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ЗАПОЗИЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ У НІМЕЦЬКУ МОВУ 

 

Галина Дмитрівна Авчіннікова, avchinnikova23@gmail.com 

канд. пед. наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Наталія Василівна Ставчук, natalie07@i.ua 

викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

У статті проаналізовано та охарактеризовано явище запозичення слів у 
німецьку мову з англійської. Метою статті є з’ясування причин і наслідків цього 
процесу. Досліджено особливості останніх запозичень з урахуванням впливу пандемії 
короновірусу, проблем гендерної нерівності, екологічних, політичних та інших 
суспільних ситуацій. Ці фактори додаються до науково-технічного прогресу, 
збільшення об’єму інформаційного потоку та потреби передавати інформацію 
якомога швидше по всій планеті, тенденції до лаконічності й водночас точності. 
Охарактеризовано словники Дуден (Duden) як джерело відображення сучасної 
німецької мови. В результаті дослідження з’ясовано, що на початку ХХІ століття, 
зокрема в 2020 році, процес запозичення лексики в німецьку мову з англійської є 
найінтенсивнішим за увесь період запозичень. З динамічним розвитком явищ 
глобалізації, інтернаціоналізації та посиленням за англійською мовою статусу 
міжнародної та інших причин такі запозичення є неминучими й прогнозовано надалі 
буде продовжуватися ще більше вживання англійських слів у німецькій мові. З’ясовано 
підстави для занепокоєння з цього приводу німецькими філологами та політиками, а 
також приділено увагу тим заходам, які зможуть мінімізувати це явище.  

Ключові слова: запозичення англіцизмів; взаємодія мов; німецька мова; 
англійські терміни; словниковий склад; активізація процесу запозичень; вплив 
пандемії, екологічної та гендерної політики. 
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The article analyzes and characterizes the phenomenon of English words’ borrowing 

into German language. The aim of the article is to find out the causes and consequences of 

this process. The peculiarities of recent borrowings have been studied, taking into accout the 

impact of coronavirus pandemic, problems of gender inequality, environmental, political and 

other factors that influence the German vocabulary. Exept for these factors there is still the 

influence of scientific and technological progress, the increase in the flow of information and 

the need to transmit information globally as quickly as possible alongside with the tendency 

for conciseness and accuracy. Also Duden dictionaries are described as a sourse of 

reflection on modern German. The authors state that in the beginning of the XXI century, in 

particularly in the year 2020, the process of English vocabulary borrowing into German has 

greatly increased and now is the most intensive for the entire period of this borrowing. With 

the dynamic development of globalization, internationalization and the strengthening of the 

status of English as an international language and other reasons such borrowings are 

inevitable and it is prognosed that this intensive borrowing will be even more dynamic. 

German phililogists and politicians have already begun worrying about this process and the 

threat of quick language changes, therefore ways of minimizing this process are being 

discussed.  

Key words: borrowing of anglisisms; language interaction; German; English terms; 

vocabulary; process of borrowing activisation; pandemic, ecology and gender policy 

influence. 
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В статье проанализировано и охарактеризовано явление заимствования слов в 

немецкий язык из английского. Целью статьи является выяснение причин и 
последствий этого процесса. Исследованы особенности последних заимствований с 
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учетом влияния пандемии коронавируса, проблем гендерного неравенства, 
экологических, политических и других общественных ситуаций. Эти факторы 
добавляются к научно-техническому прогрессу, увеличению объема информационного 
потока и необходимости передавать информацию как можно быстрее по всему миру, 
тенденции к лаконичности и одновременно точности. Охарактеризованы словари 
Дуден (Duden) как источник отображения современного немецкого языка. В 
результате исследования установлено, что в начале ХХІ века, в частности в 
2020 году, процесс заимствования лексики в немецкий язык из английского является 
самым интенсивным за весь период заимствований. С динамичным развитием 
глобализации, интернационализации и лидирующей по-прежнему ролью английского 
языка в качестве международного и других причин такие заимствования неизбежны 
и прогнозируемо, что в будущем все больше английских слов будет употребляться в 
немецком языке. Изучены новые основания для беспокойства по этому поводу 
немецкими филологами и политиками. 

Ключевые слова: заимствования англицизмов; взаимодействие языков; 
немецкий язык; английские термины; словарный состав; активизация процесса 
заимствования; влияние пандемии, экологии и гендерного неравенства.  

 

Вступ. Мовні контакти або взаємодія мов відбувається з давніх часів, але 
за останні десятиліття це явище лише інтенсифікується. Адже зростання 
міжнародних зв’язків практично в усіх галузях та сферах сприяє 
інтенсивнішому поповненню німецької лексики шляхом запозичення. Часто 
воно відбуваються саме у сферах економіки, політики, маркетингу, фешн 
індустрії чи технологій задля того, щоб на кожному етапі свого розвитку мова 
відповідала потребам розвитку суспільства та збагачення культури народу . 

Англійська мова набула міжнародного значення через використання її в 
політиці та економіці. Такі англомовні країни, як США, Канада, 
Великобританія, Австралія та інші залишаються лідерами в багатьох сферах.  
Англійська є однією з робочих мов Організації Об’єднаних Націй. Відсотково 
зростає кількість людей, які розмовляють англійською мовою як рідною або 
першою (другою) іноземною (особливо в країнах, що розвиваються). Якщо 
німецька є рідною для 120 мільйонів осіб або другою мовою для 22 мільйонів 
осіб, то англійська – рідною для близько 354 мільйонів або ж першою чи 
другою іноземною мовою для 150 мільйонів (1,5 мільярда) осіб. У  

німецькомовних країнах сьогодні маркетингові кампанії створюють рекламу з 
допомогою англійських слів; для працевлаштування в успішне бюро чи 
престижну фірму необхідне знання англійської мови, її вивчають  з малого віку, 
в школах, університетах, на курсах або практикують і вдосконалюють в різних 
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клубах, на гуртках, тренінгах тощо. 
Відтак, зараз в німецькій мові відбувається потужна активізація процесів 

запозичення та використання англійських термінів і понять у різних сферах 
завдяки високому рівню розвитку технологій, промисловості, підприємництва, 
освіти, туризму тощо в англомовних країнах. Серед основних причин появи 
англіцизмів у німецькій мові вважаємо інтернаціоналізацію економіки й 
підприємництва, моду на певні явища та стиль життя. Якщо раніше «англійське 
слівце» використовували в мові переважно молоді німці, то вже в наш час 
вплив на німецьку мову набув загальносуспільного масштабу [Слаба, 2015, 
с. 396].  

На сьогодні існують підстави вважати, що процес запозичення 
англійських слів до німецької мови буде інтенсивно  продовжуватися. Мільйони 
носіїв мови вже відчувають незворотність цього процесу, англійські слова 
з’являються для позначення нових явищ і понять або витісняють оригінальні 
німецькі слова. Сьогодні в німецькомовних країнах нікого не здивуєш 
звичними «Hi!», «Hello!», «Notebook», «Coffee-to-go», «Marketing», «Investor», 
«Slang», «Cool», «User», «Must-have», «Magazine», «Baby», «Team». 

Для характеристики подібних запозичень беруть до уваги наступні 
ознаки: ступінь новизни, актуальність, поширеність, стиль вживання, характер 
контексту вживання; рівномірність розподілу за різними джерелами, взаємодія 
з іншими словами сучасної німецької мови, наявність словотворчих і 
структурних зв’язків тощо. Вивчення особливостей вживання нових 
запозичених слів характеризує їх схильність до закріплення в мові, враховуючи 
мовні та позамовні фактори. 

Історично саме вплив науково-технічної революції на розвиток 
європейських мов сприяв посиленню нових мовних контактів між країнами 
Європи, а також появі великої кількості термінів для позначення нових понять. 
Уже із середини XX століття значно зростає кількість англійських запозичень в 
німецькій мові. Це, у першу чергу, відбувається через популяризацію 
англійської мови в світі й престижність її використання [Джава, 2012, с. 35]. 

Посилення інтересу до цієї теми підтверджує її невичерпність. Мова 
постійно розвивається, безперервно з’являється новий матеріал для досліджень.  
Так, тема англійських запозичень в німецькій мові привернула увагу  багатьох 
як вітчизняних, так і зарубіжних мовознавців. На нашу думку, варті уваги праці 
вітчизняних – В. Акуленка, О. Белоус, А. Міщенко, О. Сидорова, 
І. Степанченка – та зарубіжних авторів – Т. Адорно, Л. Блумфілд, Г. Дунгер, 
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К. Кестерса, К. Хіллер, Т. Шіппан, М. Юсслера, К. Якоба. У своїх публікаціях 
вищезазначені автори намагаються розглянути історію виникнення,  
переосмислити генезу анло-американських запозичень у системі німецької 
мови, дослідити позитивний та негативний вплив англоамериканських 
запозичень у німецькій мові й окреслити основні сфери вживання цих 
запозичень у німецькій мові.  

Також запозичення в сучасній німецькій мові досліджували мовознавці 
К. Гетцелер, Р. Глан, М. Бушман, Р. Келлер, М. Панов, Г. Солганіков, 
В. Шапошников, А. Шенфельд, Х.-Г. Шмітц. Експертом з вживання 
англіцизмів у німецькій мові став Х. Ціндлер, який охарактеризував їх як «не 
просто запозичені з британської чи американської англійської мови слова або 
незвичні комбінації слів, а й будь-які зміни значень німецьких слів або їхнього 
контекстного вживання за британським чи американським зразком» [Ціндлер, 

1959, с. 6]. 

У своїй статті «Генеза англо-американських запозичень у системі 
німецької мови: характер впливу та основні сфери вживання» О.  Шапочкіна 
також досліджує проблему вживання англо-американських запозичень у 
німецькій мові. Автор вивчає позитивний та негативний вплив цих запозичень 
на систему мови та підсумовує, що серед основних сфер вживання англіцизмів 
у німецькій мові – реклама, ЗМІ, техніка, мода, торгівля та інші. Основною 
причиною цих запозичень автор вважає стислість і зручність у вимові, так  

звана «лексичну універсальність». 
Лінгвісти Б. Карстензен та К. Хеллер звернули увагу на стабільне 

посилення процесу запозичення англійських слів у німецьку мову з ХІХ  ст. 
Цікавою є поява такого явища в мові як «Denglisch» (Deutsch + Englisch) – 

німецько-англійського суржика, який непомітно й невпинно заповнює німецьку 
мову [Wikipedia, Denglisch 2020]. 

Англомовні запозичення в сленгі німецької молоді досліджує 
Ніколащенко Ю. й зазначає, що тинейджери наймасовіше вживають в своїй 
мові англіцизми [Ніколащенко, 2018, с. 494-496].  

