлено ка-

льку вищого ступеня порівняння прикметників у четвер-

тому значенні: 4. перен., чого. Саме основне в чому-

небудь, суть чогось19 → 4. перен., чого. Найосновніше в 

чому-небудь, суть чогось20. 
Отже, суттєвих змін у значеннях лексеми ―душа‖ у 

тлумачних словниках української мови не спостерігає-

мо. 

Розглянемо, як трактують термін ―душа‖ у галузе-

вих словниках. 

Сучасне українське видання ―Європейський слов-

ник філософії: Лексикон неперекладностей‖ (2009) з 

посиланням на ―Словник Французької академії‖ (1694) 

зазначає, що український термін ―душа‖ видається май-

же повним аналогом французького âme попри те, що 

animal, похідне від âme, приречене на суто контекстний 
переклад: інколи нам доведеться вдаватись до відповід-

ника ―одушевлена істота‖, інколи ж – до ―жива істота‖ 

чи ―тварина‖. Семантичні поля термінів âme і ―душа‖ 

практично збігаються, хай про який ужиток ідеться: 

повсякденний, релігійний чи філософський. Причому ця 

відповідність є доволі давньою, досить згадати, що вже 

перше видання ―Словника Французької академії‖ (1694) 

її засвідчує, наводячи такі головні значення âme: “те, що 

є принципом життя у живих об’єктах: душа тварин, ду-
ша рослин, душа світу‖, ―те, що є переважно в людині й 

робить її здатною думати, воліти і раціонально розмір-

ковувати‖, ―те, в чому сутність предмета: ―раціо – душа 

закону‖, ―сумлінність – душа торгівлі‖, ―безсмертна й 

окрема щодо тіла частина людини, спасіння якої є голо-

вною метою релігії‖, ―синонім особистості, совісті, лю-

дини загалом‖, ―осердя почуттів і емоцій‖. Âme може 

бути слабкою, сильною, подвійною, шляхетною, героїч-

ною, ницою, прекрасною, блаженною, грішною, прив’я-

заною до плоті тощо. Геть усі ці значення властиві й 

українському термінові ―душа‖21. 
―Тлумачний словник основних філософських тер-

мінів‖ В.Л. Петрушенка термін ―душа‖ трактує змістов-

но й вичерпно з огляду філософії й теології: Душа – в 

більшості культурних традицій – вихідне начало життя і 

життєвої активності, що перебуває всередині тілесного, 

але не володіє його характеристиками; у філософських 

та релігійних вченнях – нематеріальна, безсмертна субс-

танція, яка перебуває у зв’язках із матеріальною оболон-

кою людського тіла або речі як їх організуюче начало 

(принцип, форма). У багатьох християнських богослов-

ських концепціях Д. є своєрідною середньою ланкою 
між духом і тілом; з одного боку, вона є безсмертною, а 

з іншого, – керує тілом, реагує на його стани та індиві-

дуалізується відповідно до тілесного. Оскільки Д. най-

частіше асоціюється із началом життя, тобто із тим, що 

даровано людині як благо, то душевне постає тим, що є 

бажаним для людини, що підносить її життєвий настрій, 

зміцнює та підносить її. Пріоритет душі в душевному 

тим не менше не передбачає її протиставлення тілу, а, 

навпаки, їх максимальну єдність22. 

―Словник філософських термінів‖ В.Г. Кременя та 

В.В. Ільїн дає релігійне та психологічне визначення. 
Однак додає, що термін ―душа‖ почали використовувати 

в новоєвропейській філософії в значенні внутрішнього 

світу людини та її самосвідомості: Душа – термін, яким 

позначається психіка, внутрішній світ людини. Душа в 

релігії розглядається як нематеріальна потойбічна без-

смертна сила, що тимчасово перебуває в тілі і ніби є 

основою, джерелом психічних явищ. У новоєвропейсь-

кій філософії термін ―душа‖ став вживатися для визна-

чення внутрішнього світу людини, її самосвідомості23. 

―Український педагогічний словник‖ 

С.У. Гончаренка лексичну одиницю ―душа‖ трактує 
лише з огляду психології: Душа – поняття, що інколи 

вживається як синонім терміна ―психіка‖. E ма-

теріалістичному розумінні Д., або психіка, – це функція 

мозку, здатність людини відчувати, сприймати, уявляти, 

15 Ibidem., 784 р.  
16 Slovnyk ukrains’koyi movy [Dictionary of the Ukrainian language], za red. V. M. Rusanivskoho (Vols. 1‒20). Kyiv: Naukova dumka, 

2014, IV, 1007 p.[in Ukrainian]. 
17 Slovnyk ukrains’koyi movy, za red  I. K. Bilodida..., op. cit., P. 445. 
18 Slovnyk ukrains’koyi movy, za red. V. M. Rusanivskoho..., op. cit., 1007 p. 
19 Slovnyk ukrains’koyi movy, za red  I. K. Bilodida ..., op. cit., P. 445. 
20 Slovnyk ukrains’koyi movy, za red. V. M. Rusanivskoho ..., op. cit., 1007 p. 
21 Yevropeis’kyi slovnyk filosofiy: leksykon neperekladnostey [The European dictionary of philosophy: the Lexicon of intranslatability], 

za red. A. Vasyl’chenko, B. Kassen & K. Sihov (Vols. 1‒4), Kyiv: Dukh i Litera, 2009 [in Ukrainian]. 
22 Petrushenko V. L. Tlumachnyi slovnyk osnovnykh filosofs’kykh terminiv [ Explanatory dictionary of basic philosophical terms]. L’viv: 

Vydavnytstvo Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”, 2009, 264 p. [in Ukrainian]. 
23 Kremen’ V. H., Il’yin V. V. Slovnyk filosofs’kykh terminiv [Dictionary of philosophical terms], Kyiv: Knyha, 2005, P. 425 [in Ukraini-

an]. 
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 осмислювати предмети і явища об’єктивної дійсності, 

переживати, свідомо ставити перед собою певні цілі і 

відповідно до них діяти. Слово ―душа‖ вживається для 

означення сукупності психічних явищ, що характеризу-

ють внутрішній, суб’єктивний світ людини, а також ос-
новних рис особистості – її життєвих інтересів, переко-

нань, ідеалів, моральних якостей, її ставлення до сус-

пільства, до інших людей, до своїх обов’язків і до самої 

себе. Вищі прояви свідомої психічної діяльності люди-

ни, пов’язані з її пізнавальними інтересами, поглядами, 

переконаннями, моральними, естетичними почуттями, 

часто називають її духовним життям. Матеріалістичне 

розуміння Д. здавна протистоїть ідеалістичним і релігій-

ним концепціям, у яких Д. розглядається як нема-

теріальна потойбічна безсмертна сила, що тимчасово 

перебуває в тілі й ніби є основою, джерелом психічних 
явищ24. Так само, як і з лексемою ―дух‖, тут теж убачає-

мо ще залишки заідеологізованого радянського впливу: 

―… Д. розглядається як нематеріальна потойбічна безсме-

ртна сила, що тимчасово перебуває в тілі й ніби є осно-

вою, джерелом психічних явищ‖. Частку ніби викорис-

тано для вираження неповної вірогідності, сумніву, не-

певності щодо висловленого в реченні. 

―Соціолого-педагогічний словник‖ за редакцією 

В.В. Радула коротко узагальнив психологічне, філософ-

ське та релігійне значення терміна ―душа‖: Душа – по-

няття, що виражає історично змінні погляди на психіку і 
внутрішній світ людини; у релігії та ідеалістичній філо-

софії і психології – поняття про особливу нематеріальну 

субстанцію, незалежну від тіла25. 

На відміну від поняття духовності, яке 

―Психологічний словник‖ за редакцією Н.А. Побірченко 

засвідчив широко й детально, поняття душі зазначає 

досить просто й лаконічно: Душа – внутрішній психіч-

ний світ людини, яким позначають сукупність психіч-

них явищ, її свідомість26. 

―Словник релігієзнавчих термінів‖ О.П. Сидоренка 

фіксує релігійне та філософське значення: Душа – за 
релігійними уявленнями – духовна сутність людини, яка 

протистоїть тілесному та визначає життя і здібності осо-

би. (У філософії – свідомість людини в усьому її обсягу 

і всіх формах прояву)27. 

Інший ―Релігієзнавчий словник‖ за редакцією 

А. Колодного трактує поняття душі з огляду психології 

та вірувань: Душа – 1) у найдавніших віруваннях таєм-

нича ―чуттєво-надчуттєва‖ істота, що уявлялася носієм 

життя та деяких важливих станів людського тіла (див. 

Анімізм). У подальшому віра в душу пов’язується з уяв-

леннями про безплотні, духовні сутності, які протистав-
ляються тілесному й видаються такими, що визначають 

не лише життєві стани, а й здібності людини, можуть 

перевтілюватися й оживляти предмети (див. Демонізм). 

Найближчою причиною цих вірувань була необізнаність 

людини з психо-фізіологічними функціями свого тіла; 

2) у старій психології та буденній свідомості – внутр. 

світ людини, її переживання, риси особистості тощо 

(ЛБ)28. 
―Культурологія: термінологічний словник‖ 

П.Е. Герчанівської так само, як і поняттю ―дух‖, дає 

визначення ―душі‖ з огляду психології та релігії: Душа 

(англ. soul, нім. seele, фр. ame) – 1) у релігійних та іде-

алістичних уявленнях – безтілесний, безсмертний еле-

мент, нематеріальне начало життя, що протиставляється 

тілу; 2) у психології – сукупність психічних явищ, пере-

живань, основа психічного життя людини; внутрішній 

психічний світ людини29. 

Ґрунтовне й детальне визначення поняття ―душа‖ 

спостерігаємо в виданні ―Культурологія: енциклопедич-
ний словник‖ за редакцією В.П. Мельника з огляду філо-

софії, психології та релігії: Душа – поняття, що фіксує 

погляди на психіку і т.зв. внутр. світ людини. У реліг. та 

ідеалістичних філос. і психолог. ученнях – поняття про 

особливу нематеріальну субстанцію, незалежну від тіла. 

В езотеричних ученнях, зокрема в теософії, – т.зв. тонке 

тіло людини (астральне й ментальне), яке має самостійне 

існування і для якого фізичне тіло є лише знаряддям. Вва-

жається, що поняття про Д. започатковане в первісних 

анімістичних уявленнях про особливу вітальну силу, яка 

перебуває в тілі людини, тварини чи рослини і може по-
кидати його під час сну або у випадку смерті. […] Ґрунто-

вна розробка теорії Д. – у давн. інд. філос., яка дотриму-

валась ведичної традиції і для якої душа (атман, джіва) у 

значенні ―дихання‖, ―життєвий дух‖ була об’єктивним 

духовним началом, індивідуальним ―Я‖30. Поняття духов-

ності розглянуто в різних філософських напрямках – ін-

дійській релігійній філософії, пантеїзмі, новоєвропейсь-

кій філософії, зокрема, засвідчено погляди таких філосо-

фів, як Платон, Оріген, Деміург Аристотель, Декарт, 

Кант.  

Однак найширше та найґрунтовніше поняття 
―душа‖ засвідчує ―Енциклопедичний словник символів 

культури України‖ за редакцією В.П. Коцура: Душа – 

внутрішній психічний світ людини з її настроями, пере-

живаннями та почуттями, безсмертна нематеріальна ос-

нова в людині, що становить суть її життя (СУМ); символ 

безсмертя, вічності віруючої людини; Духу, частини Бо-

га; життя, світла; безцінного елемента триіпостасної бу-

дови (тіло-душа-дух); символ невагомості, невидимості, 

таємничості; іскра божественного Духу, частина Світової 

душі, Монада (в теософії); мисляча, рухома, гармонійна 

істота, яка може жити поза тілом; символ елемента енер-
го-інформаційного поля Всесвіту; символ унікальності та 

неповторності; ліризму, естетизму, емоційності, чутливо-

сті, пісенності, дотепності українців31. 

24  Honcharenko, S. U. Ukrayins’kyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary], Kyiv: Lybid’, 1997, P. 106–107 [in Ukrainian]. 
25 Sotsioloho-pedahohichnyi slovnyk [Sociological and pedagogical dictionary], za red. V. V. Radul, Kyiv: EksOb, 2004, P. 68 [in Ukrainian]. 
26 Syniavs’kyi V. V., Serhieyenkova O. P. Psykholohichnyi slovnyk [Psychological dictionary], Kyiv: Naukovyi svit, 2007, 274 p. [in Ukrainian]. 
27 Sydorenko O. P. Relihiyeznavstvo: Slovnyk relihiyeznavchykh terminiv [Religious studies: Dictionary of Religious Terms] (pp. 430‒468), Ky-

iv: Znannia, 2008, p. 470 [in Ukrainian]. 
28 Relihiyeznavchyi slovnyk [Religious dictionary], za red. A. Kolodnyi, B. Lobovyk, Kyiv: Chetverta khvylia, 1996, P. 101 [in Ukrainian]. 
29 Herchanivs’ka, P. E. Kul’turolohiya: terminolohichnyi slovnyk [Cultural Studies: a glossary], Kyiv: Natsional’na Akademiya kerivnykh kadriv 

kul’tury i mystetstv, 2015, P. 55 [in Ukrainian]. 
30 Al’chuk M. P., Bacevuch F. S., Boyko, I. M.. Kul’turolohiya: entsyklopedychnyi slovnyk [Cultural Studies: Encyclopedic Dictionary], za red. 

V. P. Mel’nyk (Ed.), L’viv: LNU imeni I. Franka, 2012, P. 103–104 [in Ukrainian]. 
31 Entsyklopedychnyi slovnyk symvoliv kul’tury Ukrayiny [Encyclopedic Dictionary of Culture Symbols of Ukraine], za red. V. P. Kotsur, 

O. I. Potapenko, V. V. Kuybida (5 nd ed., rev.), Korsun’-Shevchenkivs’kyi: FOP Havryshenko V.M., 2015, P. 245–249 [in Ukrainian]. 
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 Далі словник фіксує значення ―душі‖ в різних на-

родів світу – у Давньому Єгипті, Давній Греції, старода-

вній Русі-Україні. Зокрема, цікаві свідчення про старо-

давні вірування українців подає митрополит Іларіон32. 

Він зазначає, що колись українці уявляли душу як 
―пару, хмару, дихання, дим, вітер або пташку: голубку, 

зозулю, а то й метелика або бджолу, мушку‖. Про душу 

наш народ склав багато вірувань. 

Центральною ідеєю християнського віровчення є 

догмат про головну мету людського життя – порятунок 

душі. У Біблії засвідчена думка про те, що пастирем 

Душі є саме Ісус Христос. Душа людини має більшу 

ціну, ніж увесь світ, бо вона – безсмертна. Далі словник 

зазначає різні дослідження та гіпотези про людську ду-

шу. 

Автор статті О. Потапенко зауважує, що водночас 
за роки тоталітаризму, олігархічно-кланового правління, 

під впливом гірших західних ідеологій серед молоді 

з’явилися негативні душевні риси: егоїзм, жадібність, 

лінь, лакейство, надмірний прагматизм, гедонізм. Мо-

лодь, на жаль, не цурається наркотиків, спиртних напо-

їв, копіює найгірші зразки західної псевдокультури 

(кіно, музика тощо). ―Модними‖ стали позашлюбні від-

носини, громадянський шлюб, який ніколи не визнавала 

народна мораль і церква. Тому нам, педагогам, варто 

особливу увагу звертати на формування моральності та 

високої духовності33. 
Висновки та перспективи майбутніх досліджень. 

Отже, варто погодитися з думкою В. Зеньковського, що 

в житті душі ―не може бути мови про сувору закономір-

ність‖, бо ―воістину, душа наша – образ Божий‖34. 

Серед 37 досліджених словників простежуємо 23 

фіксації терміна ―душа‖. Тлумачні словники української 

мови зазвичай дають одні й ті ж значення з незначними 

стилістичними змінами. Зокрема СУМ 11, ―Новий тлу-

мачний словник української мови‖ В.В. Яременка й 

О.М. Сліпушко, ВТССУМ та СУМ 20 фіксують однако-

ві тлумачення. 
Серед галузевих словників варто відзначити 

―Енциклопедичний словник символів культури Украї-

ни‖ за редакцією В.П. Коцура, який дає найширше та 

найґрунтовніше пояснення терміна ―душа‖. 

Зазначимо, що лексична одиниця ―душа‖ етимоло-

гічно та семантично пов’язана з термінами ―дух‖ та 

―духовність‖, які стануть об’єктом нашого майбутнього 

дослідження. 

Уважаємо, що людина духовна тією мірою, в якій 

вона задумується над цими питаннями і прагне дістати 

на них відповідь. Втрата духовності рівнозначна втраті 

людяності. Формування духовних потреб особистості є 

найважливішим завданням виховання. 

 
Novikova Tatiana. Definition “soul” in Ukrainian diction-

aries. In the article the problems of definition of the term “soul” in 

37 dictionaries are investigated, their meanings are considered, the 

comparative analysis is made.  

The relevance of the work is due to the need for a comprehen-

sive study of the “soul” token in the language, which will allow us to 

trace the dynamics of the semantic development of this lexical unit in 

the dictionaries of the Ukrainian language. The main research meth-

ods are descriptive, comparative and statistical. Scientific novelty 

lies in the fact that for the first time an analysis of the definitions of 

the term “soul” is carried out according to the dictionaries of the 

Ukrainian language. The results of the research indicate that dis-

cussions among the industry experts and linguists are ongoing re-

garding the content of the term “soul”. 

First of all, the importance of this lexical unit in the interpre-

tative dictionaries of the Ukrainian language is analyzed in particu-

lar in the “Dictionary of the Ukrainian Language” in 11 volumes, 

“The Great Interpretive Dictionary of Modern Ukrainian Lan-

guage”, “The Dictionary of the Ukrainian Language” in 20 vol-

umes. The interpretative term “soul” is also considered in the in-

dustry dictionaries, for example: P.E. Gerchanivska “Culturology: 

A Glossary”, S.U. Goncharenko “Ukrainian Pedagogical Diction-

ary”, Encyclopedic Dictionary of Symbols of Culture of Ukraine, 

“Psychological Dictionary” edited by N.A. Pobirchenko, 

“Religious Dictionary” edited by A. Kolodny and B. Lobovik, 

O.P. Sidorenko “Dictionary of Religious Terms”, “Sociological 

and Pedagogical Dictionary” edited by V.V. Radula et al. Among 

the 37 dictionaries studied, we trace 23 fixations of the term “soul”. 

Keywords: soul, spirituality, lexicography, semantics, 

Ukrainian literary language, lexical unit, term. 
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Бабух Надежда, Георгицэ Инна. Использование инновационных приемов обучения на занятиях украинской 

литературы. В статье рассмотрены инновационные приемы и технологии, способствующие личностно ориентированно-

му подходу в обучении и развитии ключевых компетенций будущего медика на занятиях украинской литературы в Чер-

новицком медицинском колледже БГМУ. Актуальность исследования обусловлена необходимостью освещения про-

блем преподавания украинской литературы с помощью различных инновационных педагогических приемов, методов и 

форм. Методы исследования обусловлены его целями и задачами. В работе использованы описательный метод, наблю-

дение, классификации. Научная новизна работы заключается в том, что впервые проанализировано роль использования 

инновационных приемов для обучения на занятиях украинской литературы. Выводы. Определено содержание иннова-

ционных приемов и их путей реализации с учетом личностно ориентированного подхода к обучению украинской лите-

ратуры, что значительно улучшает качество подачи учебного материала и результативность его усвоения студентами, 

обогащает содержание образовательного процесса, повышает мотивацию к изучению украинской литературы, создает 

условия для более тесного партнерства между преподавателями и студентами. 

Ключевые слова: средства, методы личностно ориентированного подхода, инновационные приемы, инновацион-

ная технология, украинская литература. 

Інноваційна технологія – це певна система навчан-

ня, яка гарантує засвоєння знань у процесі спілкування 

викладача та студентів й допомагає розвивати творчість 

і креативність, нестандартність і неординарність, а та-

кож сприяє розвитку особистісно орієнтованого навчан-
ня. “Дати можливість вчитися всім учням”, – ось як ви-

значив свою діяльність відомий педагог В. Сухомлинсь-

кий. Щоб зробити кожного учня щасливим, викладач 

допомагає йому вчитися, сприяє перемозі в навчанні, в 

олімпіадах, конкурсах тощо1. Варто зазначити, що інно-

ваційні методи навчання на заняттях української літера-

тури – це партнерські стосунки між викладачем та сту-

дентом, студентом та викладачем, студентом та студен-

том, у результаті яких здійснюється досягнення мети й 

завдань заняття. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання проблеми свідчить, що 

темі інноваційних прийомів навчання присвячені науко-

ві розвідки А. Піхоти, Л. Пироженко, О. Пометун,  

Г. Самохіна, М. Скрипник, Н. Суворова, Т. Симоненко,  

Н. Пентилюк, А. Ярошенко та інших, які вивчали теоре-

тичні засади, пов'язані з визначенням сенсу інновацій-

них методів, їх класифікації та результативності викори-

стання (переважно у загальноосвітніх закладах). Серед 

сучасних досліджень інноваційних технологій ми спира-

лись на роботи І. Гламаздіна, С. Коган, О. Савенкова,  

Л. Шаламовської. Окрім того, теорія та практика іннова-

ційних технологій на уроках української мови та літера-

тури розкрита в працях Н. Яремчук, І. Явдошенко,  

Н. Солодюк2. 

Мета дослідження – окреслити прийоми іннова-

ційного навчання на заняттях української літератури. 
Актуальність дослідження зумовлена необхідніс-

тю детального вивчення прийомів інноваційних техно-

логій. У дослідженні використані такі наукові методи: 

описовий, спостереження, класифікації. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що впер-

ше проаналізовано використання інноваційних прийо-

мів навчання на заняттях з української літератури в Чер-

нівецькому медичному коледжі БДМУ відповідно до 

тематичного планування навчальної дисципліни. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення літерату-

ри сьогодні – це не просто вивчення біографії того чи 
іншого письменника чи аналіз композиційної побудови 

художнього полотна, а насамперед формування тонкого 

смаку, прищеплення любові до рідної землі, до мистецт-

ва слова, виховання Людини.  

Задля успішного вивчення певного літературного 

матеріалу педагогові необхідно продумувати дидактич-

ну основу заняття, а також уважно підбирати педагогіч-

ну техніку – засоби та прийоми досягнення мети. Мето-

дична інноватика охоплює всі рівні моделі, зокрема, 

прийоми навчання літератури.  

Продуктивними на заняттях української літератури 

1 Zhytnyk B. O. Formy i metody navchannia [Forms and methods of teaching], Kharkiv, 2005, P. 48 [in Ukrainian]. 
2 Holoborodko Ya. Yu., Shcherbakova N. V. Interaktyvne navchannia na urokakh ukrainskoi movy ta literatury [Interactive learning in the 

Ukrainian language and literature], Kharkiv: Osnova, 2007. P. 23 [in Ukrainian]. 

mailto:skoromovk@gmail.com
mailto:inna.i.gh@gmail.com
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вважаємо ігрові форми інноваційних технологій, як-от: 

1. “Роби так, як я”. Даний прийом полягає в повто-

ренні студентом дій викладача (під час виразного чи-

тання поезій, наприклад, “У теплі дні збирання виногра-

ду” М. Рильського або ж аналізу тексту “Модри Ка-
мень” О. Гончара). 

2. Лабораторні студії проводять у вигляді літерату-

рознавчого аналізу “під мікроскопом” невеликого за 

обсягом художнього тексту (вірша Л. Костенко “Хай 

буде легко. Дотиком пера…”, уривку з новели Г. Тютюн-

ника “Зав’язь”, драми-феєрії Л. Українки “Лісова піс-

ня”). 

3. Іспит. Студенти самі готують перелік питань до 

уявного іспиту з української літератури у тестових за-

вдань у форматі ЗНО або традиційних запитань з про-

грамових творів. 
4. Форум. Різновид дискусії, під час якої учасни-

кам дозволено виступати стільки часу, скільки зможуть 

тримати увагу аудиторії. Необхідно визначити, яким 

способом студенти демонструватимуть своє бажання 

припинити нецікавий для них виступ одногрупника 

(наприклад, підносячи праву руку). Такий прийом мож-

ливо використовувати за умови високої культури студе-

нтського колективу (“Степан Радченко – успішна людина 

чи користолюбний егоїст?” за романом В. Підмогильного 

“Місто”). 

5. Дебати. Тип дискусії, у якій строго регламенто-
вано питання для обговорення, час на виступ, вимоги 

щодо чіткості аргументів, доказовості критичних заува-

жень опонентові, конструктивності пропозиції (“Чи мо-

жна пробачити зраду? ” за романом у віршах Ліни Кос-

тенко “Маруся Чурай”). 

6. Кейс-навчання. Під цим визначенням розуміють 

ситуативне навчання, що є максимально наближеним до 

життя. Для усвідомлення реальної життєвої ситуації 

актуалізовується комплекс знань. Прикладом може слу-

гувати розповідь викладача про наближення ювілею 

письменника, група студентів створює ювілейну спілку: 
пише сценарій заходу, готую випуск стіннівки, ювілей-

не видання (19 березня - 90 років з дня народження Ліни 

Костенко (1930), письменниці, громадської діячки). 

7. Лабіринт дій. Прийом передбачає роздавання 

друкованого матеріалу: картки із художніми текстами, 

аналізом у різних аспектах. Важливо правильно вибрати 

відповідну комбінацію карток, що відображатиме всебі-

чний аналіз кожного твору або фрагментів, а також по-

яснити свій вибір. 

8. Напівголосне навчання. Цей прийом варто засто-

совувати для творів зі складною проблематикою 
(пригодницький роман “Тигролови” І. Багряного, соціа-

льно-психологічний роман “Хіба ревуть воли, як ясла 

повні?” П. Мирного). Аудиторія поділяється на підгрупи 

відповідно до мікродискусій. Кожна група працює над 

визначеною проблемою твору. Студенти простежують 

за ходом дослідження і розв’язання проблеми у творі, а 

також висловлюють власну думку з приводу цього пи-

тання. 

9. Рефлексія як прийом навчання є способом само-

пізнання, самоаналізу, самооцінювання. У процесі робо-

ти в аудиторії викладач несподівано пропонує студен-
там задуматися над виконуваною роботою і, можливо, 

дійти до несподіваного рішення, осягнення проблеми 

або шляху її вирішення. 

 10. Ланцюжок асоціацій використовуємо, обираю-

чи визначений уривок з художнього твору як початок 

для асоціативного ряду, який студенти продовжують 

індивідуально або попарно в групі (“Хрест для Івана 

Дідуха – це…” з новели “Камінний хрест” В. Стефани-

ка, “Щастя для героїнь новели “Valse melancolique” - це 

…” за твором О. Кобилянської). 
11. План саморозвитку. Прийом доцільно викорис-

товувати для роботи з обдарованими активними студен-

тами. Які консультуються спершу з викладачем, потім 

складають план свого літературного саморозвитку. До 

програми входить не тільки прочитання художніх текс-

тів, опрацювання теоретичного матеріалу та додаткових 

джерел, а й формування вмінь аналізувати твір, писати 

творчі роботи. Викладач радить схеми аналізу, рекомен-

дації, перелік вимог. 

12. Проектування. Використовуємо прийом для 

розвитку системного мислення через складання проекту 
вивченої нової теми – щойно прочитаного, але ще не 

обговорюваного в аудиторії твору. Після реалізації за-

звичай проводимо (через 1-2 тижні) презентацію його 

результатів (До Дня поезії). 

13. Експертиза. Прийом полягає в тому, що група 

студентів ставить питання одногрупникові. Експерти 

розподіляють між собою обов’язки: кожен з них переві-

ряє певний аспект знання і розуміння художнього твору 

на рівнях прочитання, аналізу, інтерпретації. Їхні запи-

тання та експертний висновок характеризують компете-

нтність не лише одногрупника, а й самих експертів. 
14. Сприйняття та обговорення. Прийом ґрунтуєть-

ся на вивченні проблеми, яка починається із пояснення 

власних почуттів та інтуїтивних вражень під час сприй-

няття художнього тексту. Пізніше проводимо дискусію, 

що присвячується системному обговоренню тем. 

15. Алгоритм. При використанні цього прийому 

системний план, метою якого є розв’язання проблем. 

Які в свою чергу поділяємо на декілька простих опера-

цій із вказаним алгоритмом виконання. (Найчастіше 

застосовуємо під час ідейно-художнього аналізу пое-

зій). 
16. “Скринька Пандори”. Так називаємо прийом, 

під час якого педагог кидає до заздалегідь підготовленої 

скриньки аркуші із порушеними літературознавчими 

проблемами. Студенти виймають аркуші, виконують 

завдання, після чого презентують  свої результати робо-

ти. Підсумком роботи студентів має бути узагальнення 

теми у вигляді презентації, стіннівки, літературного 

журналу. 

17. Тренінг – прийом періодичного спеціально ор-

ганізованого спілкування з метою набуття певних умінь 

та навичок. При викладанні літератури ефективними є 
тренінги з визначення тропів, метричного аналізу поезії, 

виразного, орфоепічно правильного декламування пое-

зії, стилістичного редагування власного висловлення. 