Варто з’ясувати, чому з’являються запозичення англійських мовних 
одиниць до німецької мови. Серед головних причини наступні:  

1) поширеність, авторитетність та популярність англійської мови в світі ;  
2) точність викладу інформації з допомогою певного слова / фрази; часто 

такі слова не мають синонімів; особливо важливо у професійних сферах 
вживання;  
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3) стислість (економія мовних засобів) та офіційність; наголошення на 
значущості фактів чи інформації; акцентування уваги; 

4) аналітичність та узагальненість; роблять мову конкретнішою;  
5) експресивність та емоційність; допомагають висловити власні 

враження, ставлення та оцінку тим чи іншим речам або подіям;  
6) поглиблення, розширення та деталізація уявлень про предмет або 

явище; 
7) стилістичне забарвлення; 
9) синонімічність заради уникнення тавтології.  
Об’єкт і предмет, мета і завдання дослідження, її актуальність.   
Об’єктом дослідження є англійська лексика в сучасній німецькій мові, 

предметом – процес запозичення англійських слів у німецьку мову.  
В нашому дослідженні ми ставимо наступні завдання: 

✓ з’ясувати причини появи наявних вже у німецькій мові та нових 
англіцизмів; 

✓ класифікувати запозичення з англійської мови; 

✓ вивчити заходи, які вживають організації та уряд Німеччини для 
зменшення кількості цих запозичень. 
Актуальність дослідження обґрунтована дослідженням змін в лексиці 

сучасної німецької мови, встановленням їх причин задля повнішого розуміння 
ситуації та аналізом дій, які робить влада Німеччини й інші організації для 
збереження німецької мови. Ці питання раніше вивчалися лише частково, але є 
на часі, адже кількість запозичень з англійської мови є найбільшою за увесь 
час.  

Основними методами дослідження стали методи семантичного, 
етимологічного, структурного та стилістичного аналізу.  

Практичне значення дослідження полягає в дослідженні англійських 
запозичень в сучасній німецькій мові на початку ХХІ століття, яке можна буде 
надалі використовувати для філологічних досліджень або при вивченні 
німецької мови в навчальних закладах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вітчизняні та зарубіжні 
дослідники приділили достатньо уваги питанням періодизації запозичень в 
німецькій мові. Ними були описані причини та основні періоди впливу інших 
мов, а особливо англійської, на німецьку мову. Нижче стисло наводимо основні 
етапи таких запозичень, адже у різні періоди розвитку мови відбувалося 
збагачення її словникового складу шляхом запозичення нової лексики.  
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В епоху Середньовіччя збагачення лексики відбувалося з грецької мови, 
французьської і латини, цей процес вважався позитивним явищем. Яскравим 
був вплив лицарської культури, з’явилися такі слова як «Abenteuer», «Kirche», 
«Turnier» тощо. 

Зростання ролі педагогіки у період Відродження призвело до появи в 
німецькій мові наступних слів: «Argument», «Disziplin», «diskutieren», 
«Element», «Magister», «Konzept», «Universität», «Klasse». 

У XVII столітті через Тридцятирічну війну (1618–1648 рр.) та збільшення 
ролі французької мови відбувалося так багато запозичень, що німецька мова 
ризикувала втратити свою самобутність. Запозичення відбувалися в сферах 
торгівлі («engagieren», «Fabrik»), транспорту («Karosse», «Equipage»), їжі 
(«Bouillon», «Konfiture»), суспільної поведінки («Etikette», «Kompliment»), 
моди («Frisur», «Garderobe»), тощо. 

У ХІХ столітті завдяки значному впливу Великобританії англійська мова 
стає джерелом запозичень у сферах бізнесу, журналістики та суспільного життя 
(«Interview», «Reporter», «Tunnel», «Tender», «Trust», «Flirt», «Smoking», 
«Coctail» та інші). У ХХ столітті вплив англійської мови продовжує значно 
зростати в особистісній та приватній сферах. Такі слова як «Bestseller», «Jazz», 
«Make up», «Pullover», «Teenager» стають поширеними не лише в мові ЗМІ, 
літератури та економічних видань, але й в спілкуванні на побутові теми.  

Отже, кожна епоха в історії залишала в німецькій мові свої запозичення. 
Прослідковується тенденція до посилення процесу таких запозичень у складі 
німецьких словників, які доповнювалися значною мірою саме англійськими 
словами, які можна виокремити в тематичні групи лексики (технології, ЗМІ, 
мода, музика тощо). Більшість із них уже не сприймаються суспільством як 
іншомовні слова, оскільки вони адаптувалися до вимог німецької мови. 
Ступінь асиміляції іншомовних слів у німецькій мові залежить від того, 
наскільки довго та як часто вони використовуються мовцями. Розглянемо 
декілька прикладів. 

Цікавим є активне вживання форми вітання «Hallo» в сучасній німецькій 
мові. Його корені лінгвісти вбачають саме в англійському «hello». Сучасні 
німці використовують його набагато активніше, ніж «Guten Morgen» / «Guten 

Tag» чи регіональне «Grüß Gott» / «Gott zum Gruße», воно прижилося й 
трактується лише як німецьке слово. 

Поширена в Німеччині й така форма вітання як «Hi!». Без сумнівів, вона була 
запозичена з англомовних країн і є загальноприйнятою формою неофіційного 
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вітання. Хоча в США це вітання може бути як офіційним, так і неофіційним.  
Закріпилася в німецькій мові й ствердна частка «Okay». На початку 

ХХ століття англійське скорочення «o.k.» (вимовляється: okay) для позначення, 
що все добре, стало також і німецьким. Подібно до нього було запозичено 
англійський вигук здивування «Hey», який цілком адаптувався в німецькій мові 
[Englische Wörter, 2020]. 

Сучасна німецька мова постійно змінюється та розвивається. Тому не 
можливо точно визначити, скільки в ній слів, адже постійно додаються нові, а 
інші поступово зникають зі щоденного вживання. Та все ж існує дзеркало 
німецької мови й суспільства – орфографічний словник Дуден (Duden) [Duden 

Wörterbuch, 2020]. Його засновник, німецький філолог Конрад Дуден (Konrad 
Duden), та укладачі, редактори й видавці поставили собі за мету створити 
надійне, перевірене й авторитетне джерело, що вичерпно описує правопис та 
вживання німецьких слів і словосполучень. Перше видання «Повного 
орфографічного словника німецької мови» побачило світ в 1880 р., з того часу 
ця книга залишається головною щодо питань німецького правопису. Так, 
друковані томи словників жовтого кольору та он-лайн версії містять вичерпні 
відповіді про склад сучасної німецької мови й постійно оновлюються, 
враховуючи появу нової лексики тощо [Duden Wörterbuch, 2020]. 

Сучасні публіцистичні матеріали містять ряд нових іншомовних слів. 
Так, проаналізувавши характер запозичених мовних одиниць в словниках 
Дуден, переконуємось, що найбільш активно запозичується іменник. Легке 
прийняття англійської лексики в систему німецької мови пояснюється тим, що 
англійська й німецька мови є спорідненими. Адже вони використовують за 
основу латинський шрифт, їх алфавіти схожі – саме тому англійські слова 
легко запозичуються графічно.  

Влітку 2020 р. вийшло чергове 28 видання німецького орфографічного 
словника Дуден, яке містить 148 000 статей. З довідника було видалено 
300 застарілих термінів, натомість додано 3000 нових лексичних одиниць 
сучасної мови. Редактори словників Дуден підсумували, що ці зміни 
відображують ситуацію з пандемією коронавірусу, гендерною рівностю та 
іншими поточними політичними й екологічними питання. Серед нових слів 
зустрічаємо «Covid-19», «локдаун» («Lockdown»), «футбольний матч без 
глядачів» («Geisterspiel»), «колективний імунітет» («Herdenimmunität») тощо. 
Також останнім часом продовжував зростати інтерес до питань гендерної 
приналежності, тому до слів, які закріпилися в сучасній німецькій мові, були 
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додані такі, як «цисгендерність» («Cisgender») та «гендерна зірочка» 
(«Gendersternchen»). Виникнення гендерної зірочки є обґрунтованим і зручним, 
адже цей символ використовують для позначення обох статей під час звертання 
на письмі (напр.: «liebe Student*innen» замість «liebe Studenten und 
Studentinnen»; «meine Lehrer*innen» замість «meine Lehrer und Lehrerinnen»).  

Важко однозначно стверджувати, що хтось має право оновлювати мову. 
Суспільство постійно змінюється; речі, які були не прийнятними раніше, 
стають нормою. Мова живе, розвивається і постійно змінюється. Хоча ці зміни 
є часом неоднозначними й суперечливими, все ж важливо, що редакція 
словників Дуден взяла на себе відповідальність фіксувати зміни в мові.   

Попри імідж та традиційно високі рейтинги словників Дуден, все ж 
знайшлися інакодумці, які не розділяють погляди укладачів. Особливо 
незадоволені пуристи, тобто люди, які виступають за збереження «чистоти» 
німецької мови. Об’єднання любителів німецької мови (VDS) в Дортмунді 
виступили проти надмірного вживання англіцизмів і нових термінів, 
пов’язаних з боротьбою за гендерну рівність. Вони неодноразово пишуть до 
видання Дуден петиції та вимагають «покласти край гендерній нісенітниці».  

Через нібито надмірну кількість англіцизмів у виданні 2013 р. Об’єднання 
любителів німецької мови назвало його «мовним фальсифікатором року». 

Також редакція Дуден зазнає критики з боку партії «Альтернатива для 
Німеччини» (АдН). Члени цієї партії звинувачують редакцію в тому, що нею 
маніпулює ліволіберальна спільнота.  

Останнім часом хвиля англіцизмів зумовила хвилювання серед німецьких 
політиків. Особливо гостро питання про збереження німецької мови як 
національної постало ще наприкінці ХХ століття. У 1997 р. німецький 
професор В. Кремер заснував спілку «Німецька мова» (Слаба Проблеми 
семантики 394-398). Метою цього об’єднання був і залишається захист 
німецької мови передусім від англійських запозичень та збереження її 
самобутності. Для досягнення цієї мети представниками об’єднання було 
розроблено програму, спрямовану на різке зниження уживання в німецькій 
мові запозичень англо-американського походження, починаючи з засобів 
масової інформації, закінчуючи повсякденним спілкуванням. Це мовне 
об’єднання Німеччини залишається найбільшим, воно  працює в 23 
регіональних групах і має свою наукову раду. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. У нашому дослідженні 
ми дійшли висновку, що запозичені англійські слова у системі німецької мови 
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отримують нове оформлення, зазнають адаптації, що являє собою комплексний 
процес, який охоплює всі сторони існування та розвитку слів у мові. Освоєння 
іншомовних слів мовою розглядається лінгвістами як максимальне наближення 
їхньої фонетичної, графічної, морфологічної й лексико-семантичної 
характеристики до відповідних норм мови-реципієнта.  

З’ясовано, що англіцизми запозичуються німцями неймовірно легко та 
швидко, і процес запозичення англійських слів до німецької мови стає все 
інтенсивнішим завдяки цілому ряду причин, серед яких популярність та 
поширеність англійської мови у світі, прагнення до точності й лаконічності у 
мові, довжина та складність вимовляння деяких німецьких слів тощо.  

Багато зацікавлених осіб виступають за обмеження запозичень з англійської 
мови, адже хвилюються щодо збереження німецької самобутності та культури. 
Молодь через популярність англіцизмів втрачає почуття патріотизму й 
усвідомлення цінності рідної мови. Старше покоління почувається розгублено й 
збентежено через настільки стрімкі зміни. Запозичень з англійської мови не 
минути, та лише закони, обмеження й рекомендації на загальнонаціональному 
рівні допоможуть мінімізувати це явище.  
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У статті розглянуто структурно-словотвірні та морфологічні особливості 
українських ойконімів, мотивованих назвами рослин. Здійснений нами аналіз 
зафіксованих в «Історії міст і сіл Української РСР» та «Адміністративно-

територіальному устрої України» за 2019 рік ойконімів підтвердив думку багатьох 
мовознавців про те, що найпродуктивнішим способом творення назв населених 
пунктів є суфіксальний, натомість набагато менше одиниць утворено шляхом 
осново- та словоскладання й префіксації. На основі аналізу ойконімів-словосполучень, 
утворених від флоронімів, було виокремлено такі групи: ойконіми-словосполучення, у 
яких іменник мотивований назвою рослини, а прикметник позначає колір; ойконіми-

словосполучення, у яких один із компонентів, найчастіше ад’єктивний, мотивований 
назвою рослини, а головне слово-іменник є назвою одного з видів ландшафту та ін. 
Окремо розглянуто колоритні ойконіми-словосполучення, представлені в усіх регіонах 
України, наприклад, с. Кисла Дубина, с. Красні Лози, с. Мокра Рокитна та ін. Частина 
назв населених пунктів зазнала значного впливу російської мови, особливо це 
виявляється на морфологічному рівні.  

Ключові слова: ойконім, топонім, флоронім, словотвірні особливості ойконімів, 
морфологічні особливості ойконімів.  
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«History of Cities and Villages of the Ukrainian SSR» and «Administrative and Territorial 
System of Ukraine» for 2019 (current list of Ukrainian oikonyms) confirmed the opinion of 
many linguists that the most productive way of creating names of settlements is the 

suffixation, on the other hand, far fewer units are formed with the help of compounding and 

prefixation. The following groups were distinguished on the basis of the analysis of oikonym-

phrases formed from plant names: oikonym-phrase in which the noun is motivated by the 

plant name and the adjective indicates colour; oikonym-phrases in which one of the 

components is in the most cases an adjective motivated by plant name, and the main noun is 

one of the types of landscape, etc. We have considered some interesting oikonym-phrases 

which occur in all regions of Ukraine, for example, с. Кисла Дубина, с. Красні Лози, 
с. Мокра Рокитна etc. Some of the names of settlements have been significantly influenced 
by the Russian language, especially at the morphological level.  

Key words: oikonym, toponym, vocabulary denominating plant names, word-

formation peculiarities of oikonyms, morphological peculiarities of oikonyms. 
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В статье рассмотрены структурно-словообразовательные и морфологические 
особенности украинских ойконимов, мотивированных названиями растений. 
Проведенный нами анализ зафиксированных в «Истории городов и сел Украинской ССР» 
и «Административно-территориальном устройстве Украины» за 2019 ойконимов 
подтвердил мнение многих лингвистов о том, что самым продуктивным способом 
создания названий населенных пунктов является суффиксальный; гораздо меньше единиц 
образовано путем осново- и словосложения и префиксации. На основе анализа 
ойконимов-словосочетаний, образованных от флоронимов, были выделены следующие 
группы: ойконимы-словосочетания, в которых существительное мотивировано 
названием растения, а прилагательное обозначает цвет; ойконимы-словосочетания, в 
которых один из компонентов, чаще всего адъективный, мотивирован названием 
растения, а главное слово-существительное является названием одного из видов 
ландшафта и др. Отдельно рассмотрены колоритные ойконимы-словосочетания, 
представленные во всех регионах Украины, например, с. Кисла Дубина, с. Красні Лози, 
с. Мокра Рокитна и др. Часть названий населенных пунктов подвергалась значительному 
влиянию русского языка, особенно это проявляется на морфологическом уровне.  

Ключевые слова: ойконим, топоним, флороним, словообразовательные 
особенности ойконимов, морфологические особенности ойконимов. 

mailto:bondarenko.maxim97@gmail.com
mailto:bondarenko.maxim97@gmail.com
mailto:bondarenko.maxim97@gmail.com
mailto:bondarenko.maxim97@gmail.com


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2020. – Вип. 16 : 21-39 

 
 

___________________________ 

 

© Бондаренко М. О. [Бондаренко М. О.], bondarenko.maxim97@gmail.com 

Українські ойконіми, мотивовані назвами рослин: структурно-словотвірні та морфологічні особливості 
[Украинские ойконимы, мотивированные названиями растений: структурно-словообразовательные и 

морфологические особенности] (Українською / На укр. яз.) 

 

23 

Дослідження ойконімікону України залишається одним із найбільш 
пріоритетних векторів розвитку сучасної гуманітаристики. Ойконіми, мотивовані 
назвами рослин, фіксують важливу інформацію, що допомагає з’ясувати 
особливості історичного минулого українців, а також специфіку їхнього 
культурного життя, способу мислення та світосприйняття. Особливу увагу 
привертають структурні особливості українських ойконімів, які не лише дають 
уявлення про розвиток української мови на різних історичних зрізах, а й 
характеризують мовну свідомість її носіїв. 

Актуальність дослідження. Важливим викликом сьогодення для українців є 
збереження національної ідентичності в умовах глобалізації. Саме на це спрямовані 
активні процеси номінації в різних сферах суспільної діяльності. Назви населених 
пунктів постають невичерпним джерелом інформації про традиції, вірування, 
культуру, історію нашого народу. Дослідження ойконімів, мотивованих назвами 
рослин, допомагає українцям відчути зв’язок з попередніми поколіннями, скласти 
певне уявлення про світоглядну систему наших предків, дослідити специфіку 
української мови в діахронії. Аналіз структурно-словотвірних та морфологічних 
особливостей ойконімів, мотивованих назвами рослин, дає можливість виокремити 
найбільш продуктивні українські словотвірні моделі, які можуть бути використані 
для номінації в майбутньому. 

Мета статті – на основі комплексного аналізу українських ойконімів, 
мотивованих назвами рослин, виявити способи їхнього творення та найбільш 
продуктивні словотвірні моделі, а також морфологічні особливості досліджуваних 
одиниць. 

Об’єктом дослідження є українські ойконіми, мотивовані назвами рослин. 
Предмет дослідження – структурно-словотвірні та морфологічні 

особливості українських ойконімів, мотивованих назвами рослин. 
Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в українській 

лінгвістиці комплексно проаналізовано словотвірні та морфологічні особливості 
зафіксованих у різних регіонах України ойконімів, мотивованих назвами рослин. 

Джерельною базою проведеного дослідження є 26-томне енциклопедичне 
видання «Історія міст і сіл Української РСР» та «Адміністративно-територіальний 
устрій України» за 2019 рік (сучасний перелік ойконімів України), представлений 
на сайті Верховної Ради України [докладніше див.: Бондаренко 2019, с. 74]. 

Дослідженню структурних особливостей топонімів були присвячені праці 
багатьох українських мовознавців. Зокрема, Д. Г. Бучко описав словотвірні 
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особливості ойконімів Західного Поділля [Бучко, 2011], Л. Л. Гумецька вивчала 
словотвірну систему ойконімів і гідронімів української актової мови ХІV – ХV ст. 
[Гумецька, 1958], В. І. Добош розглядав специфіку словотворення й правопису назв 
населених пунктів [Добош, 1962], П. П. Чучка досліджував принципи нормалізації 
словотвору відтопонімічних прикметників [Чучка, 1962] та ін. Окремо варто 
звернути увагу на статтю «Ойконіми Івано-Франківщини з суфіксом -ів та його 
різновидами» В. О. Яція, у якій мовознавець простежує структурні особливості 
топонімів, мотивованих саме назвами рослин. Автор зауважує, що на Івано-

Франківщині засвідчено «назви поселень, утворені від антропонімів, які в свою 
чергу мотивовані назвами рослин (дерев): Березівка < Береза / береза, Вербівка < 
Верба / верба, Вишнівка < Вишня / вишня, Грабівка < Граб / граб, Калинівка < 
Калина / калина…» [Яцій]. Дослідник вибудовує таку схему творення ойконімів із 
суфіксом -івк-: флоронім → антропонім → ойконім. Зауважимо, що такий підхід 
непослідовно відображено і в «Топонімічному словнику України» М. Т. Янка. 
Автор зазначає, що топоніми потенційно можуть бути мотивовані назвами рослин, 
проте, посилаючись на інших дослідників, визнає, що все-таки доводиться 
говорити й про антропонімне походження топонімів, які, на перший погляд, є 
мотивовані назвами рослин. Наприклад, подаючи словникову статтю про 
м. Барвінкове Харківської області, мовознавець зауважує, що «за народним 
переказом, неподалік від садиб перших поселенців Шпака і Незолі була балка, в 
якій росло багато польових квітів – барвінку» [ТСУ, с. 34]. Дослідник констатує, 
що ця думка зафіксована в енциклопедичному виданні «Історія міст і сіл 
Української РСР», проте в цій же словниковій статті наголошує, що «за іншим, 
більш імовірним переказом, поселення названо на честь козацького отамана 
Барвінка» [ТСУ, с. 34]. Такі міркування дають підстави говорити про проміжний 
антропонімний варіант під час творення ойконімів. Більшість ойконімів із 
флористичним компонентом є дуже давніми, тому інколи взагалі неможливо 
об’єктивно відтворити процес формування тієї чи тієї назви. Саме тому деякі 
лінгвісти вважають, що майже всі ойконіми – антропонімного походження, бо наші 
предки в процесі номінації насамперед апелювали до інших людей.  