18. Дискусія є одним із основних діалогічних при-

йомів інноваційного навчання. Проведення передбачає 

такі етапи: чітке визначення мети; прогнозування пози-

цій і реакцій учасників дискусії; планування викладачем 

своєї позиції; підбір запитань; усвідомлення та аналіз 

різноманітних точок зору опонентів; прогнозування 

їхніх позицій та реакцій; узагальнення, позитивний ви-

сновок. Завдання викладача полягає у створенні атмос-
фери вільної думки; забезпеченні розуміння та підтрим-

ки аудиторії мети дискусії, стимулюванні у висловлю-

ванні ідей, можливості виступу кожного учасника, роз’-

ясненні складних питань; забезпеченні студентів потріб-

ною інформацією; підведенні підсумків; стеженням за 
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екологічністю висловлювань учасників дискусії. Особ-

ливість літературної дискусії полягає в тому, що вона 

часто завершується не переконанням опонентів, а глибо-

ким усвідомленням індивідуальної правильності особис-

того вибору.  
Висновки. Отже, можна стверджувати, що впрова-

дження інноваційних прийомів значно покращує якість 

подачі навчального матеріалу й результативність його 

засвоєння студентами, збагачує зміст освітнього проце-

су, підвищує мотивацію до вивчення української літера-

тури, створює умови для більш тісного партнерства між 

викладачами та студентами. 

Деякі інноваційні прийоми можуть набувати стату-

су методу за умови цілеспрямованого постійного і по-

ширеного на всю аудиторію застосування. Викладач 

української літератури створює власну, адаптовану до 
певної аудиторії, систему викладання, керуючись не 

лише методичними традиціями, а й використовуючи 

сучасні технології навчання. З метою розвитку читаць-

кої активності та культури студента вважаємо за доціль-

не використання різноманітних інноваційних прийомів 

та методів.  
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lege of BSMU.  

The research is aimed by the need to highlight the problems 

of teaching Ukrainian literature with the help of various innovative 

pedagogical techniques, methods and forms. Research methods are 

determined by its goals and objectives. The descriptive method, 

observation, classifications are used in the work.  

The scientific novelty of the work lies in the fact that the role 

of using innovative techniques for teaching Ukrainian literature in 

classes is analyzed for the first time. Conclusions. The content of 

innovative techniques and their ways of implementation is deter-

mined taking by taking into account a personality-oriented ap-

proach in teaching Ukrainian literature, which significantly im-

proves the quality of teaching material and the student’s compre-

hension by students, enriches the content of the educational pro-

cess, increases motivation for studying Ukrainian literature, creates 

conditions for a closer partnership between teachers and students.  
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Анжела Сваричевская. Стимуляция самостоятельной работы по украинскому языку как средство усовер-

шенствования языковой и коммуникативной компетенций будущих офицеров гражданского флота. Актуаль-

ность публикации обусловлена направленностью современных лингводидактических исследований к созданию оптима-

льных условий для улучшения процесса обучения студентов высших учебных заведений разных профилей. Определение 

позитивного влияния самостоятельной работы студента на усовершенствование языковой и коммуникативной компетен-

ций будущих офицеров гражданского флота составляет научную новизну статьи. Методами исследования послужили 

анализ и синтез, педагогическое наблюдение и моделирование, сравнение и обобщение. Выводы выполненного иссле-

дования дополняют методику преподавания украинского языка, учение о самостоятельной работе студента как средстве 

усовершенствования языковой и коммуникативной компетенций будущего специалиста. 

Ключевые слова: языковая компетенция, коммуникативная компетенция, студенты нефилологических специаль-

ностей, самостоятельная работа, украинский язык.  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Зміни в усіх сферах сучасного життя вима-

гають від вищої освіти не лише здійснювати професійне 

навчання, а й виховувати грамотних, національно свідо-
мих, духовно збагачених фахівців, чий рівень знань від-

повідає вимогам суспільства та швидкому темпу сучас-

ного інформаційно-технологічного розвитку. У процесі 

підготовки фахівця нині важливим є набуття студентами 

навичок фахового мовлення, що дає змогу передавати 

максимально вичерпно та повно інформацію у процесі 

комунікації1. Окрім того, нормативна комунікація дер-

жавною мовою є запорукою створення позитивного імі-

джу особи у сфері реалізації її професійних інтересів.  

Для студентів різних спеціальностей, у тому числі 

й майбутніх офіцерів цивільного флоту, знання держав-
ної мови є обовʼязковим компонентом та ознакою фахо-

вості. За слушним зауваженням С. В. Шевчук, “наявна 

об'єктивна потреба створення і впровадження в систему 

професійної освіти нової фахової ділової комунікації, 

тобто мовної освіти. Вона має забезпечити формування 

та розвиток комунікативної професійно орієнтованої 

компетенції особистості, яка здатна зреалізувати свій 

творчий потенціал на потреби держави”. Окрім вивчен-

ня української мови в межах навчальної дисципліни 

“Українська мова за професійним спрямуванням”, для 

вдосконалення навичок фахової комунікації майбутніх 

фахівців, а також з метою розвитку мовнокомунікатив-

ної компетентності необхідно стимулювати студентів до 

самостійних занять у позанавчальний час.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За ви-
значенням учених-лінгводидактів, мовнокомунікативна 

компетенція передбачає сукупність кількох складників: 

лінгвістичної, предметної, прагматичної та технологіч-

ної компетенцій (К. Климова, Л. Овсієнко, 

М. Пентилюк, О. Тур). У такому потрактуванні лінгвіс-

тична компетенція – сукупність знань про структуру 

мовної системи, уміння оперувати набутими знаннями у 

професійній діяльності (аналізувати, зіставляти, групу-

вати факти мови, використовувати методи відповідного 

лінгвістичного опису); предметна компетенція – про-

фесійні знання з філологічних дисциплін, уміння їх за-
стосовувати у процесі комунікації; прагматична компе-

тенція – наявність знань про сутність та особливості 

комунікації, оволодіння потенціалом дидактичного дис-

курсу, орієнтація на анaлiз взаємодії комунікантів у пе-

дагогічному спілкуванні; технологічна компетенція – 

спроможність чітко й виразно висловлювати власні дум-

ки, знати закони техніки мовлення (правильна постанов-

ка дихання, розвиток голосу, чіткої та зрозумілої дикції, 

нормативної орфоепії)2.  

Водночас Н. Синягіна виокремлює такі компонен-

1  Shevchuk S.V. Ukrainska mova za profesiinym spriamuvanniam [Ukrainian language for professional purposes], K.: Alerta, 2014, Р. 19  

[in Ukrainian].  
2 Symonenko T. V. Formuvannia profesiinoi movnokomunikatyvnoi kompetentsii studentiv filolohichnykh fakultetiv [Formation of profe-

ssional linguistic competence of students of philological faculties], Avtoreferat disertaciyi na zdobuttya naukovogo stupernya kandidata 

filologichnih nauk, Kyiv, 2007, Р. 4  [in Ukrainian].  
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ти мовнокомунікативної компетентності: толерантність, 

комунікативність, упевненість в собі, адаптивність, са-

мовладання, тактовність, цілеспрямованість, організа-

торські здібності, відповідальність тощо3. За слушним 

зауваженням М. Шиліної, основними критеріями профе-
сійної цінності фахівця з вищою освітою є “реалізація 

людиною своїх індивідуальних особливостей, рис, якос-

тей, здібностей і потенціалу; визначення особистісних 

якостей, які б відповідали вимогам, нормам, цінностям 

соціуму; передбачення своїх потенційних якостей;  про-

ектування власного розвитку, що включає переосмис-

лення, коригування чи зміну мети”4. Крім вищезазначе-

них, до цього переліку зараховують здатність особисто-

сті ефективно використовувати мовні засоби для вико-

нання комунікативних завдань у різних ситуаціях спіл-

кування (І. Лисичкіна, О. Михайлова, Л. Пелепейченко, 
В. Посмітна).  

Підготовка кваліфікованих конкурентоспроможних 

фахівців, які орієнтуються в суміжних галузях, готові до 

професійного зростання та підвищення професійної мо-

більності, передбачає, що обов’язковим компонентом 

освітніх і навчальних програм є здатність студентів до 

самоосвіти, самостійного опрацювання нового матеріа-

лу та аналізу, синтезу інформації5. Саме тому стратегіч-

ним завданням розвитку сучасного суспільства є ви-

вчення засобів і методів педагогічного стимулювання 

самостійної роботи студентів6. 
Мета статті – проаналізувати та описати методику 

вдосконалення мовнокомунікативної компетентності 

майбутніх офіцерів цивільного флоту та педагогічні 

передумови стимулювання самостійної роботи студен-

тів на заняттях з навчальної дисципліни “Українська 

мова за професійним спрямуванням”. 

Актуальність статті зумовлена тим, що формуван-

ня й удосконалення мовнокомунікативної компетентно-

сті студентів вищих навчальних закладів вузьких спеціа-

льностей в лінгводидактиці досі належним чином не 

було досліджено.  
Для досягнення мети використано комплекс взає-

модоповнювальних методів дослідження: аналіз науко-

во-методичної літератури з метою визначення стану 

розробленості та перспектив досліджуваної проблеми, 

порівняння та узагальнення різних поглядів та досвіду 

організації професійної та комунікативної підготовки 

майбутніх офіцерів цивільного флоту; аналіз і синтез 

результатів дослідження, моделювання – для виявлення 

педагогічних умов розвитку мовнокомунікативної ком-

петентності, педагогічне спостереження за навчальним 

процесом. 
Наукова новизна наукового дослідження полягає в 

тому, що установлено навчально-методичні особливості 

викладання дисципліни “Українська мова за професій-

ним спрямуванням” для удосконалення мовнокомуніка-

тивної компетентності майбутніх офіцерів цивільного 

флоту та стимулювання самостійної роботи студентів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучас-
ні концептуальні положення вищої освіти загалом скон-

центровані на створенні психолого-педагогічних умов 

реалізації особистісно орієнтованого і індивідуально-

творчого підходів, що надають можливість перетворити 

процесу навчання і виховання в процес самонавчання, 

самоосвіти, саморозвитку, самовиховання, самовряду-

вання, самоорганізації, самоконтролю. Найважливіши-

ми засобами комплексної мовнокомунікативної компе-

тентності фахівців І. Дроздова вважає мовну й мовлен-

нєву складові: “Для фахівців нефілологічного профілю, 

які здійснюють організаційно-управлінську діяльність у 
сфері виробництва і технологій, практичну значущість 

мають навички і вміння грамотного й ефективного вико-

ристання мовних засобів для вилучення, оброблення, 

продукування і ретрансляції спеціальної інформації від-

повідно до потреб професійного спілкування”7.  

У процесі вдосконалення мовнокомунікативної 

компетенції під час занять з навчальної дисципліни 

“Українська мова (за професійним спрямуванням)” ви-

никає низка проблемних аспектів, для вирішення яких 

необхідне застосування комплексної методики, що пе-

редбачає реалізацію педагогічних умов, серед яких пріо-
ритетними є: 

застосування навчальних тренінгів для мотивації 

курсантів до професійного спілкування засобами 

української мови; 

використання під час вивчення дисципліни 

“Українська мова за професійним спрямуванням” показ-

ників мовно-мовленнєвого компонента комунікативної 

компетентності майбутніх офіцерів цивільного флоту; 

формування в курсантів системи знань щодо засо-

бів української мови (засоби мовного характеру – лекси-

ка, фразеологія, граматика, синтаксис; методичні засоби 
– вправи, тестування, складання словників). 

З метою удосконалення мовнокомунікативної ком-

петентності та вільного професійного спілкування сту-

денти вищих навчальних закладів повинні мати достат-

ній лексичний запас фахової термінології, оскільки спе-

цифіка такої комунікативної діяльності передбачає ве-

лику кількість термінів, що активно обслуговують сфе-

ру цивільного мореплавства. Ученими-філологами дове-

дено, що спеціальні галузеві терміни становлять понад 

60 % професійної лексики фахівця, решту посідає зага-

льнонаукова термінологія та загальновживані лексеми, а 
термінологічна лексика має велике значення для науко-

во-виробничої комунікації, сприяючи її інтелектуаліза-

3 Sinyagina N.Yu. “Psikhologicheskie osobennosti pedagoga dopolnitel`nogo obrazovaniya” [Psychological features of the teacher of additional 

education], Vneshkol`nik [Out-of-school student], 2002, № 2, P. 28 [in Russian]. 
4 Shylina N. “Komunikatyvna kompetentsiia yak nevidiemna skladova suchasnoi osvity” [Communicative competence is an integral part of 

rn education], Znannia. Osvita. Osvichenist: I Mizhnarodna naukovo-praktycha konferentsiya (veresen 2012 roku) [Knowledge, education, educa-

tion: 1st International Scientific and Practical Conference (September 2012)], Vinnytsia, 2012, Р. 2.URL: http://conf.vntu.edu.ua/znanosv/2012/txt/

shylina.pdf  
5 Vardanian A. O. Formuvannia profesiino-movlennievoi kompetentnosti maibutnikh likariv [Formation of professional-speaking competence of 

future doctors], Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata pedahohichnykh nauk,  Khmelnytskyi, 2017, Р. 126 [in Ukrainian]. 
6 Butenko T. O. Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv u protsesi vyvchennia psykholoho-pedahohichnykh dystsyp-

dystsyplin [Formation of communicative competence of future engineers in the process of studying psychological and pedagogical disciplines], 

Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata pedahohichnykh nauk, Vinnytsia, 2011, Р. 34 [in Ukrainian]. 
7 Drozdova I. P. Naukovi osnovy formuvannia ukrainskoho profesiinoho movlennia studentiv nefilolohichnykh fakultetiv VNZ [Scientific bases of 

formation of the Ukrainian professional speech of students of non-philological faculties of higher educational institutions],  Kharkiv: KhNAMH, 

2010, Р. 32 [in Ukrainian]. 

 

http://conf.vntu.edu.ua/znanosv/2012/txt/shylina.pdf
http://conf.vntu.edu.ua/znanosv/2012/txt/shylina.pdf
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ції, полегшує процес засвоєння знань та реалізації їх у май-

бутній фаховій діяльності8. 

Водночас метою педагогічного стимулювання самос-

тійної роботи студентів є досягнення творчого рівня особи-

стості і трансформація навчально-виховного процесу в 
усвідомлену і мотивовану систему самоосвіти і мовного та 

мовленнєвого самовдосконалення, що забезпечує гармо-

нійний розвиток професійно-особистісних якостей. 

Для активізації самостійної роботи студента, його 

орієнтації на розвиток особистих професійних якостей, у 

тому числі й мовнокомунікативної компетентності, необ-

хідно моделювати в навчально-пізнавальній діяльності 

ситуації, які актуалізують потребу рефлексії в розвитку 

особистості студента. Студент виявляється здатним скори-

гувати свою діяльність, свою активність, сформувати себе 

як “Я – концепція”. 
Для майбутніх офіцерів цивільного флоту характерне 

різноманіття пізнавальних стратегій, обумовлених специфі-

кою ціннісних орієнтацій та особистим досвідом розв’язан-

ня навчальних проблем. Саме тому важливим завданням 

викладача української мови для формування та розвитку 

мовнокомунікативної компетентності є створення умов для 

активної пізнавальної діяльності студента з урахуванням 

індивідуальних можливостей і особливостей вищого навча-
льного закладу. При цьому важливими для успішного педа-

гогічного впливу є умови діяльності (наукова організація 

праці, організаційні форми роботи), особливості міжособи-

стісних стосунків, а також індивідуально-психологічні осо-

бливості студентів, їхнє прагнення до розкриття творчого 

потенціалу (мотиваційні пріоритети, рівень знань і умінь, 

вікові особливості). 

Підґрунтям для виокремлення рівнів активності самос-

тійної роботи студентів стали, по-перше, знання про систе-

мність, ситуативність та періодичність діяльності, про її 

склад і структуру, суб'єкти, об’єкти, їх взаємодію, аксіологі-
чні цінності і потреби, а по-друге, уявлення про рівні засво-

єння знань, умінь і навичок: репродуктивний (учнівський і 

типовий); продуктивний (евристичний і творчий) (табл. 1). 

8 Hrydzhuk O. “Doslidzhennia sotsialnykh chynnykiv formuvannia movnokomunikatyvnoi kompetentnosti studenta (na materiali opytuva-

nnia studentiv lisotekhnichnykh spetsialnostei)” [Research of social factors of formation of the student's linguistic and communicative 

competence (on the material of the survey of students of forestry specialties)], Naukovi zapysky Ternopilskoho pedahohichnoho univers-

ytetu. Seriia: Рedahohika [Scientific notes of Ternopil Pedagogical University. Series: Pedagogy], Trnopil, 2017, № 1, Р. 129 [in Ukraini-

an]. 

Основні напрямки самостійної роботи Організаційно-педагогічні умови стимулювання самостійної 

роботи 

Самоосвіта Формування знань з оволодіння методами самостійної роботи. 

Інтелектуальний саморозвиток Навчально-методичне та інформаційно-комп’ютерне забезпечення. 

Самоорганізація Формування мотиваційно необхідної сфери самоосвіти і самовдос-

коналення. 

Самовиховання Практично-навчальна діяльність з самостійної роботи. 

Самовдосконалення Контроль і корекція. 

Табл. 1. Рівні активності (ситуативний, репродуктивний, продуктивний) 

У контексті розвитку мовнокомунікативної компе-

тентності самостійну роботу ми розглядаємо як динамі-

чну систему активних, впорядкованих і цілеспрямова-

них дій. 

На підставі педагогічного спостереження рівні актив-
ності самостійної роботи з української мови майбутніх 

офіцерів цивільного флоту визначаємо таким чином: 

1. Ситуативний (низький рівень). Мотиваційний 

компонент цінності і необхідності самостійної роботи з 

української мови відсутній або нестійкий, як і потреба 

в ній. Самостійні заняття здійснюються ситуативно, за 

змістом та структурою є простими, а ставлення до та-

ких занять не передбачає перспективи розвитку ні в 

особистісному, ні в професійному плані; знання та 

вміння організовувати самостійну діяльність відсутні, у 

студентів немає зацікавленості такими заняттями. 
2. Репродуктивний (середній рівень). Мотиваційно 

небхідна сфера самостійної роботи має певну спрямо-

ваність, але не завжди виражена, послідовно стійка і 

цілеспрямована. Самостійні заняття проводяться періо-

дично, за складом, структурою і взаємодією відрізня-

ються певною логікою, послідовністю і складністю, але 

в основному в плані простих форм їх організації і не 

завжди чітко вираженою систематичністю. Можливе 

опрацювання додаткової літератури. Ставлення до са-

мостійних занять з української мови загалом позитив-

не, має знаннєву основу і певну перспективу розвитку. 

Основні напрями самостійної роботи мають не повний 

склад і передбачають не всі компоненти. Здатність ор-
ганізовувати самостійну діяльність проявляється на 

учнівському і типовому рівнях. 

3. Продуктивний (високий рівень). Мотиви і пот-

реби в самостійній роботі мають чітко виражену спря-

мованість і стійкість. Пізнавальні інтереси, самоосвіта і 

передусім правописне та комунікаційне самовдоскона-

лення включені в структуру життєвих цінностей, відрі-

зняються усвідомленою перспективою розвитку, необ-

хідністю для успішного становлення фахівця. Самос-

тійні практичні і теоретичні заняття проводяться систе-

матично, характеризуються логічністю, складністю і 
різноманіттям форм організації, проявляється інтерес 

до визначення спільної думки, в груповому спілкуванні 

– до комунікації та дискусії. 

З урахуванням аналізу науково-методичної літера-

тури, власного педагогічного досвіду та спостереження 

пропонуємо виокремити такі напрямки самостійної 

роботи студентів вищих навчальних закладів та органі-

заційно-педагогічні умови її стимулювання (табл. 2.). 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Отже, здатність особистості ефективно використовувати 

мовні засоби для виконання комунікативних завдань у 

різних ситуаціях спілкування є важливим чинником ста-

новлення фахівців різних галузей.  

Завдяки активізації самостійної роботи студентів з 

навчальної дисципліни “Українська мова за професійним 

спрямуванням” можна вдосконалити навики міжособис-

тісної комунікації майбутніх офіцерів цивільного флоту, 

збагатити лексичний запас студентів як вузькопрофесій-

ною лексикою, так і загальнонауковою, покращити вмін-

ня використовувати різноманітні синтаксичні конструк-

ції, зокрема складносурядні та складнопідрядні речення, 

для висловлення складних суджень, уживання фразеоло-

гізованих сполук та ідіом.  

Метою наступних науково-методичних досліджень 

слугуватимуть мотиваційні пріоритети майбутніх офіце-

рів цивільного флоту щодо вибору мови неофіційного 

міжособистісного спілкування, визначення рівня прести-

жності української мови серед студентів. 
 
Anzhela Svarychevska. Еncouraging independent work in 

the Ukrainian language as a means of improving the language-

communicative competence of future civilian fleet officers. The 

relevance of our article determines the issue of formation and improve-

ment of linguistic and communicative competence of higher education-

al establishments students of narrow specialties, not yet explored in 

linguistics. Aim of investigation. The article describes the analyze of 

the methodology for improving the language communication skills of 

future navy officers and pedagogical prerequisites for stimulating 

students' independent work in the course “Ukrainian language for 

professional direction”. The following methods are used in the thesis: 

analysis of scientific and methodological literature to determine the 

state of development and prospects of the problem under study, 

compare and generalize the different views and experience of 

organizing the professional and communicative training of future 

officers of the civilian fleet; analysis and synthesis of research results, 

modeling – to identify pedagogical conditions for the development of 

linguistic communication competence, pedagogical observation of the 

educational process. The scientific novelty of the research is that the 

educational and methodological peculiarities of teaching the discipline 

“Ukrainian language for professional direction” have been established 

in order to improve the linguistic competence of future officers of the 

civilian fleet and to stimulate students' independent work. Conclusions 

and generalizations of the research complement the methodical 

description of the individual effectively use language tools to perform 

communicative tasks in different communication situations which is an 

important factor in the development of specialists in different 

industries. Through the activation of independent work of students in 

the discipline “Ukrainian language for professional direction” managed 

to improve the skills of interpersonal communication of future officers 

of the civilian fleet, to enrich the lexical stock of students, to improve 

the ability for useing a variety of syntactic and constructive structures, 

language competence of students. 

Keywords: language competence, communicative competence, 

students of non-philological specialties, independent work, Ukrainian. 
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Основні напрямки самостійної робо-

ти 

Організаційно-педагогічні умови стимулювання самостійної роботи 

Самоосвіта (розширення ерудиції і пог-

либлення знань в галузі української мо-

ви, її соціально-духовних і особистісних 

цінностей). 

Лекції, семінари, бесіди, конференції, реферативні роботи, ознайомлення з 

літературою. Навчально-методичне і інформаційно-комп'ютерне забезпе-

чення самостійної роботи. Формування світогляду навчальної активності і 

самоосвіти, значущості професійних і соціально духовних цінностей 

української мови. Диференціація і індивідуалізація потреби пізнання. 
Мотивація кожної дидактичної одиниці (Що? Навіщо? З якою метою? Що 

це дає? Чому так, а не інакше?). 

Інтелектуальний саморозвиток 

(досягнення обґрунтованості і усвідомле-

ності навчальної інформації, здатності 

застосовувати її у практичній фаховій 

діяльності). 

Семінари, дискусії, тренінги. Навчання методів аналізу, синтезу, узагаль-

нення і систематизації знання. Проблемне, ігрове і контекстне навчання. 

Мотивація творчості, філософії і психології мислення та інтелекту. 

Самоорганізація (вдосконалення і індиві-

дуалізація системи самоорганізації). 

Семінари, ділові ігри, бесіди. Навчання умінь планування, конструювання і 

моделювання самостійної діяльності, самоконтролю і самокорекції в ній. 

Мотивація інтересу, доцільності, творчого підходу до самостійної діяльно-

сті і змісту моделювання. 

Самовиховання 

(оволодіння уміннями, що забезпечують 

високий рівень розвитку самокорекції). 

Семінари, тренінги, ознайомлення з літературою. Вивчення методів само-

пізнання, самоспостереження, самоаналізу, самопереконання, самонавіяння 

і психічної саморегуляції. Мотивація розвитку особистості самоврядування 

і самоактивизації діяльності. 
Лекції, семінари, практичні зайняття, бесіди. Навчання на практиці  різних 
методів і технологій формування правописної, комунікативної компетент-

ностей. Створення умов для реалізації мовно-мовленнєвих інтересів і по-

треб у позанавчальний час. 

Таблиця 2. 
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Маркуляк Л.В. Рецепция творчества Василия Стуса в эссеистике Евгения Сверстюка. Цель нашего исследо-

вания – рассмотреть эссеистику известного культуролога, литературоведа и общественного деятеля Евгения Сверстюка, 

посвященную одному из последних узников совести тоталитарной эпохи В. Стусу, раскрыв при этом предлагаемые авто-

ром эссе различные нарративные векторы. Актуальность темы обусловлена необходимостью осмысления рецепции 

творчества Василия Стуса в эссеистике известного культуролога, литературоведа и общественного деятеля Евгения 

Сверстюка. Методы исследования. Ведущими являются культурно-исторический, биографический, что обусловлено 

общей целью и спецификой рассматриваемого материала. Научная новизна заключается в том, что в исследовании 

впервые предложен новый материал, который еще не был предметом научных исследований. Предпринята попытка 

комплексного исследования эссеистики Е. Сверстюка, посвященной В. Стусу, на фоне эпохи, что разрушала гармонию 

личности. 

Ключевые слова: эссеистика, поэтическое творчество, национальная идентичность, духовные ценности, нарра-

тивные вектора. 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими 

науковими завданнями. Коли радянська імперія зазнала 

краху, стало можливим вголос називати ті імена, які були 

довгий час замовчувані, над якими тяжіли всілякі табу. 

Євген Сверстюк – один з небагатьох українських в’язнів 
сумління, кому довелося оприявлювати перед світовою 

спільнотою широкий спектр української проблематики, 

коли про це говорити було навіть небезпечно. Проте саме 

він звернувся до Міжнародного ПЕН-клубу ще в 1987 році, 

аби запропонувати ЮНЕСКО відзначити 50-літній ювілей 

Василя Стуса – поета, знищеного в радянському концтабо-

рі. Перероблене та доповнене, це звернення стало першою 

повноцінною статтею Є. Сверстюка, що започаткувала 

його есеїстку, присвячену Василеві Стусу. Нам видається, 

що аналіз есеїстики Є. Сверстюка надзвичайно актуальний 

сьогодні, коли Україна виборює свою незалежність, утвер-
джує національну ідентичність. В. Стус, як і автор есеїв 

про нього, посідають чільне місце у виборюванні нашої 

культурної ідентичності. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

розв’язання проблеми. Сучасні культурологи та літерату-

рознавці намагаються активізувати розгляд есеїстики Є. 

Сверстюка, адже культуролог піднімає важливі питання, 

пов’язані з українською ідентичністю і тими постатями, які 

обирали шлях свободи, честі, спираючись на духовні вар-

тості свого народу. До літературознавчих розвідок Є. Свер-

стюка виявляють інтерес Г. Кушнір, Л. Лисенко, Л. Тарна-
шинська, І. Ципердюк, О. Яблонська та ін. дослідники. 

Проте цілісного аналізу есеїстки Євгена Сверстюка, прис-

вяченої творчій долі та творчості Василя Стуса, немає. 

Мета нашого дослідження – розглянути есеїстику 

відомого культуролога, літературознавця та громадського 

діяча Євгена Сверстюка, присвячену одному з останніх 
в’язнів сумління тоталітарної доби В. Стусові, розкривши 

при цьому запропоновані автором есеїв різноманітні нара-

тивні вектори. 

Актуальність теми зумовлена необхідністю осмис-

лення рецепції творчості Василя Стуса в есеїстиці відомого 

культуролога, літературознавця та громадського діяча Єв-

гена Сверстюка.  

Методи дослідження. Провідними є культурно-

історичний, біографічний, що зумовлено загальною метою 

та специфікою аналізованого матеріалу. 

Наукова новизна полягає в тому, що в дослідженні 
вперше запропоновано новий матеріал, який ще не був пред-

метом наукових студій. Здійснено спробу комплексного 

дослідження есеїстики Є. Сверстюка, присвяченої В. Стусо-

ві, на тлі доби, що руйнувала гармонію особистості. 

Виклад основного матеріалу. Є. Сверстюк дуже 

стисло, та напрочуд експресивно увиразнює зовнішню 

біографію Василя Стуса, вписуючи її “в українську геогра-

фію: змордована Вінниччина, зрусифікована Донеччина, 

зацькований Київ, чужий Урал, лиховісна Мордовія і пеке-

льна Колима”1. Це та точка відліку, з якої й починається 

страдницьке життя поета, адже “доля людини є образом 
долі Батьківщини”2. 