З такими твердженнями важко погодитися, адже розглядані ойконіми цілком 
могли утворитися від твірної основи флороніма за допомогою суфіксів -ів-/-ов-/ 

-ев- та -івк- без проміжних етапів. На зловживанні антропонімічним підходом до 
аналізу топонімів наголошує зокрема О. М. Скляренко, що підтверджує наші 
міркування. У статті «Деякі зауваження щодо топонімів відантропонімного 
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походження (типологічний аспект)» дослідниця зазначає, що «антропонімний 
підхід до аналізу ойконімів має і свою негативну сторону: дослідники намагаються 
перш за все дати відантропонімну етимологію назв, що розглядаються, і лише 
потім з великою неохотою й дуже сором’язливо звертаються до інших 
інтерпретацій. Цей підхід отримує і методологічну підтримку. На думку деяких 
топонімістів, з того факту, що поселення створюються людьми і для людей, 
випливає, що саме антропологічний чинник повинен братися до уваги в першу 
чергу, навіть коли основа ойконіма називає інші, дуже близькі й відомі носіям мови 
поняття чи реалії» [Скляренко, 2012, с. 222]. 

Аналіз особливостей українського ойконімікону, мотивувальною основою 
творення якого стала рослинна лексика, є надзвичайно складним, а подекуди навіть 
і суперечливим. Щоб виявити вузькорегіональну специфіку досліджуваних 
одиниць та подати їхню детальну лінгвістичну характеристику, ми 
послуговувалися класифікацією областей України, що ґрунтується на культурно-

історичному, природно-ландшафтному, кліматичному та інших принципах. Під час 
дослідження було виокремлено 5 регіонів: Західна Україна, Східна Україна, 
Північна Україна, Південна Україна та Центральна Україна [докладніше див.: 
Бондаренко, 2019, с. 75-76]. Особливості клімату, рельєфу, зміна температурних 
режимів, а також розташування регіонів у межах різних природних та культурно-

історичних зон зумовлюють специфіку флори, що безпосередньо відображена в 
процесі формування назв населених пунктів України. 

Українські ойконіми, мотивовані назвами рослин, мають певні структурні й 
словотвірні особливості. Найбільш продуктивним був морфологічний спосіб 
словотворення – суфіксація, значно менше ойконімів утворено шляхом осново- та 
словоскладання й префіксації.  

В основі творення ойконімів шляхом суфіксації лежать такі найбільш 
продуктивні словотвірні моделі:  

1) твірна основа флороніма + -івк- (Північний регіон: с. Вербівка [Ж, Луг], 
с. Берестівка [С, Лип], с. Дубівка [Ки, Тар], с. Хмелівка [Ж, Ол], с. Яблунівка [Ж, 
Хор], с. Калинівка [С, Ромен], с. Хрінівка [Черніг, Снов]; Східний регіон: 

смт Вільхівка [До, Ждан], смт Комишівка [До, Сел], смт Ясинівка [До, Яс], 
с. Вербівка [Ха, Бал], с. Яблунівка [Лу, Сват], с. Вишнівка [Ха, Куп], с. Горохівка 
[Ха, Лоз]; Південний регіон: с. Абрикосівка [Кр, Кір], с. Барвінівка [Зап, Мих], 
с. Березівка [О, Балт], с. Виноградівка [Дн, П’ят], с. Вишнівка [Кр, Красноп], 
с. Каштанівка [Зап, Новом], с. Малинівка [Дн, Покр]; Центральний регіон: 
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с. Березівка [Ві, Бер], с. Берестівка [Ві, Лип], с. Вербівка [Ві, Літ], с. Виноградівка 
[Кі, Ком], с. Гарбузівка [П, Коб], с. Тополівка [Ві, Теп]; Західний регіон: 

с. Абрикосівка [Хм, Кам], с. Березівка [Р, Кор], с. Вишнівка [Во, Любо], с. Дернівка 
[Льв, Жов], с. Калинівка [Во, Ман], с. Каштанівка [Хм, Кам], с. Липівка [Ів, Тисм]). 
Очевидно, проміжним етапом творення цих ойконімів була форма відносного 
прикметника із суфіксом -ів-/-ев-/-ов- (Північний регіон: с. Вишневе [Черніг, Бах], 
с. Яблуневе [С, Вел], с Кленове [Ж, Нов], с. Вербів [Ж, Анд], с. Хмелів [С, Ромен]; 
Східний регіон: с. Оріхове [До, Ниж], с. Калинове [До, Амвр], смт Вишневе [До, 
Сел], с-ще Дубове [До, Сер], с. Березове [Лу, Стар]; Південний регіон: 

с. Абрикосове [О, Біл], с. Березове [Дн, Покр], с. Вербове [Дн, Пав], с. Виноградове 
[Кр, Сак], м. Оріхів [Зап, Ор]; Центральний регіон: с. Бурякове [Кі, Ол], с. Вербова 
[Ві, Том], с. Вишневе [П, Коб], с. Дубова [Ві, Жмер], с. Кленове [Ві, Тул]; Західний 
регіон: с. Березове [Зак, Хуст], с. Вербове [Зак, Вин], с. Вишневе [Р, Дем], 
с. Вільхова [Ів, Рог], с. Грушеве [Зак, Тяч]); згодом найменування такого типу могли 
набувати іменниковий суфікс -к-. Зокрема, Ю. О. Карпенко, пояснюючи 
виникнення суфікса -івк- на прикладах гідронімів, вказує на те, що «в процесі 
дальшого розвитку у цих назвах відбувся перерозклад Данилів-ка ˃ Данил-івка. 
Цей новий двоелементний суфікс -івка творить назви уже без прикметникового 
етапу …» [Карпенко, 1964, с. 189]. Тобто використання суфікса -івк-, що виник 
внаслідок перерозкладу, дає змогу творити ойконім-іменник без проміжного етапу 
(творення відносного прикметника); 

2) твірна основа флороніма + -ин- (Північний регіон: с. Липине [Ж, Нов], 
с. Гарбузин [Черніг, Коз], с. Дубина [Ки, Тет], с-ще Тополине [С, Конот]; Східний 
регіон: смт Очеретине [До, Ясинув], с. Тополине [До, Нік], с. Черемшине [Лу, 
Довж], с. Букине [Ха, Ізюм]; Південний регіон: с. Березине [Дн, Крин], 
с. Капустине [М, Віт], с. Сливине [М, Мик], с. Смородине [Зап, Віл]; Центральний 
регіон: с-ще Березина [Ві, Він], с. Гарбузин [Черк, Кор], с. Горошине [П, Сем], с-ще 
Дубина [Ві, Трос], с. Капустине [Черк, Шпол]; Західний регіон: с. Березина [Льв, 
Жид], с. Грабина [Льв, Бус], с. Дубина [Льв, Брод], с. Капустин [Хм, Старок], с. 
Липина [Льв, Брод]); 

3) твірна основа флороніма + демінутивний суфікс -к-/-еньк- (Північний 
регіон: с-ще Берізки [Ж, Бер], с. Грушки [Ж, Хор], с. Липки [Ж, Поп], 
с. Журавлинка [Ж, Нар], с. Бучки [Черніг, Нов], с. Черешеньки [Черніг, Короп], 
с. Вишеньки [Ки, Борис]; Східний регіон: с. Берестки [До, Слов], с. Муравка [До, 
Покр]; Південний регіон: с. Бурячки [М, Каз], с. Будячки [О, Роз], с. Грабки [Дн, 
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Маг]; Центральний регіон: с. Грушка [Ві, Мог], с. Ясенки [Ві, Лип], с. Рогізка [Ві, 
Чеч], с. Журавлинка [Кі, Гол], с. Вишенька [Ві, Хміл]; Західний регіон: с. Яблунька 
[Ів, Бог], Черешенька [Хм, Дер], с. Липки [Льв, Мос], с. Дубки [Р, Сарн], с. Грушка 
[Льв, Кам]); 

4) твірна основа (відносний прикметник) + демінутивний суфікс -еньк- 

(Східний регіон: с. Лозовенька [Ха, Бал], с. Берестовенька [Ха, Красног]); 
5) твірна основа флороніма + суфікс -ищ-/-иськ- (Північний регіон: 

с. Дубище [Ж, Чуд], с. Хмелище [Ж, Бер]; Західний регіон: с. Дубище [Во, Ків], 
с. Кропивище [Ів, Кол], с. Малинище [Льв, Брод], с. Хмелиська [Т, Підв]); 

6) твірна основа флороніма + формант -уват-/-увах- (Східний регіон: 

с. Новоочеретувате [До, Вел], м. Ясинувата [До, Ясин], с-ще Комишуваха [До, 
Вел], смт Комишуваха [До, Крас], с. Грушуваха [Ха, Бар]; Південний регіон: 

с. Ясинувате [Зап, Віл], с. Тернувате [Дн, П’ят], с. Очеретувате [Дн, Вас], 
с. Осикувате [Дн, П’ят], с. Вишнювате [Зап, Біль]; Центральний регіон: 

с. Лозувата [Ві, Лип], с. Осикувате [Кі, Бобр], с. Очеретувате [П, Сем]); 
7) твірна основа відносного прикметника із суфіксом -ів-/-ев-/-ов- + 

демінутивний суфікс -ець-/-очк- (Центральний регіон: с. Берестовець [Черк, 
Ум], с. Вербовець [Ві, Мур], с. Грабовець [Ві, Нем], с. Дубовець [Ві, Нем],  
с-ще Липовець [Ві, Лип]; Західний регіон: с. Берестовець [Р, Кос], с. Буковець 
[Зак, Вол], с. Вербовець [Зак, Вин], смт Вишнівець [Т, Збар], с. Вільховець [Льв, 
Пер], с. Грабовець [Льв, Кам], с. Кленовець [Зак, Мук], с. Липовець [Льв, Явор], 
с. Соснівочка [Хм, Біл], с. Ясеновець [Ів, Рож]); 

8) твірна основа відносного прикметника із суфіксом -ів- + -чик- 

(Західний регіон: с. Вербівчик [Льв, Брод], с. Вишнівчик [Льв, Пер], с. Вільхівчик 
[Т, Гус], с. Орихівчик [Льв, Брод]). 

Надзвичайно цікавими є ойконіми, зафіксовані в Східному регіоні України (у 
Старобільському районі Луганської області), які мають аж 3 суфікси: с. Дубовівка, 
с. Лозовівка (-ов- + -ів- + -к-). Це явище не відповідає системі українського 
словотвору, особливо, коли ми говоримо про творення ойконімів.  

Варто розглянути також ойконіми, зафіксовані в Південному та 
Центральному регіонах України: смт Березнегувате [М, Березн], 
с. Березнегуватське [М, Новоб], с. Березнегувате [Кі, Ком]. Нашу увагу 
привернули спосіб та особливості творення цих одиниць. М. Т. Янко, аналізуючи 
структуру гідроніма р. Березнегувата, зокрема вказує, що назва «утворилася від 
основи берез- за допомогою суфікса -нег- (гадають, діалектний формант, що 
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відповідає загальноприйнятому в українській мові -ник-/-няк-) та суфікса -уват-, 

поширеного на півдні України, на землях, які входили до Запорізької Січі» [ТСУ, 
с. 40]. Проте доказів на користь існування діалектного суфікса -нег- не знаходимо. 
Отже, ці одиниці ще потребують докладного лінгвістичного вивчення. 