1  Sverstiuk Yevhen. “Vasyl Stus – letiucha zirka ukrainskoi literatury” [Vasyl Stus is a flying star of Ukrainian literature], Pravda polyno-

va [True wormwood], Kyiv: Vyd. dim “Kyievo-Mohylianska akademiia”, 2009, P. 21 [in Ukrainian]. 
2 Ibidem, P. 21. 
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Євген Сверстюк розуміє всю невичерпність постаті 

та творчості Василя Стуса. Автор есеїв та його літерату-

рний візаві безперечно були духовно й ментально спорі-

днені. Тим переконливішою виглядає манера оповіді 

Є. Сверстюка, його бажання представити Стуса-людину 
та Стуса-поета, хоч есеїст свідомий того, що “жодна 

біографія не може відтворити напівжиття в умовах вели-

кої зони брежнєвського режиму, де поетів робили коче-

гарами, а кочегарів призначали керувати культурою і 

літературою, де ідеалістів посилали у виправні табори – 

під пильний нагляд злочинців… ”3. 

У есеїста немає якогось базового твору про поета: 

всі статті, пов’язані з його постаттю, – це своєрідний 

портретний наративний формат, який репрезентує особу 

В. Стуса в різних вимірах. В рецепції творчості та відт-

воренні особистості поета есеїст прагне охопити все. 
Тому Сверстюковим есеям про Стуса притаманні різно-

манітні наративні вектори. Звісно, що важливо показати 

поета на тлі тієї доби, яка руйнувала духовну гармонію 

особистості, а для митців створювала нестерпні умови 

виживання. Зрештою, на думку есеїста, “в українській 

літературі є традиція оплачувати слово життям… Поет у 

нас, як правило, або репресований, як Плужник, або – 

змарнований, як Тичина. Довгий ряд репресованих за-

кінчує монолітна постать Василя Стуса”4 . 

В. Стус і народ. Це ще одна проблема, над якою 

розмірковує Євген Сверстюк. Він прагне з’ясувати, як 
сприймають В. Стуса громадяни вже незалежної Украї-

ни. Проблема В. Стус і народ постає особливо зболено і 

навіть драматично майже в усіх аналізованих есеях. За, 

здавалося б, сприятливих обставин постання незалежної 

України читач, на жаль, не позбувся стереотипного мис-

лення щодо канонізації імені поета, про створення но-

вих міфів тощо. Як не гірко стверджувати, через десяти-

річчя після трагічної загибелі Поета трапляються випад-

ки абсолютного нерозуміння його чину, його творчості. 

Окремі представники так званої еліти (?) навіть присто-

совують його світле ім’я до своїх мізерних потреб, не 
розуміючи його справжньої величі, його суті, лише з 

однією метою: аби вивищитися, аби стати своїм. Таке 

панібратство з іменем Василя Стуса є для Є. Сверстюка 

нестерпним: “Це не їхній поет і не їхній герой. Та чо-

мусь їм кортить поставити його поруч із собою”5. Есеїст 

заохочує вдумливих читачів глибоко проаналізувати, 

звідки ж з’явився Стус, у чому його унікальність: “Усі 

ми, українці особливо, маємо уявлення про несприятли-

ві обставини для появи українського поета великої куль-

тури. Але мало хто може уявити їх у сім’ї, яка втекла від 

голоду з Вінницького краю на Донбас, куди вербували 
всяких і звідусіль. І там з’являється поет, як з’являється 

квітка біля шинку за териконом”6. Відрадною, однак, 

для Є. Сверстюка є та обставина, що через 15 років піс-

ля загибелі “Василь Стус вже з десять років на ниві літе-

ратурознавчої думки, і то в двох іпостасях: як непересіч-

ний літературний критик і як об’єкт дослідження. Він 

належить до числа небагатьох авторів, навколо яких є 

постійний рух, текстологічні дослідження, суперечки – 

створюється простір активної думки… То саме пора 

Стуса. Він будить, тривожить і не дає спокою тим, хто 

доторкнувся до його “палімпсестів”7, “він стоїть у своє-
му культурному небі, відсторонений і задивлений у віч-

ність”. Є. Сверстюк дошукується тих висот, яких дій-

шов В. Стус за життя, – і знаходить найголовнішу, що її 

“опанував і залишив для нас… на перехресті, де написа-

но: “блажен муж, котрий не стає на путь нечестивих”8. 

Цю Біблійну сентенцію автор есею “Василь Стус. Міра 

присутності” наводить, розмірковуючи над тим, як сла-

ва однієї людини може потягнути за собою і як в проме-

ні тієї слави може відбиватися обличчя іншої людини: 

ницої, підступної, якій кар’єра повністю засліплює очі, а 

пристосуванство стає головним мірилом у житті. І вже 
замість захисту адвокат виступає з обвинуваченням.  

Є. Сверстюк з презирством ставиться до цього лжеадво-

ката, чиє ім’я ввійде в історію радянської адвокатури: 

Медведчук. Це була не лише Стусова драма, це драма 

для цілої України. Страшно те, що вона має продовжен-

ня. Є. Сверстюк спостеріг, що “…на 9-му році незалеж-

ності України, за яку Стус поклав життя, з’явиться спи-

сок нагороджених Президентом Л. Кучмою. Серед пер-

ших героїв – Медведчук! Він по своїй драбині дійшов-

таки до місця поряд із президентським!”9. З притаман-

ною іронією Є. Сверстюк розвінчує жалюгідність люди-
ни-пристосуванця, захисника-ленінця, який почепив на 

себе маску захисника незалежної України. Іронія поля-

гає в тому, що ця людина, символ кадебістської адвока-

тури, в час російсько-української війни має значний 

вплив на українську політику і визначає долю України в 

так званих Мінських домовленостях… Натомість  

В. Стус в залі суду цитував М. Лермонтова: “И вы не 

смоете всей вашей черной кровью поэта праведную 

кровь”. На його чесності із самим собою та безкомпро-

місності Є. Сверстюк надзвичайно емоційно та пристра-

сно акцентує раз-по-раз: “…в Стусові не було ані крих-
ти акторства, і ніяких масок він не носив – тоді, коли все 

навколо юрмилося в маскараді вірнопідданості. Можна 

сказати, що саме за громадянську поставу без пози і 

маски він загримів у концлагері. З одного боку – дно, 

куди його кинуто, з іншого боку – гора, на яку спрямо-

вані телескопи часу. Саме там, на спостережному пункті 

історії, в зоні відчуження і страждань, визрів його не-

звичайний талант “високих наближень” до Абсолюту і 

високого обов’язку перед загроженою Батьківщиною”10. 

Сам В. Стус роз’яснює, у чому ж причина переслідуван-

ня дисидентів в СРСР: “Довічною ганьбою цієї країни 
буде те, що нас розпинали не за якусь радикальну гро-

мадянську позицію, а за саме наше бажання мати почут-

тя самоповаги, людської і національної гідності”  

(В. Стус). Наведемо ще кілька суголосних рядків з есею 

“Пам’ятник Василю Стусу”: “Він міг давати приклад 

прямостояння в ті часи, коли усяке прямостояння вважа-

3 Ibidem, P. 17. 
4 Ibidem, P. 24. 
5 Sverstiuk Ye. O. “Vasyl Stus. Mira prysutnosty” [Measure of presence], Ne myr, a mech. Esei [No myr, a mech. Essay.], Lutsk: VMA 

“Teren”, 2008, P. 302 [in Ukrainian]. 
6 Sverstiuk Ye. O. “Netsenzurnyi Stus” [Obscene Stus], Ne myr..., op. cit., P. 330 [in Ukrainian]. 
7 Sverstiuk Ye. O. “Vasyl Stus. Mira prysutnosty” ..., op. cit., P. 303 [in Ukrainian]. 
8 Ibidem, P. 306. 
9 Ibidem, P. 305. 
10 Sverstiuk Ye. O. “Pamiatnyk Vasyliu Stusovi” [Monument to Vasyl Stus], Ne myr… op. cit., P. 309 [in Ukrainian]. 
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лося політичним викликом. То питання особливої ваги. 

Є такі вияви духовного стоїцизму, супроти яких сила 

немічна”11. Доповнюють ці міркування рядки з есею 

“Нецензурний Стус”: “Він якось одразу вписався і був 

прийнятий в своє дисидентське коло не як відомий ав-
тор, а як людина чесного мислення і ясних моральних 

засад без вивихів”12. Хоча канонізувати В. Стуса есеїст 

не збирається. Навпаки, Є. Сверстюк полемізує з австра-

лійським літературознавцем Марком Павлишиним, ав-

тором відомої праці, який говорить про Стусове епігонс-

тво, “за яке Шевченко таки мститься”13. Есеїст у цьому 

контексті аналізує Стусів вірш “Уже Софія одструмені-

ла”, вкладаючи своє розуміння людини, що знає, як піс-

ля вироку людину назавжди виривають із корінням і 

викидають у страхіття та жахи, адже сам сповна зазнав 

таких “університетів”: насправді ж, “це прощання з 
Україною і прагнення зберегти в чужих світах її – і своє 

– гідне лице. Але в цьому чужому і злому світі – це має 

бути горде лице: гордість є формою самозахисту” (“На 

всепрозрінні смертного крику Дай, Україно, гордого 

шляху, Дай, Україно, гордого лику”). Для Є. Сверстюка 

є очевидним, що “героїчної пози у Стуса не було – поза 

йому органічно чужа. Він говорив і писав з гідністю 

людини, що несе обов’язок чести. А здалеку комусь, 

може, здавалося, що він “багато на себе бере”14. 

Для Є. Сверстюка Василь Стус – це український 

Дон-Кіхот ХХ віку, “глибоко переконаний, що єство 
людини духовне, а дух живе за вічними законами і “дух 

віє, де хоче”15. Він став улюбленою постаттю серед в’яз-

нів колонії особливого режиму подібно тому, як леген-

дарний Сервантівський лицар, що воював з вітряками, 

став улюбленим героєм світової літератури на цілі сто-

ліття. Цей дорогий образ насправді “причаївся в душі 

кожного”. Есеїст пояснює це тим, що “зовнішня види-

мість і минущі поразки – то ніщо проти шляхетного і 

нескореного духу та лицарських чеснот, які берегли 

печать Абсолюту. У світі опортунізму і постійного роз-

міну великого і справжнього на дрібне й тимчасове Дон 
Кіхот – всупереч усім і усьому – зберігав тверду віру в 

Абсолют і відстоював принципи, якими люди вже не 

жили”16. І чи не дивиною була з’ява в колонії суворого 

режиму людини, яка пише “якісь малозрозумілі політи-

кам пісні до Дульсінеї”, “вступає в зіткнення зі слугами 

зла і не хоче розуміти, що слуги є слуги (хоча всі це ро-

зуміють), він кожен раз виступає проти їхнього зла і 

ставить на карту своє життя”17. Є. Сверстюк з гіркотою 

зазначає, що Василь Стус так і не створив свого найго-

ловнішого твору, проте натомість “витворив зі своєї 

любови, віри і болю подиву гідну симфонію, сповнену 
трагічного оптимізму, опертого на вічні вартості. Голов-

ним Стусовим твором есеїст вважає “його життя – заве-

ршений образ українського Дон-Кіхота ХХ ст. Шляхет-

ний лицар смутної подоби – суворий і добрий, непохит-

ний і правдивий, чистий у помислах і ділах…”18. Так, це 

образ Василя Стуса, який зумів об’єднати всіх своєю 

цивільною відвагою та беззахисністю. Це був саме той 

ідеал, якого всі прагнули і який насправді був приглу-

шений у людей на дні душі. Нагадаємо, що у Є. Сверс-
тюка є надзвичайно показова в цьому контексті поезія 

“Шпагу панове притримуйте на кінець”, у якій шпага є 

неодмінним символом-атрибутом честі та відваги. Та 

чомусь юрба відкидає звичайну відвагу, ба навіть її зне-

важає, пропонуючи здати шпаги. Проста відвага не в 

моді, не в пошані. Лише самотній жіночий голос запи-

тує: “Панове, де ваші шпаги?”. Тож не дивно, що Стусо-

ва цивільна відвага була зрозумілою та потрібною лише 

одиницям. Певне, усім значно легше було плисти за 

течією… На цей вірш Василь Стус відгукнувся в листі 

до Є. Сверстюка від 1.07.1979 р.: “Вірш Твій про Серва-
нтеса – пречудовий. У ньому – весь Ти. Навіть довиро-

зумляв Тебе – по текстові… із читаних по-українському 

за останні 20 р. віршів – Твій – із десяти найкращих. 

Дуже з того радий”19. 

Аналізуючи поезію Василя Стуса, есеїст спросто-

вує думку деяких дослідників щодо її публіцистичності 

та політичної спрямованості. Натомість порівнює її зі 

світовою поезією і знаходить поетів, споріднених Сту-

совій душі: Рільке та Пастернак. Є. Сверстюк вважає 

Стуса “поетом душевних глибин і станів, захованих на 

грані підсвідомого”20. Тому такою драматичною є його 
поезія, споріднена до грецької трагедії, адже над героєм 

тяжіє фатум. Поет передбачає, віщує свою долю, проте 

у його поезії відсутній відчай приреченого. І коли есеїст 

говорить про те, що “Україна в ХХ столітті має більше 

поетів-страдників, ніж за всю попередню історію”21, то 

Стусу відводить роль найдостойнішого, котрий “зумів зі 

свого болю, зі своєї недолі створити поетичну симфонію 

людського, загальнолюдського болю. Бо всі його пере-

живання, по суті, виходять за межі особистого”22. Проте 

поета оточує юрба байдужих людей – “цвинтар душ”. А 

він весь час думає про Вітчизну. Це його “страсті по 
Вітчизні”, – а навколо нього розмиті межі між минулим-

майбутнім у зникомому сучасному. Небагато з великих 

пило таку переповнену чашу. Небагато з них знало під 

собою таку темну безодню довгими роками – і черпало з 

тієї безодні вагу слова”,– констатує Є. Сверстюк23. 

Є. Сверстюк називає останній період творчості  

В. Стуса прощальним, окреслюючи суть проблеми: з 

останнього періоду творчості поета практично нічого не 

дійшло до читача. Все те, над чим працював В. Стус 

упродовж п’яти років, було вилучено наглядачами, адже 

вони (як і вся система) були охоплені страхом Слова. У 
грудні 1983 року в одному з листів до дружини В. Стус 

повідомив про завершення роботи над збіркою “Птах 

душі” – “відчайдушно прозову, майже без патосу, нери-

мовану, прозових інтонацій, сумно-спокійну… Стоїчну 

12 Sverstiuk Ye. O. “Netsenzurnyi Stus” [Obscene Stus], Ne myr..., op. cit., P. 316. [in Ukrainian]. 
13 Ibidem, P. 323. 
14 Ibidem, P. 328. 
15 Sverstiuk Ye. O. “Pamiatnyk Vasyliu Stusovi” [Monument to Vasyl Stus], Ne myr…, op. cit., P. 312 [in Ukrainian]. 
16Sverstiuk Ye. O. “Postat Stusa nad plynom chasu” [Stus's figure over time], Ne myr, a mech…, op. cit., P. 335 [in Ukrainian]. 
17 Ibidem, P. 335. 
18 Ibidem, P. 336. 
19 Stus V. Vybrani tvory [Selected works], Kyiv: Smoloskyp, 2014, 872 p.; P. 553 [in Ukrainian]. 
20 Sverstiuk Ye. O. Postat Stusa nad plynom chasu …, op. cit., P. 336 [in Ukrainian]. 
21 Ibidem, P. 338. 
22 Ibidem, P. 338. 
23 Sverstiuk Ye. O. Postat Stusa nad plynom chasu…, op. cit., P. 339 [in Ukrainian]. 
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– такий її музичний ключ”24. Чи розуміли наглядачі, 

коли обшукували Поета, щоб забрати (фактично знищи-

ти) його твори, що вони відбирають його душу? Певне, 

ні. А це була його творчість упродовж п’яти років. У 

тому числі сотні перекладів із його улюблених Гете, 
Рільке, Лорки – “загинули безслідно. Всі його останні 

творчі спалахи – може, наймогутніші, канули в чорну 

діру”25. 

Не оминає Є. Сверстюк і того розмаїття Стусових 

поетичних мотивів, на які багата його поезія. Крім краси 

страждання, есеїст помічає різноманітну палітру поезії 

Стуса, сповнену неймовірних барв. Він звертає увагу на 

“ніжність інтимних почуттів і якусь особливу ласку до 

всього живого. В прозорій душі поета яскравими осінні-

ми спалахами ясніла краса світу – барвами осінніх 

айстр, вранішнім співом птаха, зламаною віткою вечо-
ра…”26. Проте, за спостереженням Ю. Шевельова, для 

Стуса “теми й мотиви – тільки виходи в внутрішній світ, 

у щоденник душі, у невислані листи до інших про влас-

не внутрішнє”27. 

Висновки. Є. Сверстюк у своїй есеїстиці шукає 

“головні ключі до серця Стусової поезії” (Ю. Шевельов) 

і, як нам видається, віднаходить: це велика Любов. Лю-

бов до людини, до її чистого неповторного світу 

(“Слово Василя Стуса тихе як любов до рідного краю де 

він знаходив зерня з якого виріс”) (Є. Сверстюк). Вільна 

людина для поета неспроможна йти на компроміс з усім 
тим, що знищує особистість. Поет захищає цей вільний 

світ людської особистості і відтворює його в своїй твор-

чості. Таким чином його творчість спроможна допомог-

ти читачам пізнати себе. Ця рецепція Стусової творчості 

надзвичайно особистісна, інтимна, адже Євген Сверс-

тюк, як і Василь Стус був в’язнем сумління і зазнав 

страшних тюремних поневірянь. Крім цього, їхні людсь-

кі взаємини очевидно наклали відбиток на сприйняття 

творчості поета. Душевна теплота відсвітлює все спілку-

вання (реальне та ірреальне) цих двох великих людей, 

резонуючи духовну спорідненість та високу Любов.  
Перспективою дослідження вважаємо аналіз есеї-

стики Є.Сверстюка, присвяченої релігійним візіям твор-

чості В. Стуса, адже у багатьох поезіях поет зосереджує 

увагу на осмисленні Біблійних сентенцій. 

 
Markulyak L. Reception of the works of Vasyl Stus in 

the essays of Yevhen Sverstyuk. The purpose of our study is to 

consider the essays of the famous cultural scientist, literary critic 

and public figure Yevhen Sverstyuk, dedicated to one of the last 

prisoners of the conscience of the totalitarian era Vasyl Stus, 

while revealing the various narrative vectors offered by the author 

of the essay. The relevance of the topic is due to the need to 

comprehend the reception of the work of Vasily Stus in the essays 

of the famous cultural scientist, literary critic and public figure 

Yevhen Sverstyuk. Research methods. The leading ones are 

cultural-historical, biographical, which is due to the general pur-

pose and specificity of the material under consideration. The 

scientific novelty lies in the fact that the study for the first time 

proposed new material that has not yet been the subject of scien-

tific research. An attempt was made to conduct a comprehensive 

study of the essays of Yevhen Sverstyuk dedicated to Vasyl Stus 

against the backdrop of an era that destroyed the harmony of the 

individual. 

Key words: essays, poetry, national identity, spiritual val-
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Никифорук Татьяна, Андриец Валерия. Исследование научного вклада в литературу Украины XX в.  

Ю. Стефаника по материалам сборника очерков и эссе “Моим сыновьям, моим приятелям” (“Герои Василия 

Стефаника в действительности”). Цель. Определить место научного наследия Ю. Стефаника в украинском литерату-

роведении и выяснить значение его вклада в осмыслении литературного процесса в Украине в ХХ веке, исследовании 

героїв В. Стефаника. Методы исследования: сравнительно-исторический, биографический, описательный, эстетико-

функциональный, сравнительно-типологический метод, анализа и синтеза, индукции и дедукции, метод сбора, отбора и 

обобщения информационных данных. Научная новизна исследования заключается в демонстрации нового, независи-

мого взгляда на творчество В. Стефаника. Представление, анализ и изучение творчества В. Стефаника сквозь призму 

литературоведческого исследования Юрия Стефаника. Выводы. Героями произведений В. Стефаника становились впо-

лне сформированы люди. Часто героями произведений В. Стефаника были жители села Русова, односельчане, знакомые 

писателя, родные и друзья 

Первая часть представляет реальных героев творчества В. Стефаника довоенного периода. Во второй части  

Ю. Стефаник характеризует героев произведений, написанных во время войны и послевоенного периода. Третья часть 

описывает героев “Каменного креста”. В четвертой части изображено героев рассказа “Басарабы”. Работа Ю. Стефаника 

о героях В. Стефаника позволяет выяснить предысторию написания многих новелл, установить связь с реальностью. 

Ключевые слова: критик, мемуарист, Ю. Стефаник, В. Стефаник, новелла, герои, прототипы героев. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими 

науковими завданнями. Під час прочитання того чи 

іншого літературного твору реципієнт ставить питання 

наскільки правдивий цей твір? Який відсоток у творі 

становить авторський домисел чи вимисел? Читаючи 

твори В. Стефаника ловиш себе на думці, що історії 

героїв описані наскільки правдиво, що автор пережи-

ває особисто разом з героями над зображеними подія-

ми. Відвідавши музей В. Стефаника у с. Русові 

(Снятинський район, Івано-Франківська область), вкот-

ре пересвідчуєшся у правдивості долі героїв і їх істин-

ному існуванні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання проблеми. Більш деталь-

но про прототипи героїв можна дізнатися зі статті  

Ю. Стефаника – молодшого сина В. Стефаника, “Герої 

Василя Стефаника у дійсності”. Раніше ми вивчали 

постать Ю. Стефаника у статті “Юрій Стефаник – дос-

лідник української літератури”1. Крім того Ю. Стефа-

ник писав багато про взаємини В. Стефаника з І. Фран-

ком2. Чимало праць Ю. Стефаника присвячено вивчен-

ню творчості письменників української діаспори3. До 

вивчення життя і творчості Ю. Стефаника також спри-

чинилися у своїх працях Дальний М., Ільницький М., 

Костюк Г., Мойсей А., Наумович С., Никифорук Т., 

Погребенник Ф., Попадюк М., Рахманний Р.,  

1 Moysey A., Nykyforuk  T. Yurii Stefanyk – doslidnyk ukrainskoi literatury [Yurii Stefanyk as a researcher of ukrainian literature], Aktual'ni 

pitannya suspil'nih nauk ta istorii medycyny [Сurrent Issues of Social Studies and History of Medicine], 2018, Vol. 3, P. 75–80. 
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Саварин П., Біляїв В., Герасимова Г. 

Мета дослідження. Визначити місце наукового 

доробку Ю. Стефаника в українському літературознавс-

тві, зокрема дослідженні долі героїв творів 

В. Стефаника.  
Виклад основного матеріалу. Творчість Ю. Сте-

фаника можна умовно поділити на три напрями: 1) Пра-

ці присвячені дослідженню життєво-творчого шляху В. 

Стефаника; 2) Вивчення письменницької діяльності Ле-

ся Мартовича; 3) Статті про життя і творчість письмен-

ників діаспори. Об’єктом нашої уваги у цій праці є ви-

вчення Ю. Стефаником долі героїв у творах В. Стефани-

ка. Композиційно стаття Юрія Стефаника (Гаморака) 

“Герої Василя Стефаника в дійсності”, вміщена у збір-

нику “Моїм синам, моїм приятелям” (1981)4, складаєть-

ся зі вступу і чотирьох частин. Кожна із частин описує 
твори, героями яких виступають добре знані Василю 

Стефанику люди. Іноді це можуть бути батько, мати, 

сестра, близькі, сусіди, односельчани чи просто знайомі. 

Не всі, але більшість новел Василя Стефаника мають 

реалістичний характер і саме його листи, виступи, роз-

повіді чи навіть самі оповідання дають можливість вста-

новити особу, що стала прототипом, об’єктом спостере-

ження пильного ока Василя Стефаника. 

Праця Ю. Стефаника має цінне значення насампе-

ред тому, що дозволяє з’ясувати передісторію написан-

ня багатьох новел, а також з психологічної точки зору 
встановити, що найбільше приваблювало увагу і хвилю-

вало неспокійну душу письменника. 

На теоретичному рівні ця стаття дає можливість 

пізнати те, що стає тими першими штрихами в уяві май-

бутнього письменника і становить подальшу основу 

його творчих здобутків. Навіть Ю. Гаморак вказує: 

“Спосіб творення, прикметний цьому письменникові, 

може стати предметом цікавої психологічної студії. На-

перед враження від якогось людського горя, тяжкого 

безвихідного горя, якого так багато було в часах його 

юности і пізніше в його рідному селі Русові – своєрідно-
му українському мікрокосмі, який для письменника був 

макрокосмом: потім це тяжкий процес – найглибше 

злиття з тим горем, з його носієм, своїм героєм. Його, 

цей процес, можна ілюструвати в скороченні таким, 

правда, дуже заяложеним образом: щось, ніби піщинка, 

що ненароком попаде в живе тіло мушлі, потім великий 

біль, коли відламок піщаного скла моститься в кривавій 

рамі, потім, по довгих невиспаних стражданнях, ізоляція 

рани і наростання шраму, який звемо перлою. І чим бі-

льша піщинка, тим більший біль, тим краща і більша 

перла […]. Я аж ніяк не хочу порівнювати мініятюр Ва-
силя Стефаника до перел чи до будь-яких інших самоц-

вітів, я тільки хочу показати унікальний спосіб його 

творення”5. На мій погляд, Ю. Стефанику вдалося пока-

зати цей внутрішній зв’язок В. Стефаника із зовнішнім 

світом і цілком представити його гартування в цьому 

суспільстві. 

Проте метою Ю. Гаморака не є показати внутріш-

ній світ батька, а зобразити взаємодію із зовнішнім сві-

том, його героями, адже героями його творів ставали 

цілком сформовані люди. 

Кожна із частин праці є носієм певної теми. Перша 

частина представляє реальних героїв творчості В. Сте-

фаника довоєнного періоду. Юрій Стефаник вдається до 

аналізу героїв творів за збірками. Унікальність цього 

аналізу полягає в тому, що часто Ю. Стефаник наводить 
як приклад цитати, в яких саме за підтвердженням В. 

Стефаника в тій чи іншій новелі виступає саме той ге-

рой, а не інший, в такий спосіб Ю. Стефаник аргументує 

свої спостереження. 

Перша збірка мініатюр, саме так Ю. Стефаник ви-

значає розмір його творів, “Синя книжечка”, вийшла в 

Чернівцях 1899 року, куди ввійшло 15 новел. Здебіль-

шого героями цих новел, за визначенням Ю. Стефаника, 

є жителі села Русова. Серед них Антін – герой оповідан-

ня “Синя книжечка”, що пропив своє майно. Героєм 

диптиху, за визначенням Ю. Стефаника, “Виводили з 
села”, “Стратився” є двоюрідний брат письменника Лу-

кин Стефаник. Лукин справді був вимушений 1895 року 

піти до австрійського війська і там не витримав зну-

щань, закінчив життя самогубством. Це один із багатьох 

“басарабів”. 

У новелі “Портрет” героєм є Атанасій Окуневсь-

кий, священик і лікар, батько приятельки письменника 

Софії Морачевської. Саме у листі до неї у вересні 1897 

року письменник писав, що це оповідання присвячуєть-

ся її татові і другий образок то за нього, В. Стефаник 

говорить, що коли прочитав йому це оповідання, то той 
плакав. Оскільки В. Стефаник писав “Моя література в 

моїх листах”, то саме в них Ю. Стефаник знаходить дій-

сних героїв до написання новели “Новина”, у листі до 

Вацлава Морачевського письменник зізнається, що у 

селі Трійця на Покутті у вбогого селянина померла дру-

жина і залишилося дві дочки, одну найменшу він вто-

пив, а старша випросилася. Про ці трагічні події він пи-

сав: “Отаких якихось історій так багато діється по селах, 

що вони, як опирі, кров випивають”. 

“В автобіографічному нарисі “Серце” він згадав 

про свою сестру коротко: “Сестра Марія” у “Вечірній 
годині”6. Героїнею оповідання “Підпис” є Євдокія Сте-

фаник, небога письменника, яка вчила русівчан підпису-

ватися, щоб не платили за підпис на векселях. 

Героєм новели “Лист” є селянин Федір Котюк, ві-

домий по Підгір’ю агітатор Української радикальної 

партії, приятель В. Стефаника. 1897 р. в Пістині біля 

Косова він убив свою жінку за те, що вона, за намовою 

“посіпак Косовського старости”, не дозволила йому вес-

ти виборчої агітації. Юрій Стефаник говорить про те, 

що письменник збирав гроші, щоб заплатити адвоката 

для Федора, а згодом опікувався його дітьми. 
Щодо збірки новел “Дорога” (1901), куди увійшло 

13 оповідань, п’ять з них, на думку Ю. Стефаника, ма-

ють героями справжніх людей, а саме оповідання 

“Басараби”. 

У збірці “Моє слово” (1905) були вміщені два нові 

твори – “Моє слово”, “Суд”. “Моє слово” – новела напи-

сана для Євгенії Калитовської – рідної сестри Ольги 

Гаморак, про Євгенію “він писав у новелі “Серце”: 

“Євгенія Калитовська – мій найвищий ідеал жінки”7. 

Оповідання “Суд” – останнє оповідання довоєнного 

4 Klynovyi Yurii. Moim synam. Moim pryiateliam: statti ta esei [To my sons, and to my friends: articles and essays], Toronto, 1981, [in 

Ukrainian]. 
5 Stefanyk Yu. V. Rozdumy pro batka. Statti pro V. Stefanyka. Lysty v Ukrainu [Reflections on father. Articles about V. Stefanyk. Letters 

to Ukraine], Kyiv : Krynytsia, 1999, Р. 103 [in Ukrainian]. 
6 Ibidem, P. 105. 
7 Ibidem, P. 106. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%97%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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періоду творчості В. Стефаника. В ньому описується 

подія, що сталася восени у Русові 1901 року. Коли Іван 

Дідух-Зуб справляв своєму сину весілля, тоді між бідни-

ми і багатими зчинилася бійка і в бійці загинули два 

багачі. Юрій Гаморак стверджував, що про цю трагічну 
подію в Русові складено пісню. 

У другій частині Ю. Стефаник характеризує героїв 

творів, написаних під час війни та повоєнного періоду. 

Юрій Стефаник вказує, що статистично в цей час В. 

Стефаник написав третину оповідань, за розміром трохи 

більше, ніж одну четверту всієї своєї літературної про-

дукції. Із 20 оповідань – дванадцять створені на основі 

правдивих подій. З них “Вона – земля”, “Марія”, 

“Сини”, “Воєнні шкоди”, “Дід Гриць”, “Нитка”, “Давня 

мелодія”, “Вовчиця”, “Роса”, “Дурні баби”, “У нас все 

свято”. “Дід Гриць” – це оповідання про селянина з села 
Вовчківців Снятинського повіту, відомого громадського 

діяча, приятеля Івана Франка і Василя Стефаника. 

“Вона – земля” – про батька Семена. “Нитка”, 

“Роса”, “Давня мелодія” – про самого В. Стефаника, 

батьків і сестру Марію. “Вовчиця” – про приятельку В. 

Стефаника Кнігніцьку. 

Про героїв інших оповідань Юрій Стефаник не зга-

дує, а лише завершує тим, що інші герої, так як й Іван з 

“Кленових листків”, про якого В. Стефаник у статті 

“Під вражінням вистави “Земля”: “Іван з “Кленових 

листків” розпливався все в моїй уяві, я не міг нагадати 
собі його обличчя. Я боюся, що не був правдивий чоло-

вік, а так нахапаний з усіх усюдів”8. 

Третя частина присвячена реалізації героїв 

“Камінного хреста”. Юрій Стефаник згадує, що не раз 

В. Стефаник говорив, що половина його оповідань не 

мають ніякої літературної вартості, але оповідання 

“Камінний хрест” він завжди любив і сильно переживав 

за героїв цього оповідання. Сюди ж, на думку Ю. Сте-

фаника, можна віднести і новели “Кленові листки”, 

“Сини”, “Марія”, “Вона – земля”. “Камінний хрест” був 

написаний 1899 року і вперше надрукований в 
“Літературно-науковому віснику”. Початок історії, що 

лягла в основу оповідання, сягає п’яти років раніше. 

Юрій Гаморак так визначає тему цього твору: 

“Камінний хрест” це водночас перший довгий твір пись-

менника, центральною темою якого є не тільки еміґра-

ція, але й любов українського селянина до землі, зразу 

до свого героя, потім до свого села, а врешті, в “Синах” 

і “Марії”, до своєї країни”9. 

Основною проблемою, що закладена в цьому творі, 

є еміґрація українських селян до Канади, що в кінці 90-х 

років набрала великих розмірів. Вони, тобто цей рух, 
відправлявся через краківську залізничну станцію, там 

часто доводилось В. Стефанику зустрічати своїх людей 

з дітьми і з тим, що могли взяти з собою у пошуках кра-

щої долі. 

Ю. Гаморак пише: “Здавалося, що справжнє прізви-

ще героя “Камінного хреста” навіки залишиться тай-

ною, яку Стефаник забрав з собою в могилу. […] рік 

перед смертю письменник кореспондував зі своїми од-

носельчанами в Канаді […], український канадський 

діяч Микола В. Ґавенчук, що постійно жив у Смокі 

Лейк, Альберта, таки зберіг два листи письменника. Ось 

фрагмент одного з них з датою 9 лютого 1835 року: 

“Ваш лист нагадав мені дуже багато, і я дякую Вам за 

нього та радо відписую. Вашого діда по матері, Стефана 

Дідуха, я добре нагадую, як чоловіка, котрий мав на 

мене молодого прегарний вплив. Він був дуже розум-
ний, спокійний та інтересувався громадськими справами 

та перший заклав читальню в Русові, де й був активним 

членом до виїзду до Канади. Зі своїми дітьми і внуками 

він і багато інших покинув рідну землю. В тім році я був 

студентом медицини в Кракові і зустрічав їх на пероні 

краківського двірця майже цілий залізничний поїзд. То 

були люди найбільш енерґійні в селі, до найбільш енер-

ґійних і завзятих належав Ваш дід по матері, Стефан 

Дідух. Зараз по їх від’їзді я написав “Камінний хрест”, 

де є дослівні думки Вашого небіжчика діда, майже дос-

лівно наведені”10. Крім того, Юрій Стефаник додає ще 
деякі факти з життя героя твору В. Стефаника, в такий 

спосіб ніби продовжує справу батька у подальшій долі 

життя Івана (Стефана) Дідуха. Таким чином, ця праця 

цікава, власне, з того погляду, що читачі можуть довіда-

тися про подальшу долю життя головного героя. Стефан 

Дідух з дружиною, дітьми і внуками “приїхав до Канади 

в травні 1899 року та поселився на так званому коло 

теперішньої місцевости Гіллі Ярд. Помер він 9 січня 

1911 року на 75 році життя та похоронений там же на 

цвинтарі, що носить назву “коло Григорчуків”11. 

Юрій Стефаник додає, що Стефан Дідух, виїжджа-
ючи з Русова, таки поклав хрест на своєму горбі і нака-

зав викарбувати на ньому ім’я своєї дружини і своє. І 

хоч влада знищила на Покутті придорожні хрести, хрест 

Стефана Дідуха і досі височіє над Русовом. Той хрест 

сьогодні доглядають нащадки В. Стефаника. Видно йо-

го, коли стати у Стефаника за хатою, там і біліє хрест 

Стефана Дідуха. 

У четвертій частині з погляду психологічного дос-

лідження Юрій Стефаник називає оповідання 

“Басараби”, написане в 1900 році. “Темою його є історія 

багатого селянського роду, який страждає від тяжкої 
депресії, як наслідок від частих самогубств […]. Це опо-

відання таки досить вірно оповідає про історію Стефа-

ників, коли відкинути його поетичне обрамування”12. 

Але, щоб читач мав змогу глибше і детальніше зрозумі-

ти правдивість цього оповідання, Юрій Стефаник ро-

бить посилання на статтю, яку присвятив брату Кирилу 

Стефаникові, “Трагедія і тріумф роду Стефаників”.  

Висновки. Метою статті Ю. Гаморака “Герої В. 

Стефаника удійсності” було відобразити взаємодію ба-

тька із зовнішнім світом, його героями, адже героями 

його творів ставали цілком сформовані люди. Часто 
героями творів В. Стефаника ставали мешканці села 

Русова, односельчани, знайомі письменника, рідні та 

друзі.  

Перша частина представляє реальних героїв твор-

чості В. Стефаника довоєнного періоду. “Виводили з 

села”, “Стратився”, “Портрет”, “Сестра Марія” у 

“Вечірній годині”, “Серце, “Новина”, “Підпис”, “Моє 

слово”.  

У другій частині Ю. Стефаник характеризує героїв 

творів, написаних під час війни та повоєнного періоду. 

“Вона – земля”, “Марія”, “Сини”, “Воєнні шкоди”, “Дід 

8 Ibidem, P. 107. 
9 Ibidem, P. 107. 
10 Ibidem, P. 109. 
11 Ibidem, P. 110. 
12 Ibidem, P. 110. 
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 Гриць”, “Нитка”, “Давня мелодія”, “Вовчиця”, “Роса”, 

“Дурні баби”, “У нас все свято”. “Дід Гриць”. 

Третя частина присвячена реалізації героїв 

“Камінного хреста”. У четвертій частині з погляду пси-

хологічного дослідження Юрій Стефаник називає опові-
дання “Басараби”, написане в 1900 році. Праця Ю. Сте-

фаника про героїв В. Стефаника має цінне значення на-

самперед тому, що дозволяє з’ясувати передісторію на-

писання багатьох новел, а також з психологічної точки 

зору встановити, що найбільше приваблювало увагу і 

хвилювало неспокійну душу письменника, встановити 

зв'язок з тогочасною реальністю. 

Нам вдалося окреслити сферу діяльності Юрія Сте-

фаника. Визначити основні вектори діяльності митця і 

тим самим виявити роль і значення творчості дослідни-

ка літератури для розвитку українського літературного 
процесу зокрема і в світовому контексті загалом. 

 
Nykyforuk Tetyana, Andriyets Valeriyа. Research of Y. 

Stefanyk scientific contribution into the literature of Ukraine of 

twentieth century in thе collection of articles and essays “To 

my sons and to my friends” (Vasily Stefanyk's characters are 

in reality). The purpose of the study: to determine the place of Y. 

Stefanyk’s scientific work in Ukrainian literary, criticism and to 

find out the significance of his contribution in the understanding of 

the literary process in Ukraine in the twentieth century, the study of 

life and work of V. Stefanyk. Research methods: comparative-

historical, biographical, descriptive, aesthetically-functional, com-

paratively-typological method, analysis and synthesis, induction 

and deduction, method of collecting, selecting and generalizing 

information. The scientific novelty of the study is to demonstrate a 

new, independent view of the V. Stefanyk. Presentation, analysis 

and the study of V. Stefanyk creativity within the literary studies. 

Conclusions. The heroes of V. Stefanyk's works were fully formed 

people. Often the heroes of V. Stefanyk's works were residents of 

the village of Rusov, villagers, acquaintances of the writer, rela-

tives and friends. The first part presents the real heroes of V. Stef-

anyk's creative work before the war. In the second part, Y. Stef-

anyk characterizes the heroes of works written during the war and 

the postwar period. The third part describes the heroes of the Fire-

place Cross. The fourth part shows the heroes of the story Basara-

be. Y. Stefanyk's work on V. Stefanyk's characters allows us to 

find out the background to writing many short stories, to establish a 

connection with reality. 

Key words: critic, memoirist, diaspora, Y. Stefanyk, novellas, 

heroes, prototypes of heroes. 
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Анистратенко Антонина. Компаративный анализ метажанра альтернативной истории: компоненты и связи 

в системе литературоведческого исследования. Цель предлагаемой статьи раскрыть теоретические вопросы приклад-

ных аспектов литературоведческой студии метажанр альтернативной истории, выполняется средствами сравнительного 

анализа, выяснить компоненты и связи исследования систем указанного жанрового образования в различных националь-

ных литературах. Новизна статьи заключается в том, что компаративная студия с системного сравнения явлений мета-

жанр альтернативной истории на материале разных национальных литератур проводится впервые. Методы исследова-

ния: сравнительный, описательный. Выводы. Такие компоненты литературоведческого анализа как: системные явле-

ния, межсистемные явления и локальные явления поддаются анализу по связям в культурной среде и системе литератур-

ных изысканий посредством компаративного подхода. Связи в системе литературоведческой студии реализуются как 

жанровые матрицы, архитектонические построения и фабульные схемы. Их анализ заключается в утверждении и описа-

нии классификации субжанров, функционирующих в метажанре АИ. 

Ключевые слова: метажанр, альтернативная история, компаративный анализ, литературные системы, нацио-

нальная литература, теория литературы. 

Вступ. Спроба з’ясування характеристик альтер-

нативної історії у сенсі генології та поетики неминуче 

приводить дослідження до двох наріжних каменів його 

механізму: компаративістики як методологічної основи 

студії та до питання національної літератури в порівня-

льному аналізі.  

У попередніх працях вже було окреслено базові 

жанрові компоненти АІ1, а також презентаційні моделі 

поетики її прозових зразків. Відтак, постало питання: 

“У чому ж полягає необхідність зіставлення АІ в різ-

них національних літературах?”. А також, як саме ком-

паративний аналіз може прислужитися з’ясуванню 

генологічних ознак та особливостей поетики худож-

ньої альтернативістики.  

Історіографія питання. Поняття альтернативної 

історії (AI) як явища літературного процесу чітко окре-

слюється у царині неомодернізму та постмодернізму, а 

отже пов’язане 70-90-ми роками ХХ століття та пер-

шим десятиліттям ХХІ віку для україхїнської літерату-

ри. Хоча зразки творів АІ, як феномени, відомі ще з 

поч. ХХ ст. як на материковій Україні, так і в еміґрації 

(наприклад, роман В. Винниченка “Сонячна машина”, 

1920 р., оповыдання М. Чайковського “За силу Сонця”, 

1918 р.). Перелік українських письменників, які ство-

рили “чисті” зразки творів цього жанру продовжують 

В. Базів, О. Бердник, І. Білик, М. Бриних, В. Владко, 

В. Даниленко, Р. Іваненко, Ю. Лукшиц, В. Кожелянко 

Р. Іваничук, М. Кідрук, О. Меньшов, В. Шевчук, 

Ю. Щербак, Я. Яновський. 

Найвідоміші дослідники творів жанру альтерна-

тивної історії: С. Бєрєжной (Росія), Г. Вайт (США),  

Р. Кацман (Ізраїль), Дж. В. Кемпбел (США), Дж. Клют 

(США), В. Коллінс (США), Р. Коулі (США), В. Лещен-

ко (Росія), А. Ройфе (Росія), С. Соболєв (Україна), 

Н. Чорна (Росія), М. Шнайдер-Маєрсон (США) та ін.  

Через посередництво альтернативної історії в ху-

дожній дітературі, у новому тисячолітті філософська 

думка знову повернулась до полеміки між історією та 

романом. Ще у XVIII ст. Д. Дідро, говорячи про  

С. Річардсона, протиставляв історію як поганий роман– 

романові як добрій історії. Саме роман, на думку  

О. Тьєрі, висуваючи ясні й послідовні засади розумін-

ня, наближається до істини більшою мірою, ніж укрита 

пилом історія, здатна лише нагромаджувати факти без 

їх внутрішнього логічного зв’язку. Довга й заплутана 

історія побутування історичного роману, зокрема в 

англійській (В. Скотт) та французькій літературах 

(Ж. Мішле), трохи розборонила ворогуючі табори. 

В історичній науці та художній літературі все 

частіше реалізується прагнення людини змінити щось 

в історії, щоб повернути її в правильне русло. Розумію-

чи логіку подій, особливо на певній хронотопній 

1 Anistratenko A., Moysey A., Tkach A. “The concept and modern condition of alternative history. The role of European myth in 

spreading the alternative-historian method in humanities”, Literary Imagination, Oxford University Press, 2017, N 3 (2), Vol. 19, Р. 787 ‒

795 [in English]; Anistratenko A. “The uchronia novels as the alternative history subgenre:basic features and American-European 

comparison”, Romanoslavica, N 3, 2019, P. 9‒23 [in English]. 
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відстані, успішно можна створювати проекти нових 

варіантів, накладаючи їх на вже відомі схеми історич-

них подій минулих епох – зрозуміли передусім письмен-

ники. Особливо вдало, за допомогою цього методу, 

можна реконструювати національну історію. Тож перша 
несмілива спроба відбулась 1889 року в американській 

літературі романом “Янкі з Коннектикуту при дворі 

Короля Артура” М. Твена. 

Основна частина. Відповідь на питання про порів-

няльний аналіз систем у письменстві, зокрема, націона-

льних літератур з огляду на метажанр АІ випливає з 

властивостей і компонентів його базової платформи ‒ 

осмислення письменником історії свого народу на тлі 

культурної спадщини всього шляху людства, хоча в бі-

льшій мірі залежить від функцій АІ в тій або іншій точці 

суспільно-політичного розвитку нації. Треба зауважити, 
однак, що національна самоідентифікація автора не зав-

жди має атрибутивне значення. Наприклад роман 

Т. Снайдера, американського історика, “Червоний 

князь”, що присвячений постаті Вільгельма фон Габсбу-

рга (відомого борця за українську незалежність, що взяв 

собі ім’я Василя Вишиваного), написаний про Ерцгер-

цога, родича австрійського цісаря, який змінив свою 

ідентичність і вирішив боротися за чужу йому українсь-

ку державність.  

Отож, американець Т. Снайдер не тільки узявся 

написати книгу про європейську долю України до 2004 
року та легендарного полковника Василя Вишиваного, 

який не полишав надії вибороти незалежну Україну в 

часи Першої і Другої світових воєн, але й презентує за-

ступи до альтернативної історії, якою вона була б, якби 

мрія В. фон Габсбурга здійснилася2.  

Бачимо дистантний аналіз фахівця з історії, який 

перебуває поза аналізованим національним дискурсом, 

що, можна припустити, робить дослідницький аспект 

більш об’єктивним, а наратив тексту балансує не межі 

зовнішнього та внутрішнього оповідача, адже для напи-

сання книги, Т. Снайдер відвідав м. Львів та подорожу-
вав Україною, окрім роботи над архівними джерелами у 

Відні (Австрія) та Польщі.  

Окрема роль в ідентифікації ресурсів та атрибутив-

них компонентів процесу трансформації і перерозкладу 

жанру альтернативної історії, здобуття в європейських 

літературах статусу метажанру, а в американській літе-

ратурі новітнього часу – перетворення на субжанр нау-

кової фантастики та історичного фентезі, належить іма-

гології літературної компаративістики, поняттю, що 

було введене Д. С. Наливайком.  

Вивчення національної картини світу, на думку 
відомого вченого-компаративіста, тільки тоді набуває 

правдивих обрисів, коли відбувається в ході порівняння 

рецепції представників інших народів та самоідентифі-

кації певного конкретно взятого народу. Механізм тако-

го емпіричного порівняння чітко описаний 

Д. Наливайком у вступі до його відомої праці “Очима 

заходу: рецепція України в Західній Європі XI-XVIII 

ст.”: “Вивчення західноєвропейської україніки має 

принципове значення і з іншого, суто наукового погляду 

[…] це також важливе кориґуюче дзеркало, що його не 

може ігнорувати наука. Тут справа ще й у тому, що на-

ціональну дійсність аборигени й іноземці сприймають 

по-різному: перші помічають і фіксують передусім яви-

ща й події, що відхиляються від норми, саму ж цю нор-
му як таку вони не фіксують, оскільки вона для них зви-

чна, нецікава, а часом і непомітна; іноземцеві ж цікавою 

і гідною опису здається сама норма життя, звична 

“правильна” поведінка жителів країни, в яку він потра-

пив, яку він спостерігає й фіксує”3.  

Альтернативна історія, за прикладом компаративі-

стської імагології, функціонує за принципом створення 

семантичних тріад різних “правд”: “історіографічна пра-

вда, зафіксована офіційною науковою думкою істори-

ків”, “альтернативна історична правда, зафіксована в 

тематичному профілі художнього твору” й “рецептивна 
правдива історія, зафіксована в свідомості читача на 

основі аналізу історіографічної та альтернативної істо-

рії”. Так, з цього факту випливає першочерговий вплив 

національної моделі альтернативної історії з його сутні-

стю, формальними та змістовими чинниками, провід-

ною схемою поетики та набором її компонентів, що у 

висновку сукупно формують жанрову матрицю худож-

ньої альтернативістики кожної національної літератури 

зокрема. 

Функціонування субжанрів АІ в дискурсі метажан-

ру та у взаємодії позажанрових культурологічних чин-
ників сучасного роману неоднорідне. Скажімо, логічні, 

генологічні перетини та надбудови поетики створюють 

вторинні зв’язки між явищами літератури та культуро-

логічними зрізами реального часопростору. Наприклад, 

культурна естетика міського роману чітко вкладається в 

рамки альтернативноісторичного детективу, який, сво-

єю чергою, почасти містить ознаки політичного роману. 

Такі переплетення непоодинокі й у полі екфрастичного 

роману. Суголосно Д. Затонському, Т. Бовсунівська у 

своїй знаній монографії “Жанрові модифікації сучасно-

го роману» розглядає політичний роман як жанровий 
різновид, а не тематичний сегмент, проте, вона розвиває 

цю думку поза констатацією: “Політичний роман має ту 

особливість, ‒ пише Т. Бовсунівська, ‒ що в ньому співі-

снують художній та політичний тип комунікації, що 

виявляється важливим фактором для наступного жанро-

творення”4. Власне, “наступне жанротворення” й перед-

бачає перерозклад жанрових схем, консолідацію культу-

рно-історичних змістів у екстракт світоглядного базису 

роману та створення унікальної моделі поетики худож-

нього твору. Дослідниця розглядає цей процес як трисп-

рямовану комунікацію: “Комунікація у даному випадку 
розуміється як взаємодія проявлених свідомостей. Ко-

мунікація за допомогою тексту політичного роману – це 

утворення системи свідомої вербальної поведінки авто-

ра роману, спрямованого на взаємодію з колективним 

реципієнтом (і побудови в його когнітивній системі пев-

ної моделі світу) з метою передання особистісних або 

колективних смислів і здійснення на нього естетичного 

та політичного впливу”5. Відтак, комунікативна мета 

«диригує» усіма рівнями художнього твору. Скажімо, на 

2 Snayder T. Chervonyy Knyazʹ. Tayemni zhyttya habsburzʹkoho erts·hertsoha [Red Prince. The secret lives of the Habsburg Archduke], Kyjiv: 

Hrani-T, 201, 296 p. [in Ukrainian]. 
3 Nalyvayko D. Ochyma zakhodu: retseptsiya Ukrayiny v Zakhidniy Yevropi XI-XVIII st. [Through the Eyes of the West: Reception of Ukraine in 

Western Europe XI-XVIII centuries], Kyjiv: “Osnovy”, 1998, URL: http://litopys.org.ua/ochyma/ochrus.htm#vstup [in Ukrainian]. 
4 Bovsunivsʹka T. Zhanrovi modyfikatsiyi suchasnoho romanu [Genre Modifications of the Modern Novel], Kharkiv: Vyd-vo “Disa plyus”, 2015, 

P. 282 [in Ukrainian]. 
5 Ibidem. 

http://litopys.org.ua/ochyma/ochrus.htm#vstup
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мовно-стильовому рівні, переважно, авторами застосо-

вується публіцистичний, репортажний стиль, у мові 

твору вживаються сленґові слова, на синтаксичному 

рівні – неповні речення, апелятивні конструкції тощо. 

На символьному рівні – політичні гасла можуть діяти як 
персонажі, а відомі історичні постаті – виступати симво-

лами колективного національного вибору, на генологіч-

ному рівні матимемо комбінований жанровий різновид, 

а на ідейно-тематичному проявляється задекларований 

результат комунікації, що полягає у здійсненні на чита-

ча естетичного та політичного впливу, що може дати 

йому харч для переосмислення певних історико-

політичних подій. 

Треба зауважити, що кваліфікування субжанрів АІ 

всередині метажанру категорійно залежить від функціо-

нальних ознак кожного із субжанрів. Англійськомовне 
літературознавство схиляється до опису АІ як дочірньо-

го жанру наукової фантастики саме через традиційне 

зарахування АІ до жанрової прози в царині масової літе-

ратури (genre fiction), а отже, кваліфікує її як піджанр. 

Так само подібним підходом послуговується Т. Шиппі у 

своїй праці “Важке читання: урок з наукової фантасти-

ки” (ориг. англ.. Tom Shippey “Hard reading: learning 

from science fiction”). “Перше, що я хотів би сказати про 

альтернативну історію, я вважаю […], що цей піджанр 

наукової фантастики, як і більшість, якщо не всі вони, 

сильно обмежений правилами. Вона підкоряється своє-
рідній граматиці. Правило 1 для альтернативної історії 

[…] знайти точку біфуркації   пункт, де ми знаємо спра-

вжню історію та альтернативну історію, із якою ми зна-

йомимося відокремити одне від іншого. Для цього голо-

вного правила існують очевидні під регламенти […] 

(тут і далі перекл. авт.)”6. Натомість європейське літера-

турознавство і в ньому, зокрема, східноєвропейське опе-

рує саме підходом до розгляду АІ на підставі 

“розшарування на дочірні субжанри”, як на те вказує 

C. Соболєв у праці “Альтернативна історія ‒ посібник 

для хронохічхайкерів”. 
Немало розбіжностей в літературознавчій теорії 

залишається по сьогоднішній день і в сприйнятті жанру 

як такого. Сьогодні розуміння жанру як базисного кар-

касного елементу художнього твору в сучасному літера-

турознавстві все більше відходить на маргінес та сприй-

мається елементом класичного “застарілого літературоз-

навства”. Після 2010 року все більше в англійськомов-

ному критичному просторі формується розділення нау-

ковців на “ультраправих” та “ультралівих” жанрологів. 

В такому разі, “ультраправі” занурюються у поняття 

“над жанру”, незалежно від тематичного аспекту дослі-
дження (це може бути праця з естетики масової літера-

тури або ж історико-літературний аналіз творчості пев-

ного письменника чи навіть компаративна студія), а 

“ультраліві” цілеспрямовано нівелюють вплив жанру на 

форму та зміст сучасного роману, виносячи на п’єдестал 

художній стиль, ідейно-тематичний рівень твору, кон-

такт автора й реципієнта, мистецький контекст тощо. 

Ясна річ, поза цими дуальностями існують науковці, що 

ігнорують подібні дискурси й працюють у злагоді з літе-

ратурознавчими прийомами та в гармонії з літературою, 

яку заповзялися аналізувати. 

Говорячи предметно, до “ультраправих” належить, 

наприклад К. Гелдер, який надає жанрові художнього 

твору сутності маркера літературної ніші, на власний 

смак поділяючи літературу на белетристику (себто ма-
сову літературу) та «високу літературу», причому саме 

популярна література цілковито визначається своїм жа-

нровим каноном, а інтелектуальна література, літерату-

ра високої письменницької справи, жанрового марку-

вання не потребує та в кожному конкретному випадку 

може бути описана як деякий авторський колорит поза 

жанровими чи будь-якими іншими межами. “Це просто 

один із способів відзначити, що Література використо-

вує набір логік і практик, що відрізняються за своєю 

природою від тих, що розгорнуті в галузі популярної 

художньої літератури”7, ‒ пише у праці “Масова літера-
тура: Логіка та практика літературного поля” К. Гелдер. 

Слідом за англомовними “ультраправими” літературоз-

навцями українські науковці стають на захист суперпо-

зиції жанру. Приміром, С. Філоненко в монографії 

“Масова література в Україні: дискурс / ґендер / жанр”, 

запозичує теорію К. Гелдера та припасовує її до теоре-

тичної бази аналізу української масової прози, концент-

руючи увагу на генологічному аспекті белетристики.  

Саме жанр, на думку С. Філоненко, вміщує в собі 

комплексний дискурс твору та ставить питання, які до-

зволяють “зрозуміти, що відповіді будуть повністю за-
лежними від жанрової ідентифікації певного твору”8. 

Відтак, жанр постає не просто фреймом твору, а навіть 

невідворотним фатумом для письменника, адже, як на те 

вказує літературознавець, “автор завжди існує у зв’язці 

із певним жанром”9. 

Щодо методологічних та структурних засад компа-

ративного аналізу, О. Бровко наголошує на зміні пріори-

тетів напряму сучасних компаративних студій в літера-

турознавстві: “Прикметною особливістю сучасної ком-

паративістики початку ХХІ ст. (четвертий етап) висту-

пає її методологічний плюралізм, в якому вбачається 
закономірний феномен, корелятивний епосі постмодер-

нізму, структурі її світосприйняття й мислення, на відмі-

ну від попередніх етапів наукової компаративістики, 

коли на кожному з них домінував певний напрям чи тип 

(генетико-контактологія на першому й порівняльна ти-

пологія на другому), на її сучасному етапі не знаходимо 

подібної домінанти”10. Тому, в ході практичного порів-

няльного аналізу, до уваги пропонованого дослідження 

належить питання українських рис постмодернізму, що 

визначили “обличчя” літератури постпостмодерністсь-

кого часу в порівнянні з класичними постмодерністсь-
кими явищами гри, зміщенням хронотопних координат, 

незалапкованими цитатами письменників класичної 

доби та модернізму, інтермедіальність й інтертекстуаль-

ність, схильність до створення метатексту, жанрові мо-

дифікації локального характеру тощо.  

Повторна міфологізація європейських міфологем, 

питання “внутрішнього” та “зовнішнього” міфу, їх реце-

пція та інтерпретація – всі ці аспекти, що маргінально 

стосуються особливостей поетики художньої альтерна-

тивної історії, локально включені в структуру дослі-

 6 Shippey T. Hard reading: learning from science fiction, Liverpool: Liverpool University Press, 2016, P. 126 [in English]. 
 7  Gelder K. Popular Fiction: The Logics and Practices of a Literary Field, Abingdon: Routledge, 2004, P. 11‒12 [in English]. 
 8 Filonenko S. Masova literatura v Ukrayini: dyskurs / gender / zhanr [Mass Literature in Ukraine: Discourse / Gender / Genre], Donetsʹk: 

LANDON–KHKHI, 2011, P. 146 [in Ukrainian]. 
 9 Ibidem. 
10 Brovko O. Osnovy komparatyvistyky…, op. cit., P. 56. 
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дження. 