У Західному регіоні нами зафіксовано чимало ойконімів, утворених шляхом 
конфіксації, на відміну від інших регіонів України. Скажімо, у Північному регіоні 
засвідчено тільки 2 ойконіми, утворені конфіксальним способом, а в Східному та 
Центральних регіонах – лише по 1. Серед найпродуктивніших префіксів, які бради 
участь у словотворенні, можемо виокремити такі: 

1) під- (Західний регіон: с. Підберезці [Льв, Пуст], с. Підбереззя [Во, Гор], 
с. Підвербці [Ів, Тлум], с. Підвиноградів [Зак, Вин], с. Піддубне [Льв, Сок], 
с. Підлипки [Р, Рад], с. Підсмереки [Льв, Пер]; Північний регіон: с. Піддубівка 
[Черніг, Прил], с. Підлипне [С, Під]; Східний регіон: с. Піддубне [До, Вел]; 
Центральний регіон: с. Піддубне [Кі, Новоу]); 

2) за- (Західний регіон: с. Задубина [Льв, Пер], с. Залип’я [Ів, Рог], 
с. Заліщики [Т, Буч], м. Заліщики [Т, Зал]); 

3) не- (Західний регіон: с. Нелипівці [Чернів, Кель], с. Неліпине [Зак, Свал]); 
4) по- (Західний регіон: с. Покропивна [Т, Коз]).  
В ойконімі с. Попідлоззя [Зак, Вол] (Західний регіон) натрапляємо аж на 

2 префікси (по- + під-). 

Окрему групу становлять ойконіми-композити, утворені шляхом осново- чи 

словоскладання (часом із суфіксацією), наприклад, Північний регіон: с. Рудня-

Калинівка [Ж, Мал], с. Миколаївка-Тернівська [С, Біл], с. Дуболугівка [Черніг, Ніж], 
с. Малоберезанське [Ки, Тар], смт Дубов’язівка [С, Конот]; Східний регіон: 

с. Новокалинове [До, Ясинув], с-ще Рідкодуб [До, Бах], с. Стародубівка [До, Манг], 
с. Оріхово-Василівка [До, Бах], с. Дубово-Василівка [До, Бах]; Південний регіон: 

с. Богдано-Вербки [Дн, Петроп], с. Нововербське [Дн, Петроп], 
с. Старовишневецьке [Дн, Син], с. В’язівське-Водяне [Дн, Юр], с. Грушувато-

Криничне [Дн, Син]; Центральний регіон: с. Хутір-Хмільна [Черк, Кан], 
с. Петрівка-Роменська [П, Гад], с. Рокитне-Донівка [П, Крем], с. Усть-Лип’янка 
[П, Маш], с. Семидуби [Кі, Гол]; Західний регіон: с. Баня-Березів [Ів, Кос], 
с. Вербка-Мурована [Хм, Яр], с. Вільхівці-Лази [Зак, Тяч], с. Самари-Оріхові [Во, 
Рат]. 

У всіх регіонах засвідчено ойконіми, що повністю збігаються із формою 
флороніма (Північний регіон: с. Нехворощ [Ж, Анд], с. Вільха [Ж, Ром], с. Клен 
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[Ж, Рад], с. Тополя [Черніг, Прил], с. Осика [Ж, Нар]; Східний регіон: с. Роза [До, 
Нов], с. Берека [Ха, Пер], с. Мурафа [Ха, Краснок], с. Явір [Ха, Бал]; Південний 
регіон: с. Барвінок [Дн, Крин], с. Виноград [О, Бер], с-ще Комиш [Хе, Чап], с-

ще Лаванда [Кр, Луч], с. Яблуня [М, Березан]; Центральний регіон: с. Барвінок 

[Черк, Звен], с. Виноград [Черк, Лис], с. Лоза [П, Хор], с. Рокита [П, Вел], 
с. Ромашка [Ві, Черн]; Західний регіон: с. Береза [Во, Рат], с. Верба [Во, Вол], 
с. Вишня [Льв, Гор], с. Липа [Во, Гор], с. Лоза [Зак, Ірш]), а також ойконіми, 
утворені як множинні форми (Північний регіон: с. Барвінки [Ж, Мал], с. Вереси 
[Ж, Жит], с. Дуби [Ж, Ов], с. Верби [Ж, Єм], с. Тополі [Черніг, Коз]; Східний 
регіон: с. Терни [До, Лим], с. Лози [Лу, Антр], с. Тополі [Ха, Двор], с.,  Ріпки [Ха, 
Бог], с. Гарбузи [Ха, Бог]; Південний регіон: с. Верби [Хе, Ниж], с-ще Кавуни [М, 
Ар], с. Калини [О, Ан], с. Тополі [Кр, Бах], с. Ясени [Зап, Ор]; Центральний регіон: 

с. Рокити [П, Сем], с. Ромашки [Кі, Ком], с. Сосни [Ві, Літ], с. Терни [П, Луб], 
с. Тополі [Черк, Драб]; Західний регіон: с. Дуби [Зак, Ірш], с. Калини [Зак, Тяч], 
с. Липи [Хм, Кам], с. Ліщини [Льв, Жид], с. Ясени [Чернів, Стор] та ін.).  

Надзвичайно широко представлені ойконіми-словосполучення, утворені від 
флоронімів. На основі аналізу цих одиниць можемо виокремити такі групи: 

1) ойконіми-словосполучення, у яких іменник мотивований назвою рослини, 
а прикметник позначає колір: Північний регіон: с. Чорні Лози [С, Шост], с. Біла 
Береза [С, Глух]; Центральний регіон: с. Зелений Барвінок [Кі, Олекс]; Західний 
регіон: с. Зелений Дуб [Р, Здол], с. Червона Дубина [Хм, Тео]; 

2) ойконіми-словосполучення, у яких один із компонентів, найчастіше 
ад’єктивний, мотивований назвою рослини, а головне слово-іменник є назвою 
одного з видів ландшафту: Північний регіон: с. Дубовий Гай [Черніг, Прил], 
с. Вишневий Яр [С, Бур], с. Березова Роща [Черніг, Сем], с. Вільшанська Нива [Ки, 
Фаст], с. Житні Гори [Ки, Рок], с. Гречана Гребля [Ки, Згур]; Східний регіон: 

с. Вербова Балка [До, Мос], с. Горіхова Балка [Лу, Сор], с. Калинова Балка [Лу, 
Білок], с. Сосновий Бір [Ха, Вов], с. Осиковий Гай [Ха, Чуг]; Південний регіон: 

с. Вербова Балка [М, Пер], с. Виноградний Яр [М, Ар], с. Виноградний Сад [М, 
Дом], с. Дубовий Гай [Зап, Новом]; Центральний регіон: с. Березова Балка [Кі, 
Віл], с. Березова Лука [П, Гад], с. Тернова Балка [Кі, Ком]; Західний регіон: 

с. Букачівська Слобода [Ів, Рог], с. Дубовий Гай [Хм, Пол], с. Рожневі Поля [Ів, 
Снят], с. Капустинський Ліс [Т, Збар], с. Липецька Поляна [Зак, Хуст]; 3) ойконіми-

словосполучення, у яких іменник мотивований назвою рослини, а прикметником-

означенням виступають компоненти малий, великий, новий, вищий, нижчий … : 
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Північний регіон: с. Великий Яблунець [Ж, Єм], с. Малий Яблунець [Ж, Єм], 
с. Нова Ольшана [Черніг, Ічн], с. Нижча Дубечня [Ки, Виш], с. Мала Вільшанка 
[Ки, Обух]; Східний регіон: с-ще Старі Терни [До, Мар], с. Верхня Вільхова [Лу, 
Стан], с. Верхня Оріхівка [Лу, Лут], с. Велика Рогозянка [Ха, Зол], с. Мала 
Рогозянка [Ха, Зол]; Південний регіон: с. Нові Вербки [Дн, Пав], с. Верхні 
Орішники [Кр, Біл], с. Нижні Орішники [Кр, Біл], с. Мала Калинівка [Дн, Сол]; 
Центральний регіон: с. Мала Березівка [Кі, Олекс], с. Велика Бузова [П, Шиш], 
с. Мала Бузова [П, Шиш], с. Нижні Вільшани [П, Пол], с. Нова Осота [Кі, Ол]; 
Західний регіон: с. Нові Березичі [Во, Любе], смт Великий Березний [Зак, Вел], 
с. Малий Березний [Зак, Вел], с. Новий Берестовець [Р, Кос], с. Мала Вербівка [Льв, 
Сам]; 

4) ойконіми-словосполучення, у яких іменник мотивований назвою рослини, 
а прикметник-означення є відантропонімним утворенням: Північний регіон: 

с. Микільська Борщагівка [Ки, Киє], с. Петропавлівська Борщагівка [Ки, Киє], 
с. Софіївська Борщагівка [Ки, Киє]; Південний регіон: с. Галина Лозуватка [Дн, 
П’ят]; Центральний регіон: с. Балабушині Верби [П, Глоб]; 

5) ойконіми-словосполучення, у яких субстантивований прикметник або 
іменник мотивований назвою рослини, а означенням є числівниковий компонент: 

Східний регіон: с. Лозова Друга [Ха, Двор], с. Лозова Перша [Ха, Двор]; 
Південний регіон: с. Комишівка Перша [О, Сар], с. Ясенове Перше [О, Люб], 
с. Ясенове Друге [О, Люб]; Центральний регіон: с-ще Калинівка Друга [Ві, Кал]; 
Західний регіон: с. Грушвиця Друга [Р, Ров], с. Грушвиця Перша [Р, Ров];  

6) ойконіми-словосполучення, у яких субстантивований прикметник або 
іменник мотивований назвою рослини, а прикметник-означення є утворенням від 
іншого ойконіма: Східний регіон: с. Черкаська Лозова [Ха, Дер]; Південний 
регіон: с. Кримська Роза [Кр, Біл]. 

7) ойконіми-словосполучення, у яких іменник мотивований назвою рослини, 
а прикметник-означення є назвою тварини: Південний регіон: с. Курячі Лози [М, 
Кр]. 