Водночас найбільш важливою рисою компаративіс-

тики, що спонукала ввести її основним принципом і 

методологічною основою пропонованої студії, є її амбі-

валентність по відношенню до історії літератури та літе-
ратурознавчої теорії. За блискучим визначенням компа-

ративістики Д. Наливайка стоїть не просто дефініція, а 

справжній горизонт об’єднання теорії та практики літе-

ратурознавства: “Як одна з основних літературознавчих 

дисциплін, компаративістика склалася в другій половині 

XIX ст. i зайняла проміжну позицію між двома іншими 

[…] дисциплінами ‒ між icтopiєю літератури й тeopiєю 

літератури. Вона повязана з ними тим внутрішнім спе-

цифічним зв'язком […] , зміною векторів руху то в бiк 

icтopiї літератури, то в бiк теорії. Водночас їй притаман-

ні тенденції їх синтезування, […] вона є своєрідною 
метамовою літературознавства”11. Отже побачити 

“іншого”, видається можливим тільки в разі зіставного 

аналізу (із образом саморецепції), а у випадку дискрип-

тивного уявлення із внутрішньої або ж тільки зовніш-

ньої рецепції отримаємо лише певні окремі властивості 

досліджуваного об’єкта. В нашому випадку порівняння 

вибудовується на трьох базових точках зосередження: 

українська література і АІ в ній, “материнська” амери-

канська література та АІ в ній на сучасному етапі й за-

хідноєвропейський вимір АІ як “уявний третій”, адже 

саме через нього відбувалася передача жанрової форму-
ли та загальної ідеї альтернативної історії з американсь-

кої в українську літературу. Отож, можна акцентувати 

також переважний контактно-генетичний різновид ком-

паративного аналізу в презентованій праці. 

В. Будний та М. Ільницький у підручнику з порів-

няльного літературознавства пропонують імагологічну 

студію поставити мірилом ефективності компаративно-

го аналізу як такого. Треба зауважити, що такий підхід є 

доволі дієвим у випадку дослідження АІ, адже альтерна-

тивність у матриці жанру виступає саме архетипним 

ключем того «іншого» який порівнює та з яким порів-
нюють: “Якщо збірний етнообраз подає колективний 

портрет нації на значній відстані від читача, комбіную-

чи однотонні й контрастні штрихи-стереотипи, то пси-

хологічний образ Іншого вирізняється з-поміж розмаїто-

го імагологічного літературного арсеналу здатністю 

наблизити читача до внутрішнього світу людини іншої 

національності за допомогою витонченіших і багатозна-

чних сюжетних і характеротворчих засобів”12. Тут пос-

тає питання термінологічного сутнісного протистояння 

понять “картини світу” й “національної картини світу”. 

Причому всередині літературознавчої науки таке проти-
стояння не могло би виникнути саме по собі, адже вирі-

шувалось би воднораз означенням кількості носіїв (у 

першому випадку йдеться про однину, а в другому – про 

множину суб’єктів).  

Однак, із активізацією в ХХІ ст. студій з антропо-

логії, що розробляються на межі з філологічними наука-

ми (та літературознавством зокрема), маємо цілком про-

тилежну систему тлумачення. Наприклад, румунська 

дослідниця Ґ. Боанжіу національну картину світу вико-

ристовує у вузькому значенні, причому вибудовує тер-

міносистему своїх студій так, щоб означити термін, що 

матиме тільки граматичну форму однини (national ident-

ity), підкреслюючи цим одиничну спільність національ-
ного світогляду, хоча реалізується ця єдина національна 

картина світу через множинні персональні 

“свідомості” (consciousness, cultural values). Відтак пос-

тає логічна дилема одиничності та множинності явищ 

особистої та національної картини світу, наново постає 

питання первинності та вторинності чинників форму-

вання культурних цінностей. Говорячи про вікову кате-

горизацію в національній румунській ідентичності дос-

лідниця розмежовує компоненти значень “свій-

чужий” (або “я – інший”) так: “Наша ідентичність зале-

жить від цієї категоризації: і психологи, і соціологи, або 
антропологи знають, що вона не існує сама по собі, роз-

різнена, як взаємодія з іншими, вона є тією, що будуєть-

ся і змінюється в ній і через цю дію; інакше кажучи, 

Інший, інакшість – це не просто зовнішня сутність, яка 

існує десь “там, поза нами”, а лише через конститутивне 

відношення ідентичності до цієї інакшості знаходиться 

спосіб побудови власного світогляду, що перетворюєть-

ся на частину нас самих і також – навпаки”13. Однин з 

висновків дослідниці полягає в тому, що для покоління, 

яке цілком сформувалось у ХХ столітті, алгоритм фор-

мування картини світу діяв, виходячи з колективної іде-
ології, що формувала національну свідомість, яка, своєю 

чергою, створювала рамки для особистого світогляду, а 

наразі (на зламі тисячоліть) процес відбувається у зво-

ротному порядку.  

Достеменно невідомо, чи можемо переносити на 

українську ментальність, запропонований Ґ. Боанжіу, 

майже ідеальний подієвий контур, однак механізм пере-

структуризації змісту понять бачимо прозорий. 

“Наприкінці ХХ століття сталися певні зміни в розумін-

ні того, що вважати культурною парадигмою і від якої 

точки вести відлік впливу культури на письменника, і, 
зокрема, його залежності від місця, часу, мови, що випа-

ли на його долю. Теорії Вернадського та Бергсона, Сепі-

ра-Ворфа, численні теоретичні й художні побудови де-

конструктивістів по-філософському узагальнюють мате-

ріал дійсності, а саме те, що в новій інформаційній та 

соціо-геополітичній ситуації письменники, як і людство 

загалом, усе більше починають усвідомлювати ступінь 

своєї теоретичної незалежності від історії та простору”14 

‒ звертає увагу на специфічний культурно-ментальний 

контекст взаємодії письменників та культурних спіль-

нот у певну добу своєї країни дослідниця творчості 
В. Винниченка, відомий компаративіст Г. Сиваченко. 

Дистантність сучасного суб’єкта-носія світогляду та 

його історико-топографічного контексту в добу постпо-

стмодернізму в порівнянні, скажімо, з тією ж опозицією 

під впливом тоталітарного наративу, крім очевидних 

змін домінантних моделей формування картини світу 

вцілому, означає також розширення дискурсу альтерна-

тивності загалом і АІ в літературі зокрема. А порівнюю-

 11 Suchasna literaturna komparatyvistyka: stratehiyi i metody. Antolohiya [Contemporary Literary Comparative Studies: Strategies and Methods. 

Anthology], za zah. red.. D. S. Nalyvayka, Kyjiv: Vyd. dim “Kyjevo-Mohylyansʹka akademiya”, 2009, P. 8 [in Ukrainian]. 
12  Budnyi V. Porivnialne literaturoznavstvo: Pidruchnyk / V. Budnyi, M. Ilnytskyi. Kyiv: Vyd. dim “Kyievo-Mohylianska akademiia”, 2008., 

430 p. 
13 Boangiu G. “Cultural identity patterns for different age categories of the population”, Current issues of social studies and history of medіcine. 

Joint Ukrainian-Romanian scientific journal, 2018, N 4(20), P. 84 [in English]. 
14 Syvachenko H. Prorok ne svoyeyi vitchyzny. Ekspatriant·sʹkyy “meta roman” Volodymyra Vynnychenka: tekst i kontekst [Prophet not of his 

country. The Expatriate "Purpose Novel" by Volodymyr Vynnychenko: Text and Context], Kyjiv: Alʹternatyvy, 2003, P. 9 [in Ukrainian]. 
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чи моделі альтернативності в художній прозі різних 

національних літератур, можемо якісно окреслити тото-

жність / подібність / відмінність; спільне / особливе / 

унікальне; універсальне / зональне / локальне; загально-

людське / інтернаціональне / національне у зразках АІ в 
діахронічному зрізі та виявити генологічну й функціона-

льну схему художньої альтернативістики. 

Для впровадження певних класифікаційних схем, 

особливо в дискурсі питань генології, необхідно не тіль-

ки окреслити сфери використання запропонованої жан-

рової класифікації, її джерела та цільові аспекти, але й 

пояснити системні закономірності, що дозволять на ос-

нові такої студії здійснювати прогнозування розвитку 

жанрового утворення в конкретній національній літера-

турі та загалом в світовому літературному процесі. Від-

значити сутнісні риси такого багатовимірного та глоба-
льного явища літературного процесу як альтернативна 

історія, на нашу думку, можливо засобами системного 

компаративного підходу до аналізу багаторівневих стру-

ктур генологічного утворення. 

Широкий матеріал національних літератур Украї-

ни, Росії, Польщі, Чехії, Німеччини, Швеції, Великобри-

танії, Іспанії, США дозволяє ідентифікувати межі альте-

рнативної історії в художній літературі, врахувати всі 

індивідуальні національні компоненти поетики та гено-

логічні маркери. В той час, як порівняння систем функ-

ціонування АІ дасть відповідь на питання спільних фун-
кціональних та художніх рис метажанру. Практична 

цінність висновків саме системного порівняння худож-

ньої АІ в межах національних літератур, письменників 

або навіть зразків художніх творів значно зростає за 

умови синхронізації і систематизації спостережень. На 

цьому наголосив у глибокій науковій праці, присвяченій 

практичному компаративному аналізу, “Теорія літерату-

ри й компаративістика” Д. Наливайко: “Порівняльно-

типологічне вивчення літератури відзначається широ-

тою діапазону, що охоплює всі рівні й типи між літера-

турних відносин від художніх систем різних епох у різ-
них регіонах до окремих творів і навіть окремих їх інг-

редієнтів”15. 

Пишучи про компаративне зіставлення літератур-

них систем, Д. Наливайко використовує термін 

“спільнота”, що виступає більш широким відповідником 

до поняття “нація” в дискурсі літературного процесу, де 

кордони і межі найчастіше не відповідають географіч-

ним. Однак соціологічне поняття “суспільства” дискрет-

не, тож “спільнота” Д. Наливайка семантично ближче 

стоїть до антропологічного “культурного ґрунту” 

Р. Нича. У науковій доповіді Р. Нича “Антропологія 
літератури. Культурна теорія літератури. Поетика досві-

ду” читаємо таке тлумачення зв’язків цього поняття з 

літературознавством: “… йшлося про повернення літе-

ратурознавству культурного ґрунту через визнання того, 

що культурне не перебуває зовні, воно – це неуникні 

внутрішні виміри і категорії літературознавчих і літера-

турних явищ; […], а культурна теорія аналізує [їх – А. 

А.] крізь призму власних категорій (текст, жанр, нара-

тив, вимисел, перформативність, інтерпретація то-

що” (Нич, с. 21)16. 

Ефективним поняттям “спільнот” можна уникнути 

штучного геополітичного тлумачення кордонів, а також 

вигідно оперувати художніми схемами літератури пост-
модерну і постпостмодерну. Як влучно зазначає 

Д. Наливайко «… спільнотам належить значна й конс-

труктивна роль у міжнаціональному літературному про-

цесі…»17. Культурна дійсність, відтак, твориться пев-

ною неоднорідною спільнотою протягом окресленого 

часового проміжка. Історіографічний “супровід” визна-

чає не так сутність сумарного культурного продукту, як 

окреслює спільноту культурного процесу, в якому літе-

ратура відіграє найпомітнішу роль. Так, наприклад, су-

часна українська культура і література в ній створюєть-

ся і прочитується спільнотою післячорнобильської доби, 
що, на думку Т. Гундорової, визначає її естетичні орієн-

тири та концепції: “Уся українська культура після Чор-

нобиля так чи так існує в епістемологічно новій ситуації 

– після травми”18. Відчуття глобальної зміни ритму 

життя приходить і до письменників. Ю. Щербак (як на 

те вказує у згаданій праці Т. Гундорова) говорив у кінці 

80-х рр. про появу нових художніх форм, інтермедіаль-

них за схемою і набором художніх методів, адже епопеї 

з плавним довготривалим плином сюжету й дескриптив-

ним викладом відходять у минуле тисячоліття: читач не 

матиме ні часу, ні наміру читати об’ємні за обсягом тво-
ри. В. Даниленко в “Лісорубі у пустелі” наголошує на 

“кліповому мисленні”, характерному як для сучасного 

письменника, так і для реципієнта, що пояснює концеп-

туально зміну технік функціонування літератури на су-

часному етапі.  

Якщо говорити про сутність і певну культурну на-

лежність спільнот і їхній взаємозв’язок, то на мапі світу 

можна виділити тріаду чималих осередків, які форму-

ють глобальні спільноти з культурним ґрунтом, що ма-

ють споріднене коріння і донині являють собою об’єк-

тивну спільність: європейська, американська та 
“східна”. Причому, пишучи “американська”, мають на 

увазі передовсім північноамериканську, а “східна” 

включає різні світи – від Японії та Китаю до далекосхід-

них республік колишнього РСР та навіть самої РФ. Най-

простіше в географічному сенсі (все залежить від точки 

відліку) і найбільш складно визначитися з межами саме 

спільноти європейської. А. Стасюк в есеї “Корабельний 

щоденник” окреслює межі цього поняття, у прямому 

сенсі, циркулем на мапі, обираючи центром (точкою 

відліку) Варшаву, а радіусом кола – рідний Воловець. 

Відтак, у його поняття Європи втрапляють Брест, Рівне, 
Чернівці, Клуж-Напока, Арад, Сеґед, Будапешт, Жиліну, 

Катовіце, Ченстохову, Варшава. Описуючи межі євро-

пейської спільноти, польський письменник не забуває 

означити провідні якості рідної йому “найдивнішої час-

тини світу”: “У моїй Європі, ‒ пише А. Стасюк, ‒ триває 

дивний симбіоз занепаду та зростання і ніколи не знати, 

що застанеш, невідомо, яка з тенденцій переважить у 

пейзажах…”19.  

15 Nalyvayko D. Teoriya literatury y komparatyvistyka [Literary Theory and Comparative Studies], Kyjiv: Vyd. dim “Kyyevo-

Mohylyansʹka akademiya”, 2006, P. 39 [in Ukrainian]. 
16 Nych R. Antropolohiya literatury. Kulʹturna teoriya literatury. Poetyka dosvidu [Anthropology of Literature. Cultural theory of literature. 

Poetics of experience], Lʹviv: Tsentr humanitarnykh doslidzhenʹ, Kyyiv: Smoloskyp, 2007, P. 21 [in Ukrainian]. 
17 Nalyvayko D. Teoriya literatury y komparatyvistyka, op. cit., P. 38. 
18 Hundorova T. Pislyachornobylʹsʹka biblioteka: Ukrayinsʹkyy literaturnyy postmodernizm. Monohrafiya [Post-Chernobyl Library: 

Ukrainian Literary Postmodernism. Monograph], Vyd. 2-he, vypr. i dopov, Kyjiv: Krytyka, 2013, P. 15 [in Ukrainian]. 
19 Moya Yevropa. Dva eseyi pro naydyvnishu chastynu svitu Andzheya Stasyuka i Yuriya Andrukhovycha [My Europe. Two essays on the 

most amazing part of the world by Andrzej Stasiuk and Yuri Andrukhovich], Lʹviv: VNTL-Klasyka, 2007, P. 102. 
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Anistratenko A. Comparative alternate history meta-genre analysis: components and their connections...  

Різноманітна, подібна до клаптикової ковдри, Євро-

па продукує почасти діаметрально протилежні явища 

культури, а в перші десятиліття 2000-х років трансфор-

мація художніх жанрів і тяжіння до інтермедіальності 

прози в літературі європейської спільноти набрали гло-
бального значення. Інтертекст в сумі з метатекстом і 

метажанром займають позиції чинників літературного 

процесу, а тому межі між явищами художньої літерату-

ри, публіцистики, журналістики все більше стають умо-

вними та уявними, зміщується роль канону, а саме яви-

ще канонізування функціонує все частіше як художній 

образ або й засіб моделювання хронотопу. Ще одним 

важливим компонентом європейського письменства є 

апропріація та її вектор, що різниться для літератури 

Західної та Східної Європи, на що вказує Т. Гундорова, 

характеризуючи відмінність західного постмодернізму 
від “постсовєтизму” східнослов’янської гілки європей-

ської спільноти: “… український посттоталітарний пост-

модерн позбавляє національну культуру комплексу не-

повноти, а музеєфікація культури [характерна для захід-

ного зразка – А. А.] переплітається з її реставруванням. 

При цьому культурні артефакти починають існувати 

[…] у віртуальних колекціях і нових канонах і канончи-

ках, які можна постійно перетасовувати і дозаповнюва-

ти”20. Структура художньої системи залежна, в першу 

чергу, від типу мислення, картини світу переважної бі-

льшості письменників і читачів (тобто елементів спіль-
ноти), і уособлює якісне розмежування європейської 

спільноти на специфічний “західний” і “східний” ґрунт 

творення канону.  

На причини і механізми такого розділення вказує 

М. Кундера в есеї “Трагедія центральної Європи”. Пись-

менник чітко детермінує межі двох європейських спіль-

нот, що дістали окремішність після 1945 року, яка, вод-

ночас, походить з генетичного різноманіття культурного 

розвитку: “Географічна Європа (що простягається від 

Атлантики до Уралу) завжди ділилася на дві частини, 

кожна з яких розвивалася самостійно: одна була нероз-
ривно пов’язана з античним Римом і католицькою церк-

вою, інша спиралася на Візантію і православну церкву. 

Після 1945 року межа між цими двома Європами пере-

сунулася на кілька сотень кілометрів на захід, і одного 

ранку кілька націй, які завжди зараховували себе до 

Заходу, виявили, що тепер вони знаходяться на Схо-

ді”[перекл. авт.]21. В кожної з “двох Европ” окреслився 

т. зв. силовий центр, що прицільно впливав не тільки на 

розвиток літератури, журналістики, політики та соціоні-

ки на своєму просторі, але й вибудовував онтологічну 

схему протиставлення власної моделі другій – іншій. 
Дуальність “свій-чужий” тут має саме архетипне похо-

дження і символізує внутрішню причетність до певної 

культурної ментальної спільноти, що перебуває ієрархі-

чно вище національного, політичного, суспільного сен-

сів. Щодо центру Західної Європи, М. Кундера чітко не 

вказує локусу на мапі, однак натякає на Німеччину, хоча 

Францію, Великобританію також скидати з рахунків не 

варто.  

Для Західної ідентичності столиця і нація не мають 

вирішального значення, важливий дух Західної Європи, 

а ось зі Сходом все більш менш зрозуміло (в географіч-

ному плані) – це Росія (її європейська частина), нато-

мість виникає багато нерозв’язних питань 

(самоідентичності, вибору, типу взаємодії) в плані кар-

тини світу, притаманної вказаній спільноті. Відтак, про-
тиставлення здобуває деякий рівень протистояння: “Цей 

світ, за умови достатнього від нього віддалення, притя-

гує і зачаровує нас, але варто опинитися всередині ньо-

го, як ми відразу розуміємо, наскільки він нам чужий. 

Не знаю, гірший чи цей світ, ніж наш, чи ні ‒ але він 

інший: в Росії інший (більший) масштаб лих, інший об-

раз простору (настільки величезного, що в ньому пропа-

дають цілі нації), інше відчуття часу (повільного і терп-

лячого), інша манера сміятися, жити і вмирати”22. Всі 

перелічені маркери лягають в основу художніх особли-

востей літератури: як її генологічних рис, так і виражен-
ня поетики. Подібно до М. Кундери, польський пись-

менник А. Стасюк, відчуває причинки часових коорди-

нат та історичних подій у формуванні європейського 

дискурсу: “… хвилиною пізніше мій знайомий, прагну-

чи підсилити свою теорію наочним прикладом, сказав: 

між 1933-м і 1945-м роками Німеччина не була в Європі 

[…] Я зайнявся своїм віскі й подумав, що, власне, й не 

мусила бути, позаяк Європа була в ній […] Однак те, що 

сказав мені А., захитало моїми дотогочасними уявлен-

нями на тему простору і спільнот”23. Базовими компоне-

нтами формування спільнот, як бачимо, з аналізу 
А. Стасюка, є люди, культурні фрейми та часові коорди-

нати, причому останні певною мірою підсумовують ку-

льтурно-історичні формули спільнот, адже окреслюють 

їх щоразу по-новому. Треба зауважити, що не останнє 

місце в хронотопному детермінуванні саме європейської 

спільноти відіграє поняття художнього напряму, стилю і 

метажанру, як їх квінтесенції. 

Висновки. Підсумовуючи аналіз компаративного 

методу та ролі порівняння національних літератур для 

виявлення своєрідності метажанру АІ, було сформульо-

вано такі компоненти літературознавчого аналізу як: 
системні явища (належні цілим спільнотам, що можуть 

включати декілька національних літератур), інтрасисте-

мні явища (що включають архетипи, міфологеми та об-

разні структури, імпліковані в картину світу індивідів 

спільнот), локальні явища (що актуалізують елементи 

ідіостилю і поетики творів окремих авторів). Зв’язки в 

системі літературознавчої студії реалізуються як жанро-

ві матриці, архітектонічні побудови і фабульні схеми. Їх 

аналіз полягає в утвердженні та описі класифікації суб-

жанрів, що функціонують в середині метажанру худож-

ньої альтернативної історії. 
 
Anistratenko Antonina. Comparative alternate history 

meta-genre analysis: components and their connections in the 

literary studies system. The purpose of presented article is to 

determine the theoretical issues of alternative history meta-genre 

literary studies applied aspects, what has been performed by means 

of comparative analysis. It is also important to find out the compo-

nents and connections of research in the specified genre formation 

system, systems of different national literatures. The novelty of 

the article is realized in the option of first results publishing of the 

systematic comparison of alternative history meta-genre pheno-

20 Hundorova T. Pislyachornobylʹsʹka biblioteka: Ukrayinsʹkyy literaturnyy postmodernizm, op. cit., P. 68. 
21 Kundera M. Tragediya tsentral'noy Yevropy [The Tragedy of Central Europe], Per. s angl. A. Pustogarova, URL: https://

www.proza.ru/2005/12/16-142, date of acess: 09.03.2020 [in Russian]. 
22 Ibidem. 
23 Moya Yevropa. Dva eseyi pro naydyvnishu chastynu svitu Andzheya Stasyuka i Yuriya Andrukhovycha, op. cit., P. 64. 
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genre phenomena on the different national literatures material. 

Research methods: comparative (to compare the implementation 

of system components, intersystems and local phenomena), descri-

riptive (to introduce components and their relationships in the sys-

em of literary studies, substantiation of the feasibility of a compar-

arative approach to study the originality of the alternative history 

meta-genre). Conclusions. Components of literary analysis such 

as: systemic phenomena (belonging to entire communities that may 

include multiple national literatures), intrasystem phenomena 

(including archetypes, mythologists, and figurative structures imp-

icated in the picture of the world of individuals of communities), 

local phenomena, and actualizing elements and actualizations wor-

works by individual authors). Links in the system of literary studies 

are implemented as genre matrices, architectonic constructions and 

plot scemes. Their analysis consists in approving and describing 

the classification of subgenres operating in the middle of the meta-

genre of artistic alternative history. 

Key words: meta-genre, alternative history, comparative 

analysis, literary systems, national literature, theory of literature. 
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Настенко Ольга. Средства фоники в стихах Ивана Франко из сборника “Из дней печали”. В статье рассмотрена 

звуковая организация стихотворных произведений Ивана Франко из сборника “Из дней печали”. Цель статьи – выяснить 

специфику функционирования ассонансов и аллитераций в стихах указанного сборника. Осуществлен комбинированный 

филологический анализ фоники стихов. Использовано герменевтический и интерпретационный методы по исследованию 

звукописи поэта. Применены статистические подсчеты. Научная новизна. Установлено, что аллитерации и ассонансы, обус-

ловленные повышенной частотностью одинаковых звуков в поэтическом тексте, функционируют как изобразительно-

выразительные и суггестивные средства в поэтическом языке. Выводы: звуковые повторы в исследованных стихах И. Фран-

ко акцентируют смысловые значения, усиливают экспрессивность и отражают эмоционально-чувственное настроение лири-

ческого героя. 

Ключевые слова: аллитерация, ассонанс, фоника, звукопись, звуковая организация, звуковые повторы, ономатопея, 

звукоподражание, фономимесис. 

Постановка проблеми та її зв'язок з важливими 

науковими завданнями. Віршована мова репрезентує 

індивідуальне світобачення поета. Втілення у словесну 

форму емоційно-чуттєвих домінант окреслює специфіку 

ліричного твору. З огляду на це, дослідження звукової ор-
ганізації поетичної мови є важливою складовою розуміння 

природи вірша. У поетичному творі, як у відносно невели-

кій мовній площині, засоби фоніки мають здатність реалі-

зовуватись в авторську манеру відображення. Фоніка є 

багатоаспектним явищем з точки зору її вивчення. Вона 

акумулює дані поетики, лінгвістики, психології, філософії 

та естетики. Дослідження структури звукової організації 

поетичного твору в аспекті визначення ідіостилю автора 

доцільне у їх взаємозв’язку. 

Аналіз досліджень і публікацій, на які спирається 

автор; виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, яким присвячується стаття. Здавна науковці 

намагались з’ясувати роль звуків у віршобудові, їх емоцій-

ну та символічну реалізацію, природній зв'язок між звучан-

ням і значенням. У першій половині XVIII століття з’яви-

лась ґрунтовна теоретична праця українського вченого та 

письменника М. Довгалевського “Сад поетичний”1. (1736). 

Вагомим внеском для розвитку літературно-теоретичних 

знань в Україні, Росії та Європі стали естетичні ідеї профе-

сора Харківського університету О. Потебні2. У контексті 

вивчення звукового складу поетичної мови актуальною є й 

праця І. Франка “Із секретів поетичної творчості” (1898). У 

ній літературознавець осмислює засади рецептивної поети-

ки, яка дотична до звукового складу поетичного твору. 

І. Франко зазначає, “що поезія від давніх-давен уміла вико-
ристовувати ті музикальні ефекти, які дає сама мова”3. 

Перше українське ґрунтовне наукове дослідження у царині 

звукової організації поетичної мови здійснив український 

літературознавець І. Качуровський. У 1984 році видав 

окрему працю “Фоніка”, виділивши фонічні явища у пое-

тичному тексті в окрему галузь віршознавства. Фоніку 

І. Качуровський трактував як “галузь літературознавства, 

яка вивчає і клясифікує звучання літературного, в першу 

чергу віршованого твору як певної звукової цілости”4. Су-

часне українське літературознавство визначає фоніку, “як 

звукову організацію поетичного мовлення; віршові засоби, 
які надають ліричному творові милозвучності, посилюють 

його емоційність та виразність”5. 

Об’єктом вивчення українських та зарубіжних вчених 

друге століття залишається творчість Івана Франка. Фор-

мування франкознавчих поглядів щодо поетових віршова-

них творів пов’язане із розвитком філологічної науки. У 

XX столітті ідейно-тематичну та жанрову специфіку у сво-

їх працях розглядали М. Мочульський6, С. Єфремов7, 

В. Щурат8, М.  Возняк9.  

1 Dovhalevskyi M. Poetyka (Sad poetychnyi), [Garden of poetics] Kyiv, Mystetstvo, 1973, 436 p. 
2 Potebnia O. Estetyka i poetyka slova, Zbirnyk, [Aesthetics and poetics of a word, Collection], Kyiv, Mystetstvo, 1985, 301 p. 
3 Franko I. Zibr. tvoriv [Collected works]u 50 t. [Collection of works in 50 vol.], Kyiv, Nauk. dumka, 1981, Vol. 31, P. 96 [in Ukrainian]. 
4 KachurovskyiI. Fonika [Phonics], Miunkhen, 1984, P. 9 [in Ukrainian]. 
5 Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk [Literary criticism dictionary and reference book], Kyiv, Аkademiia, 2007, P. 701[in Ukrainian]. 
6 Mochulskyi M., “Semper tiro” Ivana Franka, [Ivan Franko’s “Semper tiro”], LNV, 1906, Vol. 34, Book. IX, P. 476–488 [in Ukrainian]. 
7 Yefremov S. Ivan Franko: krytychno-bibliohrafichnyi narys [Ivan Franko: critical and bibliographical essay], Kyiv, 1926, 256 p. [in Ukrainian]. 
8 Shchurat V. Rannia tvorchist Ivana Franka, Kyiv,Vydavnytstvo AN URSR, 1956, 230 p. [in Ukrainian]. 
9 Vozniak M. Z zhyttia i tvorchosti Ivana Franka [Ivan Franko’s early works], Vydavnytstvo AN URSR, In-t susp. nauk., Kyiv, 1955, P. 302 [in 

Ukrainian]. 
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Сучасне франкознавство збагатилось працями 

Б. Бунчука10, В. Ніньовського11 щодо версифікації поетич-

них творів І. Франка. Його поетика та ліричний феномен 

ґрунтовно висвітлені в дослідженнях В. Корнійчука12, 

М. Гнатюка13, Б. Тихолоза14. Актуальним є й вивчення 
функційності засобів фоніки як конструктивних елементів 

Франкової мовотворчості15. 

Мета статті – з’ясувати специфіку функціювання 

асонансів й алітерацій у поетичній мові. Матеріал дослі-

дження – вірші Івана Франка зі збірки “Із днів журби”. 

Виклад основного матеріалу. У XX століття 

І. Франко увійшов з вагомими набутками у галузях науки, 

критики, публіцистики, а також з великою кількістю літе-

ратурних творів, зокрема й поетичних. Долаючи недугу, 

яка в наступні роки пригнічувала його, письменник все ж 

концентрувався на творчій праці. У 1990 р. вийшла друком 
збірка “Із днів журби”. За словами франкознавця 

В. Корнійчука вона “…найпрозоріше розкривала душев-

ний стан автора, який важко переживає своє “сирітство 

духовне””16. В аспекті дослідження фоніки поетичних тво-

рів І. Франка доцільно розкрити функціонування засобів 

фоніки у віршах зазначеної збірки. 

У структурі звукової організації Франкової поетичної 

мови віршів збірки “Із днів журби” фіксуємо поодинокі 

алітераційні та асонансні звукоповтори. Зокрема алітерації 

[т], [т´] у 2-му катрені поезії “В парку є одна стежина…”: 

Край стежини проста лавка – 
тут сиділа ти не раз, 

тут прощались ми востаннє… 

тут мені твій промінь згас…17 

Лексична анафора “тут”, що слугує смисловим акцен-

том місця, навколо якого розгортаються переживання ліри-

чного героя, має невиразне алітераційне рядкове продов-

ження. Однак, навіть такий неінтенсивний звукоповтор 

глухого консонанта, акустично імітує імпульси “туги”, що 

з’вляється “на серці” в оповідача. Звукопис 4-го катрена 

насичений асонансом [і], який пом’якшує звукове тло й 

детермінує елегійно-чуттєву смислову картину: 
Я спішу на сю стежину 

і розшукую твій слід, 

і відсвіжую твій образ, 

що в душі моїй поблід…18. 

Алітераційне т-звучання відчутне й в останньому 

катрені вірша “Коли часом в важкій задумі…”: 

Чи, може гнучи в собі горе, 

ти тихо плачеш у тиші, 

а се твої пекучі сльози 

мені стукочуть до душі?19. 

Повтор глухого приголосного акустично підсилює 

звукозображення “тихого плачу” у 2-му рядку, тоді як го-

ризонтальна т-алітерація аудіально детермінує “стукіт” й 

утворює звукофон відповідно до змісту. Прикладом рядко-
вої алітерації [т], [т´], що функціонує як звуковий акцент 

на тлі повтору сонорних [н-м-в], є й такі Франкові рядки з 

вірша зазначеного циклу: “Та тінь мовчить, звичайно – 

тінь, / ні мови, ні розмови”20. Примітно, що поет вдається 

й до суцільної ініціальної алітерації сонорним [м] та звуко-

повтором [мн]: “Минуло много–много літ/ минулись муки 

й радощі;”21, сугестуючи монотонну протяжність вислову. 

У Франковому поетичному звукописі збірки “Із днів 

журби” фіксуємо також алітерації дрижачого [р]. Зокрема 

у рядках, якими поет зображує емоційні переживання ліри-

чного героя: “Я поборов себе, з корінням вирвав з серця / 
усі ілюзії, всі грішні почуття, / надії, що колись вільніш 

дихнеться,…”22. Повтором цього приголосного насичені й 

перші строфи віршів “Безсилля, ах! Яка страшная мука!” 

та “І знов рефлексії! Та цур же їм!”: 

Безсилля, ах! Яка страшная мука! 

Чуття ще в серці полум’ям горять 

І думи рвуться, як орел ширять, 

Та воля мов розбита, мов безрука23. 

 

І знов рефлексії! Та цур же їм! 

Се панський спорт! Хай нервні білоручки 
та пустопляси риються в своїм 

 

нутрі, і всяку думку гірш онучки 

розскубують, і всякий рух чуття 

жвуть, мірять, важать! Не для нас сі штучки!24 

Засобом частотного звукоповтору приголосного різкої 

дрижачої тональності в обох цитованих фрагментах аудіа-

льно підсилено емоційне переживання ліричного героя. 

Таку експресію поглиблює асонанс [у] й рядкова алітера-

ція [ж] в 2-ій терцині. У цьому ж Франковому вірші, як 

зауважує В. Корнійчук, має місце й “…шумке стакато”25 у 
рядках: “Тиша кругом. В селі там пси десь лають, / дер-

кач у травах дре, довкола хат / в повітрі чорні лилики 

гуляють. / Хрущі гудуть….”26. 

У вірші “Вже три роки я збираюсь…” І. Франко опи-

сує наміри ліричного героя зустрітися з коханою, в уяві 

якого постають асоціації від можливого побачення. Примі-

тно, що саме в строфах (7, 8), в яких оповідач розповідає 

про свої очікування, Франкове поетичне мовлення насиче-

не алітераціями дзвінкого губного [б], що детермінує акус-

10 Bunchuk B. Virshuvannia Ivana Franka [Ivan Franko’s versification], Chernivtsi, Ruta, 2000, 307 p. [in Ukrainian]. 
11 Ninovskyi V. Poetychni formy Ivana Franka [Ivan Franko’s poetic forms], Lviv, 2000, 316 p. 
12 Korniichuk V. Lirychnyi universum Ivana Franka: horyzonty poetyky [Ivan Franko’s lyrical universum: horizons of poetics], Lviv, 

2004, 488 p. [in Ukrainian]. 
13 Hnatiuk M. Ivan Franko I problem teorii literatury[Ivan Franko and theory of literature problems], Kyiv, 2010, P. 240 [in Ukrainian]. 
14 Tykholoz B. Filosofska liryka Ivana Franka: Dialektyka poetychnoi refleksii [Ivan Franko’s philosophical lyrics: dialectics of poetic 

reflection], Lviv, 2009, P. 319 [in Ukrainian]. 
15 Nastenko O. Poetychnyi zvukopys I. Franka yak literaturoznavcha problema, Slovianska filolohiia, Zbirnyk naukovykh prats  

[I. Franko’s sound pattern as a literary criticism problem, Slavonic Philology, Collection], Chernivtsi, 2015, P. 43–50 [in Ukrainian]. 
16 Ibidem, P. 121. 
17 Franko I. Zibr.tvoriv [Collected works] u 50 t., Kyiv, Nauk. dumka, 1976, Vol. 3, P. 8 [in Ukrainian]. 
18 Ibidem, Р. 8. 
19 Ibidem, P. 9. 
20 Ibidem, P. 10. 
21 Ibidem, P. 10. 
22 Ibidem, P. 16. 
23 Ibidem, P. 12. 
24 Ibidem, P. 13. 
25 Ibidem, P. 123. 
26 Ibidem, P. 14. 
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тику “бубоніння” й підсилює експресивність: 

Твоїм щастям, наче сонцем, 

я би серце грів слабе, 

завидів би твоїй долі 

і забувби так тебе. 
 

Та боюсь, моя небого, 

що не так тебе знайду, 

що вписалися турботи 

й сум у тебе на виду27. 

У 2-му катрені цитованого вірша, в якому оповідач 

розповідає про свій страх побачити кохану, фіксуємо асо-

нанс [о]. Такий засіб фоніки надає поетичній мові евфоніч-

ного та повноголосого звучання, аудіально метафоризуючи 

“крик”: 

Я боюся твого ока, 
твоїх уст, твого лиця, 

Як страшного суду свого, 

Як фатального кінця28. 

У Франковій віршованій мові збірки “Із днів журби” 

фіксуємо й повтори приголосних у суміжних лексемах. 

Такі засоби фоніки утворюють акустичне насичення, що 

детермінує звукофон відповідно до змісту в рядках: “…

гадюка погана, / лежить поміж нами, / дівчино кохана, – / 

не гоїться рана"29. Поліфонія [г-ж-н-н] у невеликому за 

обсягом тексті акустично відтворює приглушену тональ-

ність як метафоричне звукозображення чинника, що уособ-
лює страждання. 

Цікавим щодо звукової композиції є Франковий вірш 

“З усіх солодких, любих слів….”. У чотирьох строфах тво-

ру епіфорою є “…одно маленьке словечко: Слухай!”. При-

мітно, що звукопис початку вірша “З усіх солодких, любих 

слів…” акумулює акустичний імпульс [сл], як звукосмис-

лове ядро тексту твору загалом. У двох останніх строфах 

поет вдається до фономімесису як до звуковідтворення 

явища шуму: “…що десь далеко ледве чуть / теленька 

дзвоник: дінь-дзінь-дзінь!”30. У цих рядках відчутна аліте-

раційна динаміка: звукоповтор [д] змінюється звуконаслі-
дуванням й функціонує як емоційно-експресивна акценту-

алізація. 

Поетичній мові І. Франка цієї збірки також притаман-

ні фігури фоніки, які функціонують досить локально на тлі 

віршованого тексту загалом. Серед алітерацій фіксуємо 

однокомпонентні повтори у межах одного або двох віршо-

ваних рядків таких консонантів: дрижачого [р] – “Заким 

умре ще в серці творча сила / і дар пісень заглухне в тиши-

ні”31; [г] – “... Щось там в душі клубилося гірке, / мов гріх 

тяжкий, незмитий пригадався”32; “…кругом жива глодова 

огорожа”33; [в], [в´] – “Хоч молодий ще, був я у такій/ зне-
вірі, світ весь так мені змінився”34; [с], [с´] – “…отам я в 

простій хлопській хаті жив, / і самота, і сум жили зо 

мною”35.  

У віршованій мові аналізованої збірки є багатокомпо-

нентні звукоповтори різних за акустичними параметрами 

звуків, що характерні цілим строфам. У вірші “О, бо і я 

зазнав раз щось такого…” простежуємо динамічну алітера-

ційно-асонансну поліфонію: 

О, бо і я зазнав раз щось такого, 
що хочще повним щастям не було, 

та дуже близьке вже було до нього, 

як щастя, швидко надійшло й пішло. 

 

У біднім, прозаїчнім тім житті 

се був момент казочний і кипучий, 

се був неначе той брильянт блискучий, 

що хтось найшов загублений в смітті36. 

У 1-му цитованому катрені частотними є повтори 

шиплячих [шч], [ж], [ш] на тлі евфонічної мелодики асона-

нсу [о]. Аудіальна алюзія шепоту увиразнює інтимність 
розповіді ліричного героя, надаючи певної сакраменталь-

ності. У 2-ій строфі акустична звучність суттєво змінюєть-

ся: повтор дзвінкого приголосного [б], [б´] утворює як вер-

тикальну, так і горизонтальну (рядкову) алітерацію, додаю-

чи ритмічних імпульсів поетичній мові. 

Динаміку звукового насичення простежуємо й у Фра-

нковому вірші “Я не скінчу тебе, моя убога пісне…”. Акус-

тичний ефект вибуховості, що досягається засобом алітера-

ції [б] відчутний на початку твору в рядках “Я не скінчу 

тебе, моя убога пісне, в котру бажав я серце пере-

лить…”37. У подальших трьох строфах така алітерація від-
сутня. У двох останніх терцинах звукоповтор [б] знову 

набуває частотності: 

Мов дерево серед степу безлисте 

в осінній бурі б’ється і скрипить 

і скрип той чує поле болотисте, – 

 

отак душа моя тепер терпить 

слаба, безкрила, холодом прибита, 

мов ластівка у річці зиму спить38. 

Примітно, що в 1-их рядках цитованих терцин є слова 

близькі за звучанням – звуковий паліндром дерево серед та 
звукові пароніми тепер терпить. Евфонія цих лексем, 

виражена асонансом [е], в обох цитатах змінюється рядко-

вою алітерацією [б] та підсилюється ономатофонічним 

повтором скрипить скрип наприкінці 2-го та на початку 3-

го рядка 1-ї цитованої строфи. Такий поліфонічний звуко-

пис у відносно невеликій строфічній будові аудіально дете-

рмінує звукосмислові зв’язки у тексті й функціонує як зву-

ковиражальний засіб поетичної мови.  

Таку ж функцію у Франковій поетичній мові має зву-

коповтор [р] у таких рядках: “А в бурі рев, як громи навісні/ 

ламали твоїх велетнів корони,/ у твоїх криївках шукав я 
охорони”39. Алітерація дрижачого, утворюючи звуконаслі-

дувальну шумову алюзію стихії відповідно до змісту, акус-

тично підсилює порівняння у 1-му рядку й акумулює зву-

космислове ядро. У наступних цитованих рядках повтор 

27  Ibidem, P. 11. 
28 Ibidem, P. 11. 
29 Ibidem, P. 11. 
30 Ibidem, P. 18. 
31 Ibidem, P. 19. 
32 Ibidem, P. 22. 
33 Ibidem, P. 24. 
34 Ibidem, P. 20. 
35 Ibidem, P. 21. 
36 Ibidem, P. 20. 
37 Ibidem, P. 32. 
38 Ibidem, P. 32.  
39  Ibidem, P. 26. 
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[р], як похідний звуковий маркер, подовжує таке звукови-

раження. 

Приклад вираження емоційної експресії у поетичній 

мові зазначеної збірки засобом алітерації фіксуємо й у та-

ких поетичних рядках: “Геть звідси! Тьми тут, зіпсуття 
едем, / добробуту руїна, гріб моралі,/ цивілізація обернена 

вверх пнем”40. Звуковій структурі цитованої терцини харак-

терна динаміка акустичної звучності: [т´]-[т]-[бр]-[ер]. 

Акустична зміна алітерацій від глухого до дзвінких, окрім 

тембрального вибухово-дрижачого насичення, окреслює й 

асоціативно-смисловий образ руйнації, що відповідає зміс-

ту. Іншої поліфонії набуває Франкова поетична мова, коли 

ліричний герой вдається до спогадів: 

П’ятнадцять літ минуло. По важкій 

Завзятій боротьбі я опинився 

Побитий, хорий. У тишу, в спокій 
Я на село із міста схоронився41. 

Повтор глухого [п], який стоїть у препозиції до голос-

ного, на тлі низької частотності дрижачого [р] моделює 

негучну аудіальну ритмічність, що детермінує метафору 

спокою, тиші, певної апатії. Ліричний герой вказує на при-

чину свого “відсторонення”: “Хоч молодий ще, був я у та-

кій/ зневірі, світ весь так мені змінився….”42. У цих рядках 

алітерація [в], [в´] надає акустичної плавності, яка й визна-

чає емоційну пригніченість оповідача. У спогадах про 

“маленький хутір”, в якому ліричний герой колись мешкав, 

Франкова поетична мова увиразнюється глухим свистячим 
[с], [с´]: “…отам я в простій хлопській хаті жив,/ і само-

та, і сум жили зі мною”43. Така алітерація аудіально окрес-

лює фоносемантичне ядро лексеми сум, як зображення 

емоційного стану ліричного героя. Подібну функціональ-

ність звукопису простежуємо й у таких рядках: 

“Схилившися, я йшов і сумував/…/ Мов з дьогтем мід, її я 

смакував”44. 

Акустичною твердістю характеризується Франкова 

поетична мова в описі спогадів про життя людей у селі: “В 

село ходив. Душа щемить і досі / …при праці старші, ді-

ти, голі й босі, / без догляду надворі; по хатам / маленькі 
плачуть, бо у полі мати”45. Звукопис цитованих рядків 

спочатку насичений алітераціями [д], [р], що окреслює 

дзвінку тверду тональність й детермінує напруження як 

звукосмисловий акцент. Наприкінці цитати акустика змі-

нюється: повтор сонорних [м], [л] сугестує алюзію моно-

тонності як звукову метафору “безвиході”. Таку ж звукову 

детермінацію простежуємо у віршованих рядках, в яких 

І. Франко говорить від першої особи: “Мені не нудно, а з 

поманою, як ви / її назвали, що мені балакати?”46. Аліте-

рації [м], [н], у яких кількісно переважає назальний звук, 

сугестують протяжність, як емоційну реакцію мовця. 
Висновки. Здійснене дослідження звукової організа-

ції зазначених поетичних творів І. Франка зі збірки “Із днів 

журби” герменевтичним, інтерпретаційним та статистич-

ним методами дає підстави зробити такі висновки, а саме: 

1) структурі фоніки поетичної мови Франкових віршів 

притаманні частотні звукоповтори: алітерації, асонанси та 

звуконаслідування, зокрема фономімесис; 

2) засоби фоніки у віршованій мові зазначених поезій 

функціонують як зображувально-виражальні елементи, що 

акцентують смислові значення, підсилюють експресив-

ність щодо відображення емоційно-чуттєвого настрою 

ліричного героя та увиразнюють композиційну структуру; 

3) рангування алітерацій є таким: [т]-[т'], [р]-[р'], [б]-

[б'], [м]-[м'], [н]-[н'], [д]-[д']; 

4) частотними асонансами у віршованій мові збірки є: 
[і], [у], [о], [е];  

5) локальна функційність засобів фоніки у тексті утво-

рює сугестію та підкреслює яскравий поетичний талант 

І. Франка. 
 
Nastenko Olga. Means of phonics in Іvan Franko’s poetic 

works from the collection “iz dniv zhurby” (“from the days of sorr-

ow”). The article covers the sound organization of Ivan Franko’s poetic 

works from the collection “Iz dniv zhurby” (“From the Days of Sor-

row”, 1900). The aim of the article is to determine the functional fea-

tures of assonances and alliterations in poetic language. Combined 

philological analysis of Franko’s poetic language phonics was carried 

out in the article. As well as statistical calculations, hermeneutic and 

comparative approaches were applied to the poet’s sound organization 

research. Scientific novelty. It was established that alliterations and 

assonances result from increased frequency of similar sounds in the 

poetic text and function as stylistic devices as well as expressive and 

suggestive means of language. Conclusion: the sound repetitions in 

Ivan Franko’s collection “From the Days of Sorrow” emphasize stylis-

tic implications, strengthen expressiveness and depict the emotional 

state of the lyrical hero. 

Ivan Yakovych Franko (August 27, 1856, Nahuievychi village 

– May 28, 1916, Lviv) was an outstanding Ukrainian writer, poet, 

publicist, interpreter, scientist, social and political activist. His crea-

tive contributions were written in Ukrainian (most texts), Polish, 

German, Russian, Bulgarian, and Check languages and count as 

many as 100 volumes. During his life, Ivan Franko has published 

more than 220 scientific works, including more than 60 collections of 

his original and translated works of different genres. 

“Iz dniv zhurby” (“From the Days of Sorrow”) is a collection of 

Ivan Franko’s poetic works that was published in 1900. The collec-

tion conveys a sophisticated emotional experience of the author that 

stems from hardships in the embodiment of conceptualized civilian 

program and excruciating peripeteia in his personal life. 

Key words: alliteration, assonance, phonics, soundpattern, 

soundorganization, soundrepetition, onomatopoeia, frequency. 
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 
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Никифорук. Т. М. Леонтий Т. А. Поэтика стихотворных произведений Сидора Воробкевича (генерика, мета-

логия, поэтический синтаксис, фоника, версификация). Цель исследования – выучить особенности развития поэти-

ки стихотворных произведений С. Воробкевича на основе определенных ее элементов (генерика, металогия, поэтичес-

кий синтаксис, фоника, версификация) в диахроническом аспекте. 

Научная новизна. Впервые в украинском литературоведении выяснены особенности развития поэтики стихотвор-

ных произведений С. Воробкевича на основе определенных ее элементов (генерика, металогия, поэтический синтаксис, 

фоника, версификация) в диахроническом аспекте. Для этого проанализировано научную литературу, связанную с исс-

ледованием элементов поэтики стихотворных произведений С. Воробкевича. Изучено рассуждения автора о форме поэ-

тического текста. Определена роль сторонних воздействий на поэзию С. Воробкевича в аспекте поэтики. 

Методы исследования: герменевтический метод и метод медленного чтения (метод рецептивной поэтики), фор-

мальный, сравнительный и сравнительно-исторический методы, биографический метод. 

Выводы. Полученные результаты являются важным материалом для подчеркивания наших знаний о поэтики сти-

хотворных произведений С. Воробкевича, они являются материалом для сопоставления с аналогичным материалом для 

художественности поэтических произведений Ю. Федьковича. 

На основании выявления общих признаков, с учетом данных о других украинских поэтах края этого периода, мож-

но получить общую картину поэтики отечественных стихотворных произведений на Буковине во II половине XIX века. 

Ключевые слова: С. Воробкевич, поэзия, поэтика, генеза, генерика, троп, фоника, поэтический синтаксис, верси-

фикация, метрика, ритмика, строфика, рифма. 

The peculiarities of the development of poetics of 

try of S. Vorobkevych on the basis of certain its elements 

(generic, metaology, poetic syntax, phonics, versification) in 

the diachronic aspect were determined for the first time in 

Ukrainian literary studies in the given thesis. For this 
se, the scientific literature related to the study of elements of 

poetics of poetry works by S. Vorobkevych has been 

zed. The author's approach on the form of poetic text is 

died. The role of extraneous influences on poetry of S. 

obkevych in the aspect of poetics is determined. 

The material of the study was the poetry of 

S. Vorobkevych, placed in the most complete modern three-

volume edition of O. Makovey. Published and unpublished 

works, allocated by specific genre, metalogical, syntactical, 

background, versification features are only examined. 

Research methods are predetermined by the purpose 
and tasks of the work, the object of research and are 

ex. The hermeneutic method and the method of slow reading 

(the method of receptive poetics) were practiced, aimed to 

reveal S. Vorobkevych artistic means, interpret his works. 

Formal method based on the use of statistics, quantitative 

processing of the material, aimed to analyze the aspects of 

versification, has been applied. 

Particular attention should be paid to the “frequency 

coefficient” principle (FC), which is the ratio of the poetic 

element to the number of lines and was practiced in the 

ks of V. Pivtorak, O. Romanytsya and R. Pazyuk. This 

roach made it possible to obtain objective conclusions 

ding the various components of poetry of the writer. 

Comparative and comparative historical methods are 

used to reveal the influence of other authors on the poetics 
of Bukovynian writer. Biographical method makes it possi-

ble to find out the dependence of S. Vorobkevych's views on 

poetics on the life basis. 

The study of publications related to the topic of the 

study showed that the most valuable of them are the mater-

materials of O. Makovey, V. Lesyn and O. Romanets, 

P. Nykonenko, M. Bondar, P. Nykonenko and 

M. Yuriychuk. The generic and versification as the compo-

nents of S. Vorobkevych poetics are considered as relatively 

better revealed. However, even they have not been studied 

very thoroughly. This fact made relevant the emergence of a 
complex, diachronic investigation of poetics of poetry works 

of Bukovynian artist, based on objective quantitive indica-

tors. The following periodization of S. Vorobkevych's poetic 

creativity was proposed: 1863 – 1867; 1868 – 1875; 1876 – 

1903 (we distinguish two subperiods within the last period: 

1876 – 1891 and 1892 – 1903). 

S. Vorobkevych’s arguments about the form of the 

literary work were important. The writer determined two 

components of the external form: languages and versions 

clearer than other ones. The specifics of certain poetry's 

mailto:kuryluk235@ukr.net
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poetic judgments (the examination of folkloric and book 

syllabic forms under the rules of “stop” silabot tonic versi-

versification) led to excessive choreatization of his own 

silabagic poetry. 

Vorobkevych’s poetry meaning can be additionally 
interpreted through his own arguments about generics. 

The study of S. Vorobkevych's poetic works in the 

aspect of their comparison with national folklore and the 

poetry of his predecessors and contemporaries in native and 

foreign literature and taking into consideration the quant-

quantitative (expressed by one component of poetics, sever-

several, many) and chronological (constant, occasional: in 

the beginning, in the middle, at the end of the creative path) 

hierarchy of influences revealed that he was influenced by 

both factors at various stages of creativity. 

National folklore influenced on S. Vorobkevych's poet-
poetics decisively: the artistic system of poetry of 

Bykovynian writer was based on the constant assimilation of 

all the components of the poetics of folklore1. 

T. Shevchenko’s poetry was the second long lasting 

and powerful factor that influenced on S. Vorobkevych po-

etics. The second, according to the length of time and 

influence of S. Vorobkevich's poetics, was a powerful factor 

in the poetry of T. Shevchenko2. The influence of other 

Ukrainian (I. Kotlyarevsky, M. Shashkevych, 

M. Ustijanovych, Y. Golovatsky, P. Kulish, A. Metlynsky, 

Y. Fedkovych, O. Konysky) and foreign (T. Padura, 
Y.V. Goethe, G. Heine, V. Alexandri, M. Eminescu, 

I. Geliade-Redulescu, J. Vekerescu) poets was less evident, 

though different. 

Comparative analysis of elements of poetics regarding 

the selected periods of creativity has been conducted, aimed 

to reveal concreate results. 83 % of S. Vorobkevych poetry 

works belong to lyric poetry, 17 % – to lyrics and epic. The 

poet often reffered to autopsychological lyrics. The 

percentage of works of this segment is the following: I 

period – 70 %; ІІ – 50 %; III – 73 %. The indicator of role 

lyrics is the following: І – 30, ІІ – 50, ІІІ – 27. Meditativity 
and suggestibility give the following results I – 65-35 %; ІІ 

– 42-68 %, ІІІ – 54-46 % respectively. 

All types of the emotional tone have been revealed in 

poetic works while its investigation: lyricism, drama, epic. 

Percentage ratios for all periods are as follows: I period: 74 

– 75 – 93; ІІ: 20 – 20 – 5; III: 6 – 5 – 3. 

Tendency towards a decrease in the minority tone has 

been revealed during the three periods (I – 66 %, II – 55 %, 

and III – 29 %), while the major tone is growing (I – 34 %, 

ІІ – 45 %, III – 71 %). 

S. Vorobkevych constantly worked in expressive, 
vocative and representative genres. The genre’s diversity of 

S. Vorobkevych poetry works is quite rich. We discovered 

the following: literary song and its varieties: freckles, 

romances; poem-curse, poem-appeal, message, poem-

dedication, poem-call, idyll; we reveal a poem, a ballad, a 

verse novel etc. among lyre-epic works. Poems of genres of 

expression (thoughts and songs) prevail. 

Intimate lyrics dominates in the aspect of the thematic 

direction of the poet’s works. The share of cultural, 

landscape and social motives is reduced during periods of 
time3. 

Epithets, comparisons and metaphors with a wide 

range of their varieties were Vorobkevych’s favourite 

tracks. The evolution of the increase of these means is cove-

red. Epithets FC: I period – 0,3; ІІ – 0,05; III – 4.7. Compa-

risons FC: I – II periods – 0,04; ІІІ – 8.9. Metaphors FC: I – 

ІІ – 0,04; III – 11,7. S. Vorobkevych didn’t use metonymy, 

synecdocheus, euphemism, hyperbola, meiosis and other 

tracks very often. 

Syntactic means play an important role in under-

standing of the poetic language of the artist. Repetitions, 
among which the anaphores dominate are the ingredients of 

poetic syntax. Mostly, its use falls on the third period of 

creativity of the poet (FC – 0,04). Since this period is the 

most rich in creativity achievements, we will show the dyna-

mics of several more figures: the refrain (I period – 0.002, ІІ 

– 0.001, ІІІ – 0.002), the take-up (І period – 0.002, ІІ – 

0.008, ІІІ – 0.008), condilk (І period – 0,005 , ІІ – 0,005, ІІІ 

– 0,01). The selection of stylistic figures in S. Vorobkevyh 

works is quite rich. In rhymed poetry, Rhetorical questions, 

inversion, antithesis, enzhambeman, ellipsis, figurative para-

llelism, anadiplosis, asiadeton, polysindecton, pleonamism, 
anastrophe, likasaprene, polyptot, imprecation, climax, sy-

mposium etc. were practiced by Bykovynian poet4. 

S. Vorobkevyh used the means of phonics masterfully. 

It becomes obvious because of his attention to the internal 

rhymes, the isotopes. Frequent use of assonances and allit-

ations, as well as their combinations is observed. The inter-

nal rhymes are fixed in the percentage ratio of the number of 

works: the first period – 43 % of the works, the second – 
41 %, the third – 46 %. The characteristic of background 

instruments shows the consistent development of the poetic 

skill of the artist: from simple sound representations at first 

to the gradual increase of skill in the possession of sound 

richness of speech. The coefficient of transparency of the 

language is maintained within the limits of the average Uk-

rainian but certified periodic accumulation of consonants, 

which is probably caused by the influence of the German 

language. 

There are syllabic (I period – 90 % of all works, II – 

56 %, III – 31 %), silabo-tonic works (I period – 8 %, II – 
41 %, III – 63 %) and polymetric designs (I period – 3 %, II 

– 1 work, III – 10 %) in S. Vorobkevych works. The devel-

opment of poetry versification from syllabic to syllabic-

tonic forms is traced. 

All poems are strophic. Monostrophic forms prevail (I 

period – 93 %, ІІ – 90 %, ІІІ – 89 %). Strophic verses are 

represented by the following stanzas: dystych, katren, 5 ve-

rses, 6 verses, 7 verses, 8 verses, 9 verses, 11 verses, 12 

1 
Nykyforuk T. Vplyv folkloru na poetyku virshovanykh tvoriv Sydora Vorobkevycha [Influence of folklore on the poetics of poetry works 

by Sydor Vorobkevych], Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk ta istorii medycyny [Сurrent Issues of Social Studies and History of Medicine], 

2019, Vol. 1 (1), P. 71–75.  
2 Bunchuk B., Nykyforuk T. Pro genezu virshovanykh tvoriv S. Vorobkevycha : vplyv T. Shevchenka [On the Genesis of Poems by S. 