Окремо варто розглянути надзвичайно колоритні ойконіми-словосполучення, 
представлені в усіх регіонах України. Скажімо, у Північному регіоні на увагу 
заслуговує ойконім с. Кисла Дубина [С, Біл], що поєднує іменник, мотивований 
назвою рослини, й ад’єктив, який вказує на смакові властивості, що творить доволі 
цікавий образ. Ад’єктив красний в ойконімі с. Красні Лози [Черніг, Сем], на нашу 
думку, вживається в значенні «красивий», створюючи яскраву образну назву. У 
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Східному регіоні звертаємо увагу на ойконім с. Мокра Рокитна [Ха, Нов], що 
поєднує іменник, мотивований назвою рослини, й ад’єктив, який вказує на його 
фізичну характеристику. У Південному регіоні зафіксовано ойконім с. Суха Калина 
[Дн, Син], що поєднує іменник, мотивований назвою рослини, й ад’єктив, який 
вказує на його фізичну характеристику, це надає неабиякої образності. Давнє 
походження, на нашу думку, має ойконім с. Красний Мак [Кр, Бах], мотивований 
флоронімом мак. Лексема красный/красний функціонувала в українській мові 
попередніх періодів у кількох значеннях: 1. ‘гарний, прекрасний’, 2. (про колір) 
‘червоний’, 3. ‘красивий’ та ін. [СУМ XVI–XVII, вип. 15, с. 83-85]. Саме тому 
сьогодні важко визначити, яке саме значення ад’єктива було покладено в основу 
ойконіма. У Центральному регіоні України натрапляємо на ойконім с. Тихі Верби 
[Черк, Гор], що поєднує іменник, мотивований назвою рослини, й ад’єктив, це 
творить надзвичайно цікавий художній образ, який активно функціонує в 
українській лінгво- та етнокультурі. Колоритним є ойконім-композит-оксиморон 
с. Новий Стародуб [Кі, Петр], до складу якого входять компоненти, що є 

антонімами (новий і старий). Привертають увагу ойконіми с. Березна Воля [Во, 
Любе], с. Черемошна Воля [Во, Любо], с. Кам’яна Верба [Р, Дуб], зафіксовані в 
Західному регіоні. У назвах с. Березна Воля [Во, Любе], с. Черемошна Воля [Во, 
Любо] поєднується прикметник, мотивований назвою рослини, з абстрактним 
поняттям. А в ойконімі с. Кам’яна Верба [Р, Дуб] натрапляємо на поєднання 
флороніма верба й відносного прикметника кам’яний, що створює незвичайний 
високохудожній образ. 

Окрім цього, привертають увагу ойконіми с. Осьмаки [Черніг, Короп], 
с. Осьмаки [Черніг, Мен]. Згідно з місцевими легендами та переказами ці одиниці 
були утворені неморфологічним лексико-синтаксичним способом словотворення: 
частка із вказівною семантикою ось та множинна форма флороніма мак злилися в 
один ойконім. Щоправда, це лише народна етимологія, адже серед українських 
прізвищ поширеними є Третяк, Осьмак та ін., що найбільш імовірно походять від 
лексем із числовим значенням.  

Серед морфологічних особливостей ойконімів, мотивованих назвами рослин, 
у всіх регіонах України засвідчено зокрема такі. Відомо, що родові поняття 
село/селище об’єктивовані іменниками середнього роду, які поєднуються з 
лексемами, що теж мають флексії середнього роду, на позначення видових понять; 
це забезпечує їхнє узгодження, наприклад, Північний регіон: с. Осикове [Ж, 
Коростиш], с. Хмельове [Ж, Бер]; Східний регіон: с. Березове [До, Мар], 
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с. Берестове [До, Бах], с. Вишневе [Ха, Красног]; Південний регіон: с. Тернове 
[Зап, Біль], с. Тополине [Зап, Вас], с. Осотяне [Дн, Меж], с. Лозове [Кр, Сім]; 
Центральний регіон: с. Березове [П, Чут], с. Вербове [Кі, Гол], с. Вишневе [П, 
Лохв]; Західний регіон: с. Березове [Р, Рок], с. Вербове [Льв, Сок], с. Вишневе [Хм, 
Шеп] та ін. Нами зафіксовано ойконіми, у яких іменник село (с. р.) узгоджується з 
іменниками ж. р. на позначення видових понять: Північний регіон: с. Дубова [Ж, 
Бер], с. Вільхова [Ж, Нар], с. Хмільна [Ки, Киє], с. Вербова [Ки, Біл], с. Бузова [Ки, 
Киє]; Східний регіон: с. Вишнева [Ха, Бал], с. Лозова [Ха, Вов], смт Вільшана [Ха, 
Дер], с. Тернова [Ха, Дер], с-ще Бузова [Ха, Краснок]; Південний регіон: 

смт Просяна [Дн, Покр]; Центральний регіон: с. Бузова [Кі, Ком], с. Вербова [Ві, 
Том], с. Дубова [Черк, Ум], с. Лозова [Ві, Хміл], с. Хвощова [П, Шиш]; Західний 
регіон: с. Букова [Льв, Стар], с. Вільхова [Ів, Рог], с. Грабова [Льв, Бус], с. Дубова 
[Хм, Старос], с. Лозова [Хм, Вол], с. Лопушна [Льв, Пер], с. Тернова [Хм, Дун]. 
Очевидно, це зумовлено тим, що історично існували ще й субстантиви (наприклад, 
балка, долина, галявина), з якими ці ад’єктиви узгоджувалися, унаслідок певних 
суспільно-історичних обставин субстантиви втратили своє значення та поступово 
занепали, а до нашого часу дійшли лише ад’єктиви жіночого роду, виражені 
формами, похідними від флоронімів.  

Аналізуючи ойконіми, мотивовані назвами рослин, звертаємо увагу на 
надзвичайно цікаву річ, яка трапляється лише в Східному та Південному регіонах 
України (Луганська область та АР Крим). Поряд з ойконімами, що узгоджуються з 
родовими назвами в середньому роді, натрапляємо на одиниці, що мають флексію -
ий, яка вказує на їхню належність до чоловічого роду. Наприклад, Східний регіон: 

смт Кленовий [Лу, Ров], смт Ясенівський [Лу, Ров], смт Дубівський [Лу, Антр], с-

ще Сосновий [Лу, Сват]; Південний регіон: с. Виноградний [Кр, Мал], с-

ще Розовий [Кр, Із]. Очевидно, ці ойконіми формувалися під впливом російської 
мови, адже узгоджуються в чоловічому роді з лексемою російської мови посёлок, 

до того ж флексію чоловічого роду в ойконімах Західного, Північного й 
Центрального регіонів України не зафіксовано.  

Отже, проведене дослідження підтверджує думку мовознавців про те, що в 
процесі творення ойконімів переважає афіксальний спосіб, а саме суфіксація.  