Vorobkevich: The Influence of T. Shevchenko], Sfera kultury [Spheres of culture], Vol. XVI, Lublin, 2017, P. 134-144. 
3 Nykyforuk T. Pro heneryku virshovanykh tvoriv S. Vorobkevycha pershoho periodu tvorchosti (1863 – 1867) [The genre of poetry works 

of S. Vorobkevych of the first period of creativity (1863–1867)], Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk ta istorii medycyny [Сurrent Issues of 

Social Studies and History of Medicine], 2018, Vol. 1, P. 94–98.  
4 Nykyforuk T. Poetychnyi syntaksys virshovanykh tvoriv Sydora Vorobkevycha tretoho periodu tvorchosti (1876-1903) [The poetic syn-

tax of the poetic works of Sidor Vorobkevich of the third PERIOD of creativity (1876-1903], Perspectives of science and education, New 

York, 2018, P. 488–494. 
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verses, 6 verses, 7 verses, 8 verses, 9 verses, 11 verses, 12 

verses. A tendency towards a gradual reduction of the pro-

proportion of katren stanzas is traced. Instead, the number of 

8 verses is increasing. This phenomenon is due to 

S. Vorobkevyh tendency to create lyrics. 
Vorobkevych’s versatile designs are most widely rep-

represented in the lyric of the last period (11 %), in the sec-

second and first periods their number is 10 % and 7 % res-

respectively. 

The poet uses predominantly accurate rhyme (85.6 %). 

The percentage of approximate rhymes is 10.4 %. Inaccurate 

rhymes – 17.6 %. The poetry rhyme is predominantly mon-

monotone grammatical 74,6 %, with the prevalence of ver-

verbose – 40,7 %5. 

The results obtained are an important material for exp-

expressing our knowledge of the poetics of 
S. Vorobkevych's poetic works; they are the material for 

comparison with the similar material on the artistic nature of 

Y. Fedkovych’s poetic works. 

On the basis of revealing common features, taking into 

account the data of other Ukrainian poets of the region of 

this period it becomes possible to get a general picture of the 

poetics of domestic poetry works in Bukovyna in the second 

half of the nineteenth century. 

 

Тетяна Никифорук, Тетяна Леонтій особливості пое-

тики віршованих творів Сидора Воробкевича (генерика, 

металогія, поетичний синтаксис, фоніка, версифікація). 

Мета дослідження – з’ясувати особливості розвитку поетики 

віршованих творів С. Воробкевича на основі визначених її 

елементів (генерика, металогія, поетичний синтаксис, звуко-

пис, версифікація) в діахронічному аспекті.  

Наукова новизна. Вперше в українському літературоз-

навстві з’ясовано особливості розвитку поетики віршованих 

творів С. Воробкевича на основі визначених її елементів 

(генерика, металогія, поетичний синтаксис, фоніка, версифіка-

ція) в діахронічному аспекті. Для цього проаналізовано науко-

ву літературу, пов’язану з дослідженням елементів поетики 

віршованих творів С. Воробкевича. Вивчено міркування авто-

ра щодо форми поетичного тексту. Визначено роль сторонніх 

впливів на поезію С. Воробкевича в аспекті поетики.  

Методи дослідження: герменевтичний метод і метод 

повільного прочитання (метод рецептивної поетики), формаль-

ний метод, порівняльний і порівняльно-історичний методи, 

біографічний метод. 

Висновки. Отримані результати є важливим матеріалом 

для увиразнення наших знань щодо поетики віршованих тво-

рів С. Воробкевича, вони є матеріалом для зіставлення з анало-

гічним матеріалом щодо художності поетичних творів 

Ю. Федьковича.  

На підставі виявлення спільних ознак, з урахуванням 

даних щодо інших українських поетів краю цього періоду, 

можна одержати загальну картину поетики вітчизняних віршо-

ваних творів на Буковині у ІІ половині ХІХ століття. 

Ключові слова: С. Воробкевич, поезія, поетика, ґенеза, 

генерика, троп, фоніка, поетичний синтаксис, версифікація, 

метрика, ритміка, строфіка, рима. 
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Голяк Татьяна. Соблюдение авторского права при подготовке издания произведений Ивана Франко в 30-ти 

томах. Актуальность научного исследования обусловлена необходимостью привлечь внимание к соблюдению авторс-

кого права при издании первого многотомника произведений Ивана Франко, осуществленного частными издательствами 

―Рух‖ и ―Книгоспилка‖ в течение 1924–1931 гг. Исследование проведено с привлечением архивных документов. В ста-

тье использованы такие методы исследования: текстологический, источниковедческий анализ, синтез, описательно-

хронологический. Научная новизна. Выяснено подробности урегулирования отношений издательством ―Рух‖ с потом-

ками Ивана Франко, установлена сумма авторского гонорара. Определен ряд трудностей, которые приходилось преодо-

левать издательству ради успешной реализации издательского проекта. Эти вопросы до сих пор не были должным обра-

зом исследованы. Выводы. Анализ архивных источников существенно расширяет представления исследователей о не-

которых аспектах решения проблемы авторского права.  

Ключевые слова: многотомное издание, издательский проект, авторское право, гонорарные расчеты.  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. У світлі актуальних проблем сучасної тек-

стології набуває ваги текстологічна та джерелознавча 

історія багатотомних видань творів письменників, оскі-
льки видрукувані в радянський час зібрання творів кла-

сиків літератури потребують детальної перевірки та 

наукового аналізу. Адже тільки ретельне вивчення всіх 

переваг та недоліків попереднього процесу, урахування 

сучасних наукових досягнень та відкриттів можуть бути 

запорукою успіху на шляху до реалізації нового проєк-

ту. П’ятдесятитомне видання творів Івана Франка – без-

прецедентна подія едиційної практики України. Проте, 

появі такого типу монументальних видань передує мас-

штабна, клопітка і почасти невідома широкому загалу 

підготовча робота. Відтворити подробиці цієї позалаш-
тункової, проте не менш важливої, роботи можливо ли-

ше за умови ретельного вивчення масиву документів.  

Перша спроба посмертного упорядкування творчо-

сті Івана Франка – видання творів у 30-ти томах, здійс-

нене видавництвами ―Рух‖ та ―Книгоспілка‖ протягом 

1924–1931 рр. Свого часу це видання було об’єктом ана-

лізу на сторінках літературознавчих досліджень 

М. Бернштейна1, Н. Вишневської2, О. Засенка3, 

К. Чумак4, що стосувались його загальної оцінки, ком-

позиційної будови томів, професійного рівня комента-

рів. Авторка цієї статті на основі джерелознавчого ана-
лізу архівних документів, що зберігаються у фондах 

Центрального державного архіву-музею літератури і 

мистецтва України, записів каталогу видавництва ―Рух‖ 

за 1929 рік здійснила спробу реконструкції історії підго-

товки та видання 30-томника творів письменника, акце-

нтуючи свій дослідницький погляд на питаннях аналізу 

проспекту, формування редакційної комісії, вибору дже-

рел текстів для передруку та принципів упорядкування 

матеріалу5. Відтак у ході реконструкції історії підготов-

ки до друку та видання першого знакового багатотомни-

ка творів Івана Франка набуває актуальності досліджен-
ня проблеми дотримання авторських прав.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які 

спирається автор; виділення невирішених раніше 

частин загальної проблеми, яким присвячується 

стаття. Питання дотримання авторських прав під час 

видання багатотомників творів І. Франка досі не привер-

1  Bernshtein M. D. Osnovni tekstolohichni pryntsypy zibrannia tvoriv Ivana Franka u 50 tomakh [The main textual principles of the col-

lection of 50ty-volume Ivan Franko's works edition], Pytannia tekstolohiyi [The question of textology]. Kyiv: Nauk. dumka, 1983. P. 3–34 

[in Ukrainian]. 
2 Vyshnevska N. O. Pytannia uporiadkuvannia maloi prozy I. Franka u bahatotomnomu vydanni tvoriv [The issue of organizing Ivan 

Franko's small prose in a multivolume edition of works], Pytannia tekstolohiyi [The question of textology]. Kyiv: Nauk. dumka, 1980. 

P. 135–156 [in Ukrainian]. 
3 Zasenko O. Osvoiennia velykoi spadshchyny [Familiarization with the great heritage], Radianske literaturoznavstvo [Soviet literary stud-

ies], 1966, N. 1, PP. 63–72 [in Ukrainian]. 
4 Chumak K. Vydannia tvoriv I. Ya. Franka za 30 rokiv Radianskoi vlady na Ukraini [The publication of I. Y. Franko's works during 30 

years of Soviet authority in Ukraine], Ivan Franko. Statti ta materialy [Ivan Franko. Articles and materials], Lviv, 1948, Zbirnyk I, PP. 193

–198 [in Ukrainian]. 
5 Holiak T. V. “Poza kadrom: istoriia pidhotovky do druku trydtsiatytomnoho vydannia tvoriv Ivana Franka” [Behing the scenes: the histo-

ry of publication], Molodyi vchenyi [Young scientist], 2019, N 3 (67) berezen, P. 110–115 [in Ukrainian]. 
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тало увагу літературознавців. Проблема історії станов-

лення та розвитку захисту авторського права та суміж-

них прав в Україні висвітлена у юридичних досліджен-

нях В. Дробʼязка6, О. Кочиної7 та ін. На час видання 

тридцятитомника ще були живі нащадки письменника і 
заради реалізації цього проєкту видавництво мало отри-

мати не лише дозвіл на друк, а і доступ до архіву, що 

зберігався у Львові, тому гостро постало питання і про 

дотримання авторського права. Питання врегулювання 

відносин видавництва та спадкоємців містить чимало 

лакун, відтак позначене відкриттями як для читачів, так 

і для науковців.  

Актуальність наукової розвідки зумовлена необ-

хідністю привернути увагу до дотримання авторського 

права під час видання першого багатотомника творів 

Івана Франка, здійсненого приватними видавництвами 
―Рух‖ та ―Книгоспілка‖ протягом 1924–1931 рр. Метою 

статті є реконструкція діалогу представників видавниц-

тва ―Рух‖ з нащадками І. Франка, розкриття подробиць 

вирішення проблеми дотримання авторського права, 

встановлення гонорарних розрахунків та окреслення 

кола проблем та труднощів, що стали на заваді успішної 

долі видавничого проєкту. Дослідження проведено із 

залученням архівних документів. У науковій розвідці 

використано такі методи дослідження: текстологічний, 

джерелознавчий аналіз, синтез, описово-хронологічний. 

Наукова новизна. З’ясовано подробиці врегулювання 
відносин видавництвом ―Рух‖ з нащадками Івана Фран-

ка, встановлено суму авторського гонорару. Окреслено 

низку труднощів, які доводилось долати видавництву 

заради успішної реалізації видавничого проєкту. Ці пи-

тання досі не були належним чином досліджені. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 9 бе-

резня 1916 р. Іван Франко склав заповіт, передаючи ав-

торські права своїм дітям: Петрові, Тарасові та Анні, а 

всю рукописну спадщину і бібліотеку просив передати 

Науковому Товариству імені Т. Г. Шевченка. Опікуном 

―малолітніх дітей‖ було призначено Карла Бандрівсько-
го. Його ж уповноважив письменник ―о упорядкування 

[…] передовсім справ, які дотичать моїх авторських 

прав‖8. Свої повноваження К. Бандрівський виконував 

до 1 січня 1918 року9, а з 15 січня 191810 року на закон-

них підставах у свої права вступили діти і регламентува-

ти відносини з видавцями творів батька намагались 

шляхом укладання договорів та угод.  

1918 року у Києві було засновано Українську Ака-

демію наук, структурним підрозділом якої став історич-

но-філологічний відділ. Як свідчать протоколи, вже на 
другому засіданні 16 січня 1919 року голова відділу 

Д. І .Багалій повідомив, що до Академії звернулись 

спадкоємці Івана Франка з пропозицією купити у них 

право на видання всіх творів письменника, ―як науко-

вих, так і белетристичних‖11. У ході обговорення дору-

чили акад. А. Ю. Кримському, акад. М. І. Петрову та 

проф. Е. К. Тимченкові розглянути це питання та прозві-

тувати на засіданні відділу, а згодом передати справу на 

вирішення спільного зібрання Академії12. Достеменно 

невідомо суть цього діалогу, але 1919 року прийняли 

рішення підготувати багатотомне видання творів Івана 
Франка. Розробили загальний проспект на 17 томів і 

сформували редакційну комісію, до складу якої входили 

А. М. Лобода, А. Ю. Кримський, М. К. Зеров та 

Ф. О. Сушицький13. На реалізацію даного видавничого 

проєкту була виділена частина коштів, про що свідчать 

архівні документи14, проте через складні політичні об-

ставини, фінансову нестабільність та розпорошеність 

наукових кадрів зібрання так і не побачило світу. Гоно-

рарні питання вирішили досить своєрідно, розцінюючи 

творчість письменника як частину культурного надбан-

ня суспільства: ―[…] нащадків письменника немає в 
Києві, отже купити у їх твори Франка неможливо. Твори 

кожного письменника, а особливо такого, як Франко, 

належать всьому народові, складаючи його національне 

багатство, тому […] підвідділ пропонує виплатити на-

щадкам автора за твори Франка по нормам, що встанов-

лені ―Всеукрвидатом‖15.  

Аналізуючи ―Збірник узаконень та розпоряджень 

робітничо-селянського уряду України‖ за 1919–1924 

роки, можна дійти висновку, що на законодавчому рівні 

питання захисту авторського права у цей час не були 

врегульовані належним чином. За визначенням 
О. Кочиної, 20-ті–кін. 50-х рр. ХХ ст. – це період посту-

пового закріплення і розширення охорони авторських 

прав, регулювання яких відбувалось на рівні декретів і 

постанов Ради народних комісарів16. 

Перші документи, що стосувались гонорарних пи-

6 Drobiazko V. “Zakonodavchi akty SRSR pro avtorske pravo 20-kh rr. ХХ st”. [Legislative Acts of USSR on Copyright of the 1920’s.], 

Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti [Theory and Practice of Intellectual Property], 2018, N 2 (100), P. 5–11 [in Ukrainian]. 
7 Kochyna O. S. ―Istoriia stanovlennia ta rozvytku zakhystu avtorskoho prava ta sumizhnykh prav‖ [History of Formation and Develop-

ment of Copyright and Related Rights Protection], Molodyi vchenyi [Young scientists], 2014, N 7 (10) lypen, P. 150–153 [in Ukrainian]. 
8 Ivan Franko. Dokumenty i materialy 1856–1965 [Ivan Franko. Documents and Materials 1856–1965], Uporiadnyky I. L. Butych ta in., 

Kyiv: Nauk. dumka, 1966, P. 312 [in Ukrainian]. 
9 Ibidem, P. 337. 
10 Ibidem. 
11 Protokol № 2 cherhovoho zasidannia Pershoho (Istorychno-Filolohichnoho )Viddilu Ukrainskoi Akademii Nauk u Kyivi, 16 sichnia 

1919 roku [Minutes No. 2 from the regular meeting of the 1st (Historical and Philological) Department of the Ukrainian Academy of Sci-

ences in Kyiv, January 16, 1919], Zapysky Istorychno-Filolohichnoho Viddilu Ukrainskoi Akademii Nauk [Notes of the History and 

Philology Department of the Ukrainian Academy of Sciences], Pid redaktsiieiu V. Demʼianchuka, za holovnym redahuvanniam 

A. Krymskoho, 1919, Kn. II–III (1920–1922), Kyiv, 1923, P. 94 [in Ukrainian]. 
12 Ibidem. 
13 Dohovory Vsevydavu z avtoramy tvoriv pro vydannia yikh prats. Dopovidna zapyska redaktsiynoho pidviddilu Vsevydavu do 

Narkomosvity USRR pro vydannia tvoriv T. Shevchenka ta Ivana Franka (lypen 1919 r.– serpen 1919 r.) [Contracts of “Vsevydav” with 

the authors of works on the publication of their works. A note from the editorial department of “Vsevydav” to the USSR Commissariat of 

Education on the Publication of Works by T. Shevchenko and Ivan Franko (July–August 1919)], Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh 

orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy, F. 177, Op. 1, Spr. 9, 71 ark. [in Ukrainian]. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem, ark. 15zv–16. 
16 Kochyna O. S. ― Istoriia stanovlennia ..., op. cit., P. 152. 
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тань, датовано 1925 роком17. До цього часу видавництва 

намагались окреслити відносини з письменниками, ук-

ладаючи договори та угоди, прописуючи умови досить 

детально, хоча так робили не всі. Часто твори перевида-

вали без відома і згоди автора чи видавництва, якому 
були тимчасово відчужені права на друк, при цьому не 

дотримуючись жодних фінансових зобовʼязань. Про 

такий несанкціонований ―піратський‖ друк правління 

приватного видавництва ―Рух‖ скаржилось підвідділу 

друку: ―[…] таке видавання утворює недоречний пара-

лелізм, воно крім цього порушує нашу умову з авторами 

та їхніми спадкоємцями‖18. 

1924 року за реалізацію досить-таки амбітного і 

надзвичайно складного проєкту багатотомного видання 

творів Івана Франка взявся І. Лизанівський – член прав-

ління і фактично ―директор-розпорядчик‖ приватного 
видавництва ―Рух‖, що діяло на Харківщині. Протягом 

1911–1912 рр. виконував обовʼязки особистого секрета-

ря письменника в часи його хвороби, поважав свого 

вчителя і питання упорядкування творчості митця для 

нього – справа особливої ваги і глибокої пошани, про 

що свідчать його спогади: ―Такі люди рідко родяться. 

Так багато страждання могли винести тільки великі ін-

телекти. І хоч яка гірка була-б історія їх життя, але з 

любов’ю треба зібрати всі і найдрібніші факти їхнього 

життя, праці, страждання. Бо ми йдемо в дальшу дорогу 

з печаттю їхнього духа‖19. 
Реконструювати діалог з нащадками, обʼєктивно 

поглянути на деякі нюанси складного багатоаспектного 

видавничого процесу допомагають архівні документи, 

що зберігаються у Центральному державному архіві-

музеї літератури і мистецтва України та відділі рукопи-

сів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН Украї-

ни. Документи, що мають цінність для дослідників, умо-

вно можна поділити на три групи: приватне листування 

членів правління зі спадкоємцями І. Франка, з 

В. Винниченком та іншими українськими письменника-

ми; службова кореспонденція з посадовими особами, 
установами та організаціями та звітна документація, 

зокрема виписки з головної книги видавництва про роз-

рахунки з авторами. 

За дозволом на видання І. Лизанівський звернувся 

до вдови письменника, Ольги Франко20. Згідно з текс-

том листа, надісланого 5 липня 1924 року, Ольга Фран-

ко надала відповідну довіреність. І. Лизанівський клопо-

тав про виділення матеріальної допомоги для родини, і 

паралельно правління видавництва ―Рух‖ ухвалило суму 

авторського гонорару – 100 доларів щомісячно21. 

Приватне, а пізніше кооперативне, видавництво 

―Рух‖ відігравало досить-таки помітну роль у формуван-

ні культурно-інформаційного простору періоду 20-х 

років ХХ століття. Саме його зусиллями побачили світ 
зібрання класиків української літератури: 

В. Винниченка, О. Кобилянської, Б. Грінченка, 

В. Стефаника та ін. Проте, монопольне право в організа-

ції видання та розповсюдженні всіх видів друкованих 

творів надавалось Всеуквидату, а пізніше Держвидаву 

(далі – ДВУ)22. Великих фінансових можливостей, дру-

карських потужностей та розширеної мережі книготор-

гівельних майданчиків ―Рух‖ не мав, тому взяти участь 

у багатотомному виданні творів Івана Франка правління 

запропонувало ДВУ. Обговорення умов з метою укла-

дання угоди тривало протягом шести місяців – з лютого 
по серпень 1924 року23. Проте, договір так і не підписа-

ли, оскільки основною вимогою ДВУ було скорочення 

тиражу з 10.000 екземплярів до 5.000. Правління ―Руху‖ 

на таку пропозицію не погодилось, і перший том видали 

власними силами24. 

Довгоочікуваний том дістав схвальні відгуки серед 

інтелігенції, і родина письменника мала отримати пер-

ший гонорар. Проте, ДВУ така діяльність ―Руху‖ не за-

довольняла і, як наслідок, виникли непорозуміння. У 

газеті ―Вісті‖ за 24 жовтня 1924 року25 та в газеті 

―Більшовик‖ за 31 жовтня 1924 року26 з’явились повідо-
млення про те, що до Держвидаву звернулись нащадки 

Івана Франка з пропозицією видання його творів. Про 

цей інцидент згадує С. Єфремов 2 листопада 1924 року 

на сторінках свого ―Щоденника‖: ―[…]Видавництво 

―Рух‖ почало друкувати Франка; Держвидав у цьому 

побачив собі конкуренцію, бо він теж ―може‖ видавати 

Франка. А побачивши, почав скарги та доноси на ―Рух‖, 

щоб йому заборонили Франка. Чим скінчиться – не зна-

ти‖27. І. Лизанівський у листі до Ольги Франко ще 5 ли-

пня 1924 року просив надіслати до Держвидаву пояс-

нення, що саме з ―Рухом‖ спадкоємці уклали відповідну 
угоду28. А 25 жовтня 1924 року І. Лизанівський надіслав 

до ДВУ копії листів, що свідчили про право на видання: 

―В зв’язку з цим пересилаємо Вам: 1) Копію листа 

О. Франко до ―Руху‖. 2) Виписку з листа Т. Франка до 

І. Лизанівського, члена правління ―Руху‖. Як Вам відо-

мо, ―Рух‖ перший том творів Івана Франка вже видруку-

вав, в скорім часі вийде другий том ―Творів‖29. Такі ж 

копії листів для надання відповідних пояснень були від-

правлені і уповноваженому ―Руху‖ у справах друку у 

17 Zbirnyk uzakonen ta rozporiadzhen robitnycho-selianskoho uriadu Ukrainy. 31 hrudnia 1925 r. [Collection of Laws and Regulations of 

Workers’ and Peasants’ Government of Ukraine, December 31, 1925], Viddil I, Ch. 100, P. 550, P. 1413 [in Ukrainian]. 
18 Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstva Ukrainy [Central state archive-museum of literature and art of Ukraine], 

F. 577, Op. 1, Spr. 30, Ark. 53 [in Ukrainian]. 
19 Lyzanivskyi I. Franko v rokakh 1911–12 [Franko in 1911–1912], Ukraina. Naukovyi dvomisiachnyk ukrainoznavstva [Ukraine. Scien-

tific Journal of Ukrainian Studies ], za red. M. Hrushevskoho, Kn. 6, 1926, P. 179 [in Ukrainian]. 
20 Lyst I. Lyzanivskoho do O. Franko [ Letter of I. Lyzanivskyi to O. Franko], Naukovyi visnyk muzeiu Ivana Franka u Lvovi [Scientific 

Bulletin of the Ivan Franko Museum in Lviv], Vypusk 3, Lviv: Kameniar, 2003, P. 334–335 [in Ukrainian]. 
21 Ibidem. 
22 Sobranye uzakonenyi i rasporiazhenyi raboche-krestianskoho pravitelstva Ukrainy, N 23, 11–31 avhusta 1920 h., [Collection of Laws 

and Regulations of Workers’ and Peasants’ Government of Ukraine, N 23, August 11–13, 1920], P. 485, P. 689–690 [in Ukrainian]. 
23 Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei…op. cit., Spr. 2, Ark. 126 [in Ukrainian]. 
24 Ibidem. 
25 Povidomlennia DVU [Report of State Publishing House of Ukraine], Visti VUTsVK, 24 zhovtnia 1924 r., № 243 (1236), P. 5 [in Ukraini-

an]. 
26 Povidomlennia DVU [Report of State Publishing House of Ukraine], Bilshovyk, 31 zhovtnia 1924 r., № 249 (1147) [in Ukrainian]. 
27 Yefremov S. Shchodennyk 1923–1929 [Diaries, 1923–1929], K.: ZAT “Hazeta Rada”, 1997, P. 157 [in Ukrainian]. 
28 Lyst I. Lyzanivskoho do O. Franko ..., op. cit., P. 334–335. 
29 Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei…op.cit., Spr. 2, Ark. 22. 
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м. Києві Т. Черкаському30. 

Проте, самостійно реалізовувати проєкт видавниц-

тво все-таки не могло. З пропозицією про укладення 

партнерської угоди правління звернулось до 

―Книгоспілки‖, ще одного потужного приватного видав-
ництва на чолі з С. Пилипенком. Це була не перша їхня 

співпраця. У листі від 17 жовтня 1924 року правління 

погодилось на спільне багатотомне видання творів Івана 

Франка із застереженням, що ―Рух‖ не укладатиме угод 

на цей багатотомник з іншими видавництвами31. 

Всі фінансові розрахунки з родиною письменника 

брав на себе ―Рух‖. Деталі договору з нащадками Івана 

Франка про обсяг зібрання, межового строку виходу у 

світ, гонорарних питань, дізнаємось з листа до Управ-

ління політосвіти від 8 лютого 1928 року32. Згідно з тек-

стом, видавничу угоду зі спадкоємцями митця було під-
писано 15 грудня 1926 року. Факт такого пізнього укла-

дання письмового договору можна пояснити двома фак-

торами. По-перше, 27 квітня 1926 року датована допові-

дна записка інспектора ЛІТО відділові мистецтв УПО 

про заходи по відзначенню пам’яті І. Франка, одним із 

пунктів якої — ―видати через ДВУ повне зібрання його 

творів і окремо портрет письменника‖33. І наступна пос-

танова Ради народних комісарів УРСР 18 травня 1926 

року з вказівкою: ―Поручить народному комиссариату 

просвещения принять меры к ускорению издания полно-

го собрания сочинений Ивана Франко‖34. З іншого боку, 
7 травня 1926 року видано розпорядження, згідно з яким 

особи, що мають право на отримання авторського гоно-

рару, повинні мати посвідчення і пред’являти його на 

вимогу35. Звісно, що порушники даної постанови могли 

нести відповідальність у судовому порядку. 

Видавничі договори з приватними видавництвами 

можна було укладати терміном на 5 р., тому термін за-

кінчення даного проекту — 1929 рік36.  

Багатотомне зібрання мало бути обсягом 400 арку-

шів. Погоджена і сума авторського гонорару: 45 аркушів 

по 30 крб. (1.350 крб.) і 355 аркушів по 50 крб. 
(17.750 крб.). Загальна сума: 19.000 крб37.  

Спадкоємців письменника прикро вразив факт не-

великого накладу, про що свідчить лист Тараса Франка 

до І. Лизанівського від 4 грудня 1926 року: ―[…] Дня 27/

ХІ одержав я від Вас чотири пакети Татових творів, ра-

зом 11 томів: І–VІ, ХІІ–ХV, ХХ і ХХІ. Гадаю, що далі 

більше не було видано, а бракуючи числа томів будуть 

видрукувані пізніше згідно з планом. Дивує мене страш-

но мале число тиражу. Невже Велика Укр[аїн]а не хоче 

познайомитися з творами укр[аїнського] класика, одно-

го з найбільших? Сумно і боляче. Знижка з 10.000 на 

5.000 і вкінці 3.000 показує, знов, що і та мала кількість 

творів слабо в продажі розходиться і тут Ваші здогади 

на жаль дуже точно сповняються. Але трудно. Такі часи, 

що ні у Вас, ні у нас книжка ―не йде‖ і то ніяка: ні жи-

дівська, ні польська, ні білоруська, ні наша. Аби був сам 
‒ ґеній ‒ люди не купують [...]‖38. 

Розповсюдження і дійсно бажало бути кращим, 

оскільки пріоритетною вважалась продукція державних 

видавництв. 10 квітня 1926 року Управління політосві-

ти, повертаючи при цьому 11 томів творів І. Франка, 

повідомило, що ―книжки, які надсилають видавництва, 

переглядаються відповідними органами УПО й кращі з 

них ми придбаємо для комплектування сільських книго-

збірень, за рахунок Держбюджету; думка про них даєть-

ся в рекомендательних каталогах. Перегляду ж, не в 

загальному порядкові, а за окремими пропозиціями 
окремих видавництв не п[ро]водиться‖39. Унаслідок 

такої політики держави суттєво зменшувалась частка 

продукції приватних видавництв у загальній масі літера-

тури. 

Продаж томів відбувався дуже мляво. У листі до 

Комітету в справі вшанування памʼяті Івана Франка 19-

26 року І. Лизанівський звертався за дозволом розпо-

всюджувати ―франківську‖ літературу в ювілейний пері-

од, зауважуючи, що ―…І-ий том залишилось через 2 р. 

— 28 %, ІІ-ий том — 70 %, ІІІ-ій том — 57,5 %, ІV-ий 

том — 66.7 %, ХІІІ-ий том через рік — 55.7 %, ХІІ-ий 
том через рік — 72.8 %. Отже, коли порівняти розпо-

всюдження томів Франка, доводиться визнати, що роз-

повсюдження кожного тому для ―Руху‖ триває не мен-

ше 3-х р[оків]… ‖40 За таких обставин для реалізації 

задуму багатотомного видання творів письменника пот-

рібні були кошти, тож правління ―Руху‖ просило 

―30.000 крб. довгострокового до 3 років кредиту‖41. 

Долаючи фінансові та побутові труднощі, що сто-

сувались нестачі обігових коштів, тягаря податків, від-

сутності або затримки паперу потрібної якості, повтор-

ного переброшурування окремих томів, невчасної підго-
товки накладу друкарнями та ін., все ж таки на 1 січня 

1928 року було видано 23 томи творів. Проте, авторсь-

кий гонорар нащадкам письменника видавництво спла-

чувало невчасно. Як свідчить лист до Управління політ-

освіти, на січень 1928 року виплатили лише 3.55838 крб., 

борг становив 4.724 крб42. Цьому факту можна дати кі-

лька пояснень. Суми валютних розрахунків для видав-

ництв були лімітовані. Так, на 1928–1929 рр. ―Рух‖ мав 

обмеження в сумі 4.500 крб., при тому, що на 1 квітня 19-

29 року авторський гонорар письменників, що проживали 

за кордоном і твори яких друкувались видавництвом, ста-

30 Ibidem., Аrk.  268. 
31 Ibidem., Ark. 262. 
32 Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei…op. cit., Spr. 43, Ark. 13. 
33 Ivan Franko. Dokumenty i materialy 1856–1965 [Ivan Franko. Documents and Materials 1856–1965], Uporiadnyky I. L. Butych ta in., 

Kyiv: Nauk. dumka, 1966, P. 349 [in Ukrainian]. 
34 Ibidem, р. 350. 
35 Zbirnyk uzakonen ta rozporiadzhen robitnycho-selianskoho uriadu Ukrainy [Collection of  Laws and Regulations of Workers’ and Peas-

ants’ Government of Ukraine], 7 travnia 1926 r., Viddil II, P. 37, P. 237–239 [in Ukrainian]. 
36 Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei…op. cit., Spr. 43, Ark. 13. 
37 Ibidem. 
38 Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei…op. cit., Spr. 30, Ark. 43–43zv. 
39 Ibidem., Spr. 20, Ark. 158. 
40 Ibidem., Ark. 215. 
41 Ibidem. 
42 Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei…op. cit., Spr. 43, Ark. 13. 



107                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Literary sources studies and textology 

новив 24.764 крб43. Крім того, на банківські перекази 

необхідно було отримати дозвіл, про що свідчить насту-

пне розпорядження: ―[…] у сфері валютних операцій 

для Українбанку обов’язкові директиви Народного Ко-

місаріату Фінансів УСРР‖44. 
З 1928 року починається нескінченне листування з 

офіційними установами — Комітетом по справам друку 

при Наркомторзі УСРР, Валютним управлінням НКФ, 

Особливими валютними зборами при НКФ СРСР з про-

ханням збільшити ліміт на пересилку фінансів письмен-

никам та їх нащадкам, що живуть за кордоном. Нерідко 

відповіді затримувались або й зовсім не приходили, бор-

ги росли. Особливо нарікав на цей факт В. Винниченко. 

З іншого боку, за створення заборгованості іноземним 

авторам та порушення ―валютної дисципліни‖ на видав-

ництва накладалась відповідальність. Заборгованість 
Франкам станом на 1 березня 1928 року – 6.258 крб., а 

за умови друку ще 50 аркушів до жовтня – 8.758 крб.45; 

на 15 травня 1929 року – 7701 крб46. 

Як свідчить виписка з рахунку видавництва ―Рух‖ 

про розрахунки за багатотомник Івана Франка, всього 

нараховано 18.359.95 крб., виплачено – 11.177.40 крб. 

Борг на 2 травня 1933 року становив 7.182.55 крб47. 

Фінансове питання стало одним з вирішальних у 

долі багатотомника і видання припинилось на 30-му 

томі. Петро, Тарас та Анна Франки терпляче чекали 

гонорару. 7 червня 1931 року Петро звертався із заявою 
до видавництва з проханням виплатити кошти за видані 

твори батька за 1930 рік48.  

2 лютого 1931 року І. Лизанівського було заареш-

товано удруге в справі ―Українського національного 

центру‖ (1930–1932) і засуджено до 6 років концтаборів, 

а 9 вересня 1937 року Особливою трійкою при Управ-

лінні НКВС — до розстрілу49. 1933 року видавництво 

―Рух‖ припинило свою діяльність. 

Принагідно зауважимо, що у листі до ліквідаційної 

комісії від 22 травня 1933 року Петро Франко від імені 

спадкоємців Івана Франка просив ―[…] застерегти всі 
наші права, випливаючі з договору та дальше виплачу-

вати належний нам гонорар, а в першу чергу забезпечи-

ти дружину по письменнику Ольгу, яка проживає у 

Львові у хворому стані, призначивши для неї ¼, а коли 

можливо то й ½ усього гонорару50‖ і наголосив на чин-

ності пропозиції ―[…] взяти активну участь в дальшому 

виданні творів батька та о скільки змога прискорити 

рішення видання повного, в дальшу чергу академічного 

видання творів батька‖51. 

Висновки. Приватне видавництво ―Рух‖ зробило 

вагомий внесок у розвиток української культури і, зок-
рема у популяризацію творчості Івана Франка. Долаючи 

труднощі та перешкоди, упорядники намагались пропа-

гувати кращі зразки літератури, при цьому регулюючи 

відносини з авторами та спадкоємцями у правовому 

полі. Це демонструють архівні документи, які суттєво 

розширюють уявлення дослідників про деякі аспекти 

вирішення цієї проблеми під час видання першого пос-

мертного багатотомника творів Івана Франка у 1924–

1931 рр. 
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Лінгвістика сьогодення, що є багатовекторною за 

своїми напрямами і парадигмами, засвідчує чітку зміну 

пріоритетів: від традиційного таксономічного аналізу 

мовних одиниць до вивчення їхнього функційного поте-

нціалу в різних мовленнєвих ситуаціях та дискурсивних 

практиках мовця. На наше переконання, монографія 

Світлани Шабат-Савки “Українськомовний питальний 

дискурс”1 виконана в ракурсі окресленої антропоцент-

ричної лінгвістичної парадигми, у царині комунікатив-

ного синтаксису та лінгвопрагматики і присвячена акту-

альній темі – комплексному аналізу українськомовного 
питального дискурсу, визначенню структурно-

семантичних параметрів і комунікативно-інтенційного 

змісту питальних висловлень як визначальних його 

складників.  

На сьогодні в українській лінгвістиці, на жаль, від-

сутнє комплексне дослідження про питальний дискурс 

як про динамічний мовленнєвий континуум людської 

інтеракції, як релевантне середовище вербалізації кому-

нікативних інтенцій, що, безперечно, свідчить про своє-
часність та актуальність репрезентованого дослідження, 

адже, як зауважує С.  Шабат-Савка, саме 

“антропоцентризм лінгвістики ХХІ ст. зумовив актив-

ний перегляд традиційних парадигм, випрацювання ін-

новаційних підходів до вивчення мовних одиниць, і, 

власне, з осучасненим розумінням комунікативної теорії 

речення й тексту в дослідницьке поле потрапляє питаль-

ний дискурс як один із новітніх фрагментів лінгвістич-

ного знання”2. 

Монографія Світлани Тарасівни містить глибокі 

авторські напрацювання в галузі вивчення питальності 
як комунікативно зорієнтованої граматичної категорії, 

адже вперше в українському мовознавстві на багатому 

фактичному матеріалі здійснено комплексний аналіз 

українського питального дискурсу, обстежено його фун-

кційний потенціал у різних дискурсивно-стильових фор-

мах української мови (у художньому, уснорозмовному, 

публіцистичному, релігійному, епістолярному стилях, у 

народнопісенному дискурсі, у метакомунікації). У цьо-

му вбачаємо очевидну новизну репрезентованої праці, 

особистий внесок С. Шабат-Савки в розвиток комуніка-

тивної граматики української мови, констатуємо нова-
торський підхід у розв’язанні дискусійного питання в 

теорії синтаксису та дискурсології.  Новим уважаємо 

витлумачення питальних висловлень як амбівалентних 

синтаксичних конструкцій, що виформовують питаль-

ний дискурс і “реалізують, з одного боку, багатоаспект-

ний когнітивний процес-пошук інформації, увиразнюю-

чи експліцитну інтенцію запиту, а з іншого ‒ виконують 

у мовленні функції, пов’язані зі змістом інших модально

-інтенційних висловлень, з фігуральністю мови, з емо-

ційністю та аксіологічними параметрами процесу спіл-

кування та метакомунікацією”3. 
Окреслений вектор дослідження дав змогу 

С. Шабат-Савці успішно представити авторську концеп-

цію в п’ятьох розділах монографії, продемонструвати 

всебічний аналіз питального дискурсу та питальних ви-

1 Shabat-Savka S. T. Ukrainskomovnyi  pytalnyi dyskurs. Monohrafiia [Ukrainian interrogative discourse. Monograph], Chernivtsi: Cher-

nivets. nats. un-t im. Yu. Fedkovycha, 2019, 332 p. 
2 Ibidem, P. 8. 
3 Ibidem, P. 54. 
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всебічний аналіз питального дискурсу та питальних ви-

словлень, що його виформовують, на різних рівнях: 

структурно-семантичному, комунікативному та дискур-

сивному.  

У першому розділі “Теоретичні засади вивчення 
питальності в лінгвістичних студіях” авторка визначила 

статус питальності в логіко-філософських концепціях, 

представила напрями дослідження питальних конструк-

цій, акцентуючи увагу на проблемі їхньої дефініції та 

класифікації, окреслила термінологічний вимір понять 

“питальний дискурс”, “питальне речення / висловлення”, 

“запитання”, “запит” та ін. Цілком аргументовано й мето-

дично правильно С. Шабат-Савка вибудовує свою авторсь-

ку концепцію, що містить особливий підхід до витлума-

чення питального дискурсу як актуалізованого модусу 

пізнання й відображення дійсності, що “репрезентує у сти-
льовому континуумі української мови свою амбівалент-

ність та функційну асиметрію”4, до виокремлення запиту 

як експліцитної інтенції мовця ‒ основного суб’єкта кому-

нікації, який перебуває в стані незнання і невизначеності, 

недостатності й неповноти щодо вихідної інформації. Мо-

нографія актуалізує низку питань, що нам особливо імпо-

нує, зокрема вивчення питальних висловлень у контексті 

ментальності, толера нт ності та в соціолінгвістичному 

ракурсі.  

У другому розділі монографії “Питальний дискурс у 

структурно-семантичному вимірі” С. Шабат-Савка демон-
струє глибоке дослідження питального дискурсу в структу-

рно-семантичному аспекті, на багатому фактичному мате-

ріалі представивши реалізацію питальності в конструкціях 

з питальними компонентами, у загальнопитальних вислов-

леннях, у контексті складного речення, на рівні нечленова-

них і фразеологізованих комунікатів. Важливим уважаємо 

визначення дериваційного потенціалу питальних вислов-

лень, детермінованого перебігом толерантної чи атолеран-

тної комунікації, спланованим використанням мовцем за-

гальноприйнятих чи фразеологізованих, діалектних форм 

маркерів питальності, що слугують найточнішою вербалі-
зацією інтенцій запиту в різних мовленнєвих ситуаціях.  

 Логічність та послідовність властива викладу матері-

алу в третьому розділі “Питальний дискурс і категорія діа-

логічності”, де С. Шабат-Савка продемонструвала синтак-

сичну репрезентацію комунікативних інтенцій запиту в 

альтернативних та уточнювальних запитаннях, у зустріч-

них репліках і перепитах. У цьому розділі визначено адре-

сатність як категорію, що детермінує перебіг питального 

дискурсу, адже, на думку Світлани Тарасівни, адресантно-

адресатний континуум указує на баланс чи дисбаланс сто-

сунків між комунікантами, “вияскравлює дискурсивно-
стильовий континуум функціювання питальних вислов-

лень”5, які відображають авторське світобачення, людське 

мислення, пізнання життєвих реалій, філософські погляди 

на світ.   

У четвертому розділі монографії “Функційний потен-

ціал питальних висловлень: фігуральність, волевиявлення, 

емоційність, оцінка” об’єктом аналізу обрано функції пита-

льних конструкцій. Переконливо постульовано тверджен-

ня про те, що запит як комунікативна інтенція мовця уви-

разнює не тільки власне-питальне значення, а передає 

спектр семантики, традиційно пов’язаної з іншими модаль-
но-інтенційними висловленнями ‒ розповідними 

(риторичні, констативні, дубітативні запитання), спонука-

льними (спонукальні запитання) та оптативними 

(оптативні запитання), реалізує емоційно-оцінні значення 

(емоційні та авторизовано-оцінні запитання). Використан-

ня питальної форми для вербалізації досить широкого інте-

нційного діапазону (а це фігуральність, волевиявлення, 

емоційність, оцінка) передусім відповідає задумові мовця, 

свідчить про його лінгвокреативність, мовну майстерність 
і прагматичну компетенцію. 

Заслуговує на увагу та схвалення п’ятий розділ 

“Дискурсивно-стильовий континуум використання питаль-

них висловлень”, у якому запропоновано інноваційний 

підхід до аналізу дискурсивних можливостей питальних 

висловлень, їх схарактеризовано в аспекті діалогічного та 

монологічного мовлення, у різних дискурсивно-стильових 

формах української мови. Дослідниці, з одного боку, вда-

лося впорядкувати надзвичайно багатий і новий фактич-

ний матеріал у рамках традиційного синтаксису, а з іншого 

‒ представити його на засадах національно зорієнтованої 
комунікативної граматики. 

Умотивованими та обґрунтованими є висновки, що 

досить повно та всебічно відбивають результати проведе-

ного дослідження, репрезентують питальний дискурс як 

новітній фрагмент лінгвістичного знання. Зміст наукового 

дослідження має широкі перспективи для подальшого ви-

вчення питального дискурсу в різних жанрах та мовленнє-

вих ситуаціях, у процесі зіставного аналізу з іншими сло-

в’янськими мовами.   

Монографія С. Т. Шабат-Савки ‒ самостійне і завер-

шене наукове дослідження, яке ґрунтується на новітніх 
теоретичних засадах комунікативного синтаксису та лінг-

вопрагматики. Ця нова праця про українськомовний пита-

льний дискурс, що розрахована на широке коло лінгвістів 

(викладачів, учителів, аспірантів, студентів філологічних 

спеціальностей), слугує важливим підґрунтям для подаль-

ших досліджень у царині комунікативної граматики та 

української дискурсології.  
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Робоча програма вивчення навчальної дисципліни 

“Українська мова за професійним спрямуванням” 

складена відповідно до Стандарту вищої освіти за спеці-

альністю 223 Медсестринство для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого 

наказом МОНУ від 05.12.2018 року № 1344 та освітньо-

професійної програми. Робоча програма є частиною 
освітньо-професійної програми підготовки молодших 

спеціалістів в рамках професійної спеціалізації і розра-

хована на 90 годин (3 кредити), з яких практичних за-

нять – 30 годин, самостійної роботи студентів – 60 го-

дин. Дисципліна вивчається протягом І семестру першо-

го року навчання відповідно до навчального плану. 

У вступі чітко сформульовано мету та завдання 

дисципліни, є коротка характеристика структури й окре-

мих компонентів програми, передумови для вивчення 

дисципліни, містяться також окремі методичні рекомен-
дації щодо реалізації програми. 

Зміст навчального матеріалумістить дидактично 

обґрунтовану систему компетенцій (знань, умінь і нави-

чок), яка має бути реалізована під час вивчення навчаль-

ної дисципліни. 

У програмі зазначено критерії оцінювання резуль-

татів навчання, розподіл балів, які отримують студенти, 

конвертацію кількості балів з дисципліни в оцінки за 

шкалою ECTS та за чотирибальною (традиційною) шка-

лою, що повністю відповідає встановленим вимогам. 

Результатом вивчення дисципліни є підсумковий моду-
льний контроль у вигляді диференційованого заліку. 

Перелік інформаційних джерел містить достатній 

обсяг основних та додаткових навчальних посібників, 

вказані електронні ресурси.  

У цілому робоча навчальна програма з навчальної 

дисципліни “Українська мова за професійним спря-

муванням”,складена відповідно до Стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 223 Медсестринство для першо-

го (бакалаврського) рівня вищої освіти та освітньо-

професійної програми для студентів на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” у Черні-
вецькому медичному коледжі Буковинського державно-

го медичного університету, відповідає навчально-

методичним вимогам і заслуговує на впровадження в 

освітній процес. 
 

Review to a work program in the discipline “Ukrainian 

language for professional purposes” (specialty 223 “Nursing” 

for the first (bachelor) level of higher education) (Chernivtsi, 

2020). The need for further improvement of the educational pro-

cess in higher education is conditioned by the social development 

of our society, which requires fundamental changes in the structure 

of education. In the education of our young intelligentsia, the 

course of the Ukrainian language in a professional direction, which 

has an outlook and professional character, is of particular im-

portance. The aim of the course is to deepen the knowledge of the 

Ukrainian language, to develop the skills of free fluency in its rich 

expressive means at all levels: phonetic, lexical, phraseological, 

mailto:larisa3110@ukr.net
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morphological and syntactic, as well as to master the communica-

tive means of literary language,  the ability of buildingtexts of dif-

ferent styles in spoken and written speech, to improve language 

etiquette skills. Therefore, it is important to organize the learning 

process in this discipline properlyand to create a working program 

that, based on the typical, would take into account all the todaysre-

quirements. 

Key words: vocational training program, Ukrainian lan-

guage by professional field, specialty “Nursing”. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
(Requirements for the articles) 

 
Рукописи для публікації у журналі приймаються в 

електронному варіанті. Матеріали не повинні 

перевищувати 16 стор. формату А-4, шрифтом Times 

New Roman, 14 кеглем, через 1,5 інтервали; верхнє і 

нижнє поля – 2 см., ліве – 3 см., праве – 1,5 (20.000 – 

30.000 друк. знаків без резюме та ключових слів). 

Формат файлів – doc або rtf. 

Рукописи приймаються українською, російською, 

англійською та французькою мовами. 

1. У першому рядку ліворуч вказують індекс УДК 

(жирний прямий) – тільки для українських авторів. 

2. У наступних рядках вказують українською та 

англійською мовами: Прізвище, ім’я, науковий ступінь, 

учене звання, посада, місце роботи автора (без 

скорочень); якщо авторів декілька, відомості про 

кожного подаються окремими рядками; 

Назва статті українською та англійською мовами. 

3. Анотація та резюме:  

Анотація українською мовою – об’єм 600-800 знаків 

з пробілами; ключові слова – 5-10. Резюме англійською 

мовою –  1800 знаків / 1 сторінка (назва статті, прізвища 

та ініціали авторів, текст резюме); ключові слова – 5-10. 

Французькою мовою подається назва статті, прізвища та 

ініціали авторів. Резюме російською мовою – до 800 

знаків з пробілами (назва статті, ПІБ, текст резюме);  

Форма подачі резюме:  

Цуркан Марія. Засоби стилізації розмовності у 

прозі письменників Буковини поч. ХХІ ст. 

Мета дослідження. У статті описано 

загальнонаціональні й етномарковані засоби стилізації 

розмовності та їхні контекстуальні мовно-естетичні функції 

в мові прози сучасних українських письменників Буковини. 

Методи дослідження: описовий; зіставлення – для аналізу, 

синтезу й узагальнення наукових теорій, а також методики 

лінгвістичного спостереження, класифікації та 

систематизації – для поділу мовних явищ на окремі групи на 

основі диференційних ознак. Методи лінгвостилістичного, 

семантико-стилістичного аналізів дали змогу встановити 

семантичне наповнення текстових уживань мовних засобів 

стилізації розмовності. За допомогою методу 

функціонально-стилістичного аналізу мови прози описано 

стильову норму текстів одного періоду в історії літературно-

мовного процессу. Наукова новизна. Уперше системно 

представлено основні лексико-фраземні засоби стилізації 

розмовності в мові прози сучасних письменників Буковини, 

з’ясовано специфіку їхнього мовно-естетичного 

навантаження і висловлено гіпотезу про новітні 

екстралінгвальні чинники актуалізації локальних елементів 

у мові прози; а також типологізовано визначальні для усного 

побутового спілкування комунікеми. Висновки. Доведено, 

що функціонально-стилістична категорія розмовності – одна 

з визначальних у концепції розвитку літературної мови 

загалом і мови художньої прози зокрема. Саме вона 

акумулює моделі, способи, прийоми використання засобів 

стилізації розмовності та вектори їхньої модифікації. 

Ключові слова: мова прози, стилізація розмовності, 

діалектизм, фразема, комунікема. 

4. Текст статті повинен мати наступні елементи:  

4.1 постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

The manuscripts for publishing in journal must be given in 

electronic version. The materials for the publication must 

not exceed 16 A-4 size pages in 14 points Times New 

Roman, 1,5 space; top and bottom margins – 2cm, left – 

3cm, right – 1,5 (20.000 – 30.000 characters apart from 

resume and key words). Files format – doc or rtf. 

We are waiting for the manuscript in Ukrainian, Russian, 

English and French. 

1. In the first line the index UCD (bold, straight) is put to 

the left – only for Ukrainian authors. 

2. In the next lines indicate in the Ukrainian and English: 

the author’s last name, first name, scientific degree, 

academic status, position, workplace (no abbreviations); if 

there are several authors of the paper, information about 

them should be given in different paragraphs; 

The title indicates in Ukrainian and English. 

3. Abstract and resume 

Abstract in Ukrainian – 600-800 symbols including 

quadrates; 5-10 of key terms. Resume in English – 1800 

symbols / up to 1 page (the topic of the article, surnames and 

initials of its authors, summary text); 5-10 of key terms. The 

title&the author’s last name, first name (in nominative case 

in bold straight) are indicating in French. Resume in Russian 

– up to 800 symbols including quadrates; 5-10 of key terms. 

Form of submission of resume: 

Tsurkan Maria. Means of Stylization of 

Colloquality in the Bukovinian Writers’ Prose of the 

Beginning of 21st Century. 

Aim of investigation. The article describes national 

and ethnically marked means of stylization of colloquial 

language and their contextual aesthetic linguistic functions 

in the language of prose of the contemporary Ukrainian 

writers of Bukovina. The specifics of the theme predisposed 

application of comprehensive approach to the research 

methodologies, among which there should be mentioned 

such as: descriptive; comparative – for analysis, synthesis 

and generalization of scientific theories, also methods of 

linguistic observation, classification and systematization – 

for the division of speech phenomena into separate groups 

on the basis of differential attributes. Methods of linguistic 

and semantic-stylistic analysis made it possible to establish 

the semantic content of textual use of linguistic means for 

stylization of colloquality. The method of functional-stylistic 

analysis of the language of prose describes the style of the 

texts of the same period of the history of literary-linguistic 

process. Scientific novelty. For the first time there have 

been presented the basic lexical-phrasemic means for 

stylization of colloquality in the language of prose of 

modern Ukrainian writers of Bukovina, there has been 

defined the specifics of their aesthetic linguistic functions 

resulting in suggestion of hypothesis about the newest extra 

linguistic factors of actualization of local elements in the 

language of prose; there also has been worked out a 

typology of determinants for communikemes of everyday 

communication. Conclusions. It has been proved that the 

functional-stylistic category of colloquality is among the 

defining ones in the concept of the literary language 

development in general and of the language of belles-lettres 

in particular. It is functional-stylistic category of 

colloquality that accumulates models, tools and techniques 



 

Вимоги до оформлення статей 

 

113 

 

завданнями;  

4.2 аналіз останніх досліджень і публікацій, на які 

спирається автор; виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, яким присвячується стаття; 

4.3 формулювання мети статті; 

4.4 виклад основного матеріалу дослідження; 

4.5 висновки та перспективи подальших досліджень. 

4.6 список літератури (11 кегль). 

4.7 карти, схеми, таблиці, фотографії. 

Останній підпункт не є обов’язковим.  

Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з 

форматів (jpeg, bmp, tif) з роздільною здатністю не 

менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали).  

Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Word. 

Основний кегль таблиці 11, заголовок 12. 

5. Посилання в тексті подаються в кінці сторінки, 

нумеруються поступово, відповідно до порядку їх 

цитування в тексті. Посилання транслітеруються за 

допомогою спеціальних програм. Наприклад: 

 http://ukrlit.org/transliteratsiia.   
Посилання оформляються згідно з вимогами ДСТУ 

8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання” 

(http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf) та MLA Style 

оформлення бібліографічних посилань, розроблений 

Асоціацією сучасних мов Америки 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource /747/06. 

Посилання подаються тільки латиницею. Прізвища 

авторів і назви джерел-посилань подаються 

транслітерацією кирилиці. Транслітеровані назви статей 

подаються у лапках, а в квадратних дужках подається 

назва статті, перекладена на англійську мову. Назва 

джерела посилання - періодичного видання, подається 

курсивом, а потім також подається англійською мовою в 

квадратних дужках. Назви джерел посилань – 

книжкових видань теж перекладаються англійською 

мовою та подаються у квадратних дужках. Всі області 

бібліографічних зон відділяються комами. Приклади:  

Періодичне видання: 
1 

Bojchuk T.M., Moysey A.A. “Istoriya ta perspektivi 

rozvitku kafedri suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva” 

[History and Prospects of the Department of Social Sciences 

and Ukrainian Studies], Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk 

ta istorii medycyny [Сurrent Issues  of Social Studies and 

History of Medicine],  2014, Vol. 1 (1), P. 7–18. 

URL: http://apsnim.bsmu. edu.ua/izdanie1/do-70-ricca-

bdmu 
2 

Ivanov A. A. “Ukrainsika derjava” [Ukrainian state],  

Ukrainskij jurnal [Ukrainian Journal], 1989, N. 2, P. 23–26. 

Монографія: 
1 

Moysey A.A. Ahrarni zvychayi ta obryady u narodnomu 

kalendari skhidnoromansʹkoho naselennya Bukovyny 

[Agrarian Customs and Traditions in the National Calendar 

of Eastern Roman Population of Bukovina], Chernivtsi 

2010, 304 p. 

6. Всі автори подають підписану авторську довідку - 
http://apsnim.bsmu.edu.ua/for_autors/declaration  

7. У кінці статті потрібно подати „Дані про автора” 

українською та англійською мовами (до 800 друк. 

знаків).  

 

for application of means of stylization as well as vectors of 

its modification. Key words: language of prose, stylization 

of colloquality, dialethism, phraseme, communikeme. 

4. Summary text should have the following elements: 

4.1 general statement of the problem and its connection 

with important scientific or practical aims; 

4.2 analysis of the latest researches and publications, 

singling out of previously unsolved parts of the general 

problem, which are the focal point of the article; 

4.3 statement of the aim of the article; 

4.4 laying out of the main research material; 

4.5 conclusions of the research and perspectives of further 

studies in this area; 

4.6 bibliography (11 point) 

4.7 maps, schemes, tables, photographs. 

Pictures and graphics in the article should be of one of the 

following formats (jpeg, bmp, tif) raster at no less than 300 

dpi (high quality original materials should be submitted).  

Tables are to be submitted as separate objects in Word 

format. Main table point 11, heading 12. 

5. Reference in the text – at the end of every page of the 

article, should be numbered gradually, according to their 

citing order in the text. Link transliterated with special 

programs. Example: http://translit.kh.ua/?lat&passport 

Please present the list of references in accordance with 

requirements of the DSTU 8302:2015 “Bibliographic 

Reference. General principles and rules of composition” and 

the MLA Style method of citation, developed by the 

Association of American Modern Languages 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource /747/06. 

Please present references in Latin letters. To this end, the 

authors’ last names and names of journals or literary sources 

should be transliterated from Cyrillic script titles of articles 

submitted in English in square brackets. Transliterated titles 

of articles must be given in parentheses, and brackets fed 

title, translated into English. Name Attribution - periodical 

served in italics, also served in English in brackets. Names 

of book editions also should be translated into English and 

presented in square brackets. All areas bibliographic zones 

should be separated by commas. Example: 

Periodical: 
1 

Bojchuk T.M., Moysey A.A. “Istoriya ta perspektivi 

rozvitku kafedri suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva” 

[History and Prospects of the Department of Social Sciences 

and Ukrainian Studies],  Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk 

ta istorii medycyny  [Сurrent Issues  of Social Studies and 

History of Medicine], 2014, Vol. 1 (1), P. 7-18. 

URL: http://apsnim.bsmu. edu.ua/izdanie1/do-70-ricca-

bdmu 
2 

Ivanov A.A. “Ukrainsika derjava” [Ukrainian state], 

Ukrainskij jurnal [Ukrainian Journal], 1989, N. 2, P. 23–26. 

Monography: 
1 

Moysey A.A. Ahrarni zvychayi ta obryady u narodnomu 

kalendari skhidnoromansʹkoho naselennya Bukovyny 

[Agrarian Customs and Traditions in the National Calendar 

of Eastern Roman Population of Bukovina], Chernivtsi 

2010, 304 p. 

6. All authors submit a certificate signed by the author - 

http://apsnim.bsmu.edu.ua/for_autors/declaration  

7. At the end of the article you must submit “Information 

about the author” (up to 800 characters).  
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