Значно менше ойконімів утворено шляхом осново-/словоскладання та конфіксації. 
Аналіз топонімії Південної та Східної України показав, що частина назв населених 
пунктів зазнала значного впливу російської мови, саме тому сьогодні компоненти 
таких топонімів мотивовані флоронімами, не властивими українській мові. 
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До, Бах – Бахмутський район Донецької області. 
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До, Мар – Мар’їнський район Донецької області. 
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До, Ниж – Нижньокринська селищна рада Совєтського району міста Макіївки Донецької області. 
До, Нік – Нікольський район Донецької області. 
До, Нов – Новоазовський район Донецької області. 
До, Покр – Покровський район Донецької області. 
До, Сел – Селидівська міська рада Донецької області. 
До, Сер – Сердитенська селищна рада міста Шахтарська Донецької області. 
До, Слов – Слов’янський район Донецької області. 
До, Яс – Ясинівська селищна рада Кіровського району міста Макіївки Донецької області. 
До, Ясин – Ясинуватська міська рада Донецької області. 
До, Ясинув – Ясинуватський район Донецької області. 
Ж, Анд – Андрушівський район Житомирської області. 
Ж, Бер – Бердичівський район Житомирської області. 
Ж, Єм – Ємільчинський район Житомирської області. 
Ж, Жит – Житомирський район Житомирської області.  
Ж, Коростиш – Коростишівський район Житомирської області. 
Ж, Луг – Лугинський район Житомирської області. 
Ж, Мал – Малинський район Житомирської області. 
Ж, Нар – Народицький район Житомирської області. 
Ж, Нов – Новоград-Волинський район Житомирської області. 
Ж, Ов – Овруцький район Житомирської області. 
Ж, Ол – Олевський район Житомирської області. 
Ж, Поп – Попільнянський район Житомирської області. 
Ж, Рад – Радомишльський район Житомирської області.  
Ж, Ром – Романівський район Житомирської області.  
Ж, Хор – Хорошівський район Житомирської області. 
Ж, Чуд – Чуднівський район Житомирської області. 
Зак, Вел – Великоберезнянський район Закарпатської області. 
Зак, Вин – Виноградівський район Закарпатської області. 
Зак, Вол – Воловецький район Закарпатської області. 
Зак, Ірш – Іршавський район Закарпатської області.  
Зак, Мук – Мукачівський район Закарпатської області. 
Зак, Свал – Свалявський район Закарпатської області. 
Зак, Тяч – Тячівський район Закарпатської області. 
Зак, Хуст – Хустський район Закарпатської області. 
Зап, Біль – Більмацький район Запорізької області. 
Зап, Вас – Василівський район Запорізької області.  
Зап, Віл – Вільнянський район Запорізької області. 
Зап, Мих – Михайлівський район Запорізької області. 
Зап, Новом – Новомиколаївський район Запорізької області. 
Зап, Ор – Оріхівський район Запорізької області. 
Ів, Бог – Богородчанський район Івано-Франківської області. 
Ів, Кол – Коломийський район Івано-Франківської області. 
Ів, Кос – Косівський район Івано-Франківської області. 
Ів, Рог – Рогатинський район Івано-Франківської області. 
Ів, Рож – Рожнятівський район Івано-Франківської області. 
Ів, Снят – Снятинський район Івано-Франківської області.  
Ів, Тисм – Тисменицький район Івано-Франківської області. 
Ів, Тлум – Тлумацький район Івано-Франківської області. 
Ки, Біл – Білоцерківський район Київської області.  
Ки, Борис – Бориспільський район Київської області. 
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Ки, Виш – Вишгородський район Київської області.  
Ки, Згур – Згурівський район Київської області.  
Ки, Киє – Києво-Святошинський район Київської області. 
Ки, Обух – Обухівський район Київської області.  
Ки, Рок – Рокитнянський район Київської області.  
Ки, Тар – Таращанський район Київської області. 
Ки, Тет – Тетіївський район Київської області. 
Ки, Фаст – Фастівський район Київської області.  
Кі, Бобр – Бобринецький район Кіровоградської області.  
Кі, Віл – Вільшанський район Кіровоградської області. 
Кі, Гол – Голованівський район Кіровоградської області. 
Кі, Ком – Компаніївський район Кіровоградської області. 
Кі, Новоу – Новоукраїнський район Кіровоградської області. 
Кі, Ол – Олександрівський район Кіровоградської області. 
Кі, Олекс – Олександрійський район Кіровоградської області. 
Кі, Петр – Петрівський район Кіровоградської області. 
Кр, Бах – Бахчисарайський район АР Крим. 
Кр, Біл – Білогірський район АР Крим. 
Кр, Із – Ізобільненська сільська рада міста Алушти АР Крим.  
Кр, Кір – Кіровський район АР Крим. 
Кр, Красноп – Красноперекопський район АР Крим. 
Кр, Луч – Лучистівська сільська рада міста Алушти АР Крим.  
Кр, Мал – Маломаяцька сільська рада міста Алушти АР Крим.  
Кр, Сак – Сакський район АР Крим. 
Кр, Сім – Сімферопольський район АР Крим. 
Лу, Антр – Антрацитівський район Луганської області. 
Лу, Білок – Білокуракинський район Луганської області. 
Лу, Довж – Довжанський район Луганської області. 
Лу, Лут – Лутугинський район Луганської області.  
Лу, Ров – Ровеньківська міська рада Луганської області. 
Лу, Сват – Сватівський район Луганської області. 
Лу, Сор – Сорокинський район Луганської області.  
Лу, Стан – Станично-Луганський район Луганської області. 
Лу, Стар – Старобільський район Луганської області. 
Льв, Брод – Бродівський район Львівської області. 
Льв, Бус – Буський район Львівської області. 
Льв, Гор – Городоцький район Львівської області. 
Льв, Жид – Жидачівський район Львівської області. 
Льв, Жов – Жовківський район Львівської області. 
Льв, Кам – Кам’янко-Бузький район Львівської області. 
Льв, Мос – Мостиський район Львівської області. 
Льв, Пер – Перемишлянський район Львівської області. 
Льв, Пуст – Пустомитівський район Львівської області. 
Льв, Сам – Самбірський район Львівської області.  
Льв, Сок – Сокальський район Львівської області. 
Льв, Стар – Старосамбірський район Львівської області. 
Льв, Явор – Яворівський район Львівської області. 
М, Ар – Арбузинський район Миколаївської області.  
М, Березан – Березанський район Миколаївської області.  
М, Березн – Березнегуватський район Миколаївської області. 
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М, Віт – Вітовський район Миколаївської області. 
М, Дом – Доманівський район Миколаївської області.  
М, Каз – Казанківський район Миколаївської області. 
М, Кр – Кривоозерський район Миколаївської області.  
М, Мик – Миколаївський район Миколаївської області. 
М, Новоб – Новобузький район Миколаївської області. 
М, Пер – Первомайський район Миколаївської області.  
О, Ан – Ананьївський район Одеської області.  
О, Балт – Балтська міська рада територіальної громади (Балтська міська територіальна громада) Одеської області. 
О, Бер – Березівський район Одеської області.  
О, Біл – Білгород-Дністровський район Одеської області. 
О, Люб – Любашівський район Одеської області.  
О, Роз – Роздільнянський район Одеської області.  
О, Сар – Саратський район Одеської області.  
П, Вел – Великобагачанський район Полтавської області.  
П, Гад – Гадяцький район Полтавської області. 
П, Глоб – Глобинський район Полтавської області.  
П, Коб – Кобеляцький район Полтавської області. 
П, Крем – Кременчуцький район Полтавської області. 
П, Лохв – Лохвицький район Полтавської області. 
П, Луб – Лубенський район Полтавської області. 
П, Маш – Машівський район Полтавської області. 
П, Пол – Полтавський район Полтавської області. 
П, Сем – Семенівський район Полтавської області.  
П, Хор – Хорольський район Полтавської області. 
П, Чут – Чутівський район Полтавської області.  
П, Шиш – Шишацький район Полтавської області. 
Р, Дем – Демидівський район Рівненської області. 
Р, Дуб – Дубенський район Рівненської області. 
Р, Здол – Здолбунівський район Рівненської області.  
Р, Кор – Корецький район Рівненської області. 
Р, Кос – Костопільський район Рівненської області.  
Р, Рад – Радивилівський район Рівненської області. 
Р, Ров – Ровенський район Рівненської області. 
Р, Рок – Рокитнівський район Рівненської області.  
Р, Сарн – Сарненський район Рівненської області. 
С, Біл – Білопільський район Сумської області. 
С, Бур – Буринський район Сумської області.  
С, Вел – Великописарівський район Сумської області. 
С, Глух – Глухівський район Сумської області.  
С, Конот – Конотопський район Сумської області. 
С, Крол – Кролевецький район Сумської області. 
С, Лип – Липоводолинський район Сумської області. 
С, Під – Підлипненська сільська рада міста Конотопа Сумської області. 
С, Ромен – Роменський район Сумської області. 
С, Шост – Шосткинський район Сумської області. 
Т, Буч – Бучацький район Тернопільської області. 
Т, Гус – Гусятинський район Тернопільської області. 
Т, Зал – Заліщицький район Тернопільської області. 
Т, Збар – Збаразький район Тернопільської області. 
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Т, Коз – Козівський район Тернопільської області. 
Т, Підв – Підволочиський район Тернопільської області. 
Ха, Бал – Балаклійський район Харківської області. 
Ха, Бар – Барвінківський район Харківської області. 
Ха, Бог – Богодухівський район Харківської області. 
Ха, Вов – Вовчанський район Харківської області. 
Ха, Двор – Дворічанський район Харківської області.  
Ха, Дер – Дергачівський район Харківської області.  
Ха, Зол – Золочівський район Харківської області.  
Ха, Ізюм – Ізюмський район Харківської області. 
Ха, Красног – Красноградський район Харківської області.  
Ха, Краснок – Краснокутський район Харківської області. 
Ха, Куп – Куп’янський район Харківської області. 
Ха, Лоз – Лозівський район Харківської області. 
Ха, Нов – Нововодолазький район Харківської області.  
Ха, Пер – Первомайський район Харківської області.  
Ха, Чуг – Чугуївський район Харківської області.  
Хе, Ниж – Нижньосірогозький район Херсонської області.  
Хе, Чап – Чаплинський район Херсонської області.  
Хм, Біл – Білогірський район Хмельницької області. 
Хм, Вол – Волочиський район Хмельницької області.  
Хм, Дер – Дережнянський район Хмельницької області. 
Хм, Дун – Дунаєвецький район Хмельницької області.  
Хм, Кам – Кам’янець-Подільський район Хмельницької області. 
Хм, Пол – Полонський район Хмельницької області. 
Хм, Старок – Старокостянтинівський район Хмельницької області. 
Хм, Старос – Старосинявський район Хмельницької області. 
Хм, Тео – Теофіпольський район Хмельницької області.  
Хм, Шеп – Шепетівський район Хмельницької області.  
Хм, Яр – Ярмолинецький район Хмельницької області.  
Черк, Гор – Городищенський район Черкаської області. 
Черк, Драб – Драбівський район Черкаської області. 
Черк, Звен – Звенигородський район Черкаської області. 
Черк, Кан – Канівський район Черкаської області. 
Черк, Кор – Корсунь-Шевченківський район Черкаської області. 
Черк, Лис – Лисянський район Черкаської області. 
Черк, Ум – Уманський район Черкаської області. 
Черк, Шпол – Шполянський район Черкаської області. 
Чернів, Кель – Кельменецький район Чернівецької області. 
Чернів, Стор – Сторожинецький район Чернівецької області. 
Черніг, Бах – Бахмацький район Чернігівської області. 
Черніг, Ічн – Ічнянський район Чернігівської області. 
Черніг, Коз – Козелецький район Чернігівської області. 
Черніг, Короп – Коропський район Чернігівської області. 
Черніг, Мен – Менський район Чернігівської області.  
Черніг, Ніж – Ніжинський район Чернігівської області. 
Черніг, Нов – Новгород-Сіверський район Чернігівської області. 
Черніг, Прил – Прилуцький район Чернігівської області. 
Черніг, Сем – Семенівський район Чернігівської області.  
Черніг, Снов – Сновський район Чернігівської області. 
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Навчання англійської мови як іноземної стало сьогодні не лише потужною 
індустрією, а й плідним напрямком теоретичних досліджень у галузі лінгвістики. У 

цій статті здійснено критичний огляд нових тенденцій в одній з найбільш актуальних 
течій у викладанні англійської мови – а саме, англійській мові для академічних цілей 
(English for Academic Purposes, EAP). Розкрито еволюцію розвитку викладання 
англійської для академічних цілей, окреслено термінологічні проблеми, пов’язані із 
концептуалізацією цього напрямку у межах англійської мови для спеціальних цілей 
(English for Specific Purposes, ESP). Проаналізовано зміни, які сьогодні відбуваються в 
академічній англійській мові під сильним впливом інших мов (концепт «симілекту» 
А. Мауранен), та висвітлено можливості збагачення педагогічної практики у сфері 
англійської для академічних цілей шляхом залучення перспективи “English as a Lingua 

Franca”, що передбачає вивчення мови з метою ефективної взаємодії у 
мультилінгвальному середовищі. Розглянуто оновлену (2018) версію дескрипторів 
Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR) у їх зв’язку із викладанням 
англійської для академічних цілей: зокрема, присвячено увагу навичкам медіації, 
критичному мисленню та інтегративному мисленню, які, на нашу думку, слід 
активніше задіювати у викладанні наукового письма англійською мовою. Окреслено 
теоретичне підґрунтя та методологічні принципи викладання англійської мови для 
наукових публікацій (English for Research Publication Purposes, ERPP) як нової підгалузі 
англійської мови для академічних цілей, що поєднує вивчення жанрової специфіки 
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англомовної наукової статті із розглядом різноманітних позамовних чинників, що 
стосуються наукових публікацій.  

Ключові слова: англійська мова для академічних цілей, академічне письмо, 
симілект, критичне мислення, Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти, 
англійська мова для наукових публікацій.  
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English language education, especially in light of the status of English as present-day 

lingua franca, has become a prolific field of research, and no less prolific area of practical 

application internationally. Through a critical literature review, the current study addresses 

one of its most prominent subfields – English for Academic Purposes – with special emphasis 

on academic writing. We briefly touch upon its evolution and identify the terminological 

ambiguities involved in EAP conceptualization within the broader framework of ESP 

(English for Specific Purposes). By examining the changes that academic English is 

undergoing today due to the overwhelming influence of L2 speakers’ varieties (termed 

“similects” by Anna Mauranen), we elucidate how English as a Lingua Franca movement 

can benefit and enrich EAP pedagogic practice. We also discuss how EAP fits within the 

latest CEFR guidelines, paying close attention to mediating skills, critical thinking and 

integrative thinking skills, which, as we argue, need to be more extensively incorporated into 

academic writing instruction. We discuss the rationale and the methodological principles of 

English for Research Publication Purposes as a new offshoot of EAP, which combines genre-

based instruction with the exploration of multiple non-linguistic issues, involved in academic 

publishing, such as interaction with editors and gatekeepers, choosing a suitable journal, 

navigating the review process. We hope to demonstrate that EAP teaching, and especially 

academic writing instruction, is in need of major revision to overcome the yawning gap that 

currently exists between theory and practice.  
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Обучение английскому языку как иностранному сегодня стало не только 
мощной индустрией, но и плодотворным направлением теоретических исследований в 
области лингвистики. В этой статье представлен критический обзор новых 
тенденций в одном из самых актуальных течений в преподавании английского языка – 

а именно, английском языке для академических целей (English for Academic Purposes, 

EAP). Проанализированы изменения, которые сегодня происходят в академическом 
английском языке под сильным влиянием других языков (концепт «симилекта» 
А. Мауранен), и освещены возможности обогащения педагогической практики в сфере 
английского для академических целей путем привлечения перспективы "English as a 
Lingua Franca", предусматривающей изучение языка с целью эффективного 
взаимодействия в мультиязычной среде. Рассмотрены обновленные (2018) 
дескрипторы Общеевропейских Рекомендаций по языковому образованию (CEFR) в их 
связи с преподаванием английского для академических целей: в частности, уделено 

внимание навыкам медиации, критическому мышлению и интегративному мышлению, 
которые, по нашему мнению, следует активнее задействовать в преподавании 
академического письма на английском языке. Определены теоретические основы и 
методологические принципы преподавания английского языка для научных публикаций 

(English for Research Publication Purposes, ERPP) как новой отрасли английского языка 
для академических целей, сочетающей изучение жанровой специфики англоязычной 
научной статьи с рассмотрением различных внеязыковых факторов, касающихся 

научных публикаций. 
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Introduction 

We live in challenging times, with unexpected surprises – or some would rather 

say possibilities – lurking around the corner. Educators are no exception. Should we 

change the ways we teach? Or modify the content? What seems to be the latest trend 

in teaching languages, and academic English specifically? Why should we care? 

English for Academic Purposes (EAP) is one of the fastest-growing branches of 

English for Specific Purposes (ESP) today. Over the last three decades, it has become 

a powerful research-informed movement, driven by the needs of international students 

studying at Anglophone universities and researchers seeking recognition in the 

English-dominated academic world [Hyland and Shaw, 2016, p. 1]. The novelty of the 

study lies in bringing together the latest research on the currently dominant topics in 

EAP, some of which are rather contentious, and highlighting their pedagogic 

implications. The object of the study is English for Academic Purposes as an 

independent field of research and practice in linguistics, while its subject is new trends 

and developments in teaching English for Academic Purposes today. 

The purpose of our narrative review is to analyze the issues and challenges, 

involved in teaching EAP today, with a particular focus on academic writing. To 

achieve this, we set out to tackle several timely tasks. We will first pave our way 

through the maze of EAP-related terms, dealing with underlying conceptual 

controversies. Synthesizing the latest research in the field, we will examine how the 

use of ELF (English as a Lingua Franca), comprised of multiple so-called similects, is 

affecting the standards of academic English and the ways these changes can be 

addressed in EAP classroom. We will next examine the development of students’ 
mediating skills and critical thinking skills in the light of EAP’s relation to the 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) descriptors, 

which were updated in 2018. We will also pay particular attention to the emergent 

field of English for Research Publication Purposes (ERPP), where writing instruction 

is complemented with the exploration of the broader context of international scholarly 

publishing. This research draws together, synthesizes, and reveals several recurring 

themes in EAP that strongly resonate with EAP teaching in Ukraine today, in times of 

educational reform and the trend of overall "westernization" of language education in 

this country. We have selected recent scholarly sources on the theory and practice of 
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EAP found in authoritative research electronic databases. For that matter, we have 

performed core keywords search that helped us identify relevant literature for this 

study.  

Navigating a sea of terms 

The rise of English as the international language of economy, technology and 

science in the post-war era brought about drastic shifts in the field of ELT (English 

Language Teaching). As the domains of English use became increasingly specialised 

and diverse, the need arose for language courses that would be focused on the 

particular professional or academic contexts that learners had to deal with. In response 

to this need the field of ESP (English for Specific Purposes) was developed, with its 

major premise being orientation on “the language, skills, and genres appropriate to the 
specific activities the learners need to carry out in English” [Paltridge and Starfield, 

2013, p. 2]. It was thus differentiated from EGP (English for General Purposes), which 

aims at building the students’ general linguistic competence, regardless of their 
occupation or discipline. EGP is typically associated with the beginner level of 

language proficiency and seen as a prerequisite for ESP, which mostly (though not 

necessarily) targets adult students at the intermediate or advanced levels of language 

study [Dudley-Evans and St. John, 1998, p. 5]. ESP is grounded not merely in 

linguistic, but also social and cognitive demands of target learners [Hyland and Wong, 

2020, p. 2].  

According to the well-known classification by T. Dudley and M. St. John [1998, p. 

6], the two major branches of ESP are English for Academic Purposes (EAP) and 

English for Occupational Purposes (EOP). EAP is further subdivided into English for 

(Academic) Science and Technology; English for (Academic) Medical Purposes; 

English for (Academic) Legal Purposes; English for Management, Science and 

Economics. EOP is represented with English for Professional Purposes (comprised of 

English for Medical Purposes and English for Business Purposes) and English for 

Vocational Purposes (comprised of Pre-Vocational English and Vocational English). 

This classification, however, is far from being exhaustive, as EOP potentially has as 

many varieties as there are human occupations that involve the use of English for 

international communication. Thus, a great number of educational resources focus on 

such subfields as Aviation English, English for Tourism and Hospitality, English for 

Nursing and even English for Call-Centers. Within EAP more specialised fields have 

appeared such as English for Research Publication Purposes, or ERPP [Flowerdew, 

2015] and English for Thesis and Dissertation Writing [Paltridge and Starfield, 2013, 

Paltridge and Starfield, 2019]. Besides, the distinction between EAP and EOP is not 
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definitive, since a large part of the work carried out in higher education context is 

actually training for professional life and might thus be described as EOP, though its 

formal label would be EAP [Flowerdew and Peacock, 2001, p. 11]. EAP is sometimes 

divided into English for General Academic Purposes (EGAP) and English for Specific 

Academic Purposes (ESAP): while EGAP deals with teaching academic English to 

students in all fields of study, ESAP narrows the focus down to a particular discipline 

[Flowerdew, 2016, p. 7]. Furthermore, the two can be differentiated with regard to the 

level: EGAP is mostly provided for undergraduate students, whereas ESAP is suited to 

the needs of postgraduates [ibid., p. 8].  

The term EAP was first used by the British Council in 1975, and by 1997 it was 

also spread in the US [Flowerdew, 2016, p. 7]. In its early days (the 1970-80s) EAP 

was primarily associated with English for Science and Technology – the field, which 

was intensely researched by celebrated scholars such as J. Swales, C. Bazerman, 

M.A.K. Halliday [Parkinson, 2013, p. 155]. Its focus has largely expanded now, with 

the increasing number of publications analyzing the discourse of Humanities and 

Social Sciences (notably, these fields are not represented in the classification by 

Dudley-Evans and St. John, 1998]. However, some researchers, working exclusively 

with the “hard sciences”, tend to equate EST with EAP [see, for example, Escribano 

and McMahon, 2009, p. 189].  

Whether EAP should be considered a subfield of ESP has also been subject to 

question. It is sometimes argued that EAP constitutes a separate field of teaching and 

research in applied linguistics in its own right [see, for example, Hamp-Lyons, 2011, 

p. 89]. The latest book edited by K. Hyland [together with L. Wong, 2020] bears the 

title “Specialised English: New Directions in ESP and EAP Research and Practice”, 

which seems to give support to the aforementioned view, though this issue is not 

brought up explicitly throughout the book. M. Ruiz-Garrido, J. Palmer-Silveira and I. 

Fortanet-Gómez promote the term English for Academic and Professional Purposes 

(EPAP), dismissing the term “specific” altogether as being too broad and vague [Ruiz-

Garrido, Palmer-Silveira and Fortanet-Gómez, 2010, p. 1]. Thus, there is much 

controversy involved in the classification and conceptualisation of EAP. 

There is also some ambiguity perceived in the relation of EAP to other innovative 

pedagogic initiatives, such as EMI (English as a Medium of Instruction) and CLIL 

(Content and Language Integrated Learning). However, the three are obviously 

different in their focus: EAP is concerned solely with teaching language; EMI uses 

language only as a vehicle for teaching content; CLIL strives to combine both foci (but 

it is mostly confined to the secondary level of education, in contrast to EAP and EMI) 
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[Airey, 2016]. At the same time, attempts are often made to integrate EMI with EAP 

programmes to facilitate learner’s autonomy: A. Jiang and L. Zhang [2016] report on 

the results of one such initiative in China. Even when not located within EMI context 

directly, EAP undeniably has important implications for EMI, serving to strengthen 

the language competence students need to comprehend the content as instructed in 

English. 

English as a Lingua Franca and the concept of similects  

With speakers of English as a second language (L2 speakers) currently 

outnumbering its native (L1) speakers worldwide, English has undoubtedly become 

the first global lingua franca, whose reach has no parallels in history [Mauranen, 2020, 

p. 10]. This fact has significantly affected the landscape of English language teaching, 

where the phenomenon of ELF, or English as a Lingua Franca, is now a salient focus 

of research.  

ELF is generally defined as “any use of English among speakers of different first 

languages for whom English is the communicative medium of choice, and often the 

only option” [Seidlhofer, 2011, p. 7]. This definition does not exclude native speakers, 

who may use ELF as their additional language (adopting some of its conventions) with 

the purpose of intercultural communication. A. Mauranen considers ELF in relation to 

similects – the term she introduced to designate varieties of language (in this case, 

English) used by the speakers who have a different first language, resulting from 

parallel cross-linguistic transfer [Mauranen, 2020, p. 10]. They can also be described 

as particular features of English use that are often shared by people with the same L1. 

Similects may get local nicknames, such as “Chinglish”, “Finglish”, “Dunglish”, 
which reflect their hybrid nature. ELF represents a second-order contact language 

between different similects, being a complex self-organising system [ibid., p. 19]. ELF 

interactions may involve speakers of different hybrids, which leads to a highly 

intricate language contact. The multilingual nature of ELF has come to the foreground 

in its latest conceptualization as “English as a Multilingua Franca”, suggested by J. 
Jenkins [2018]. The distinction that lies at the core of “English as a Lingua Franca” is 
not between native and non-native speakers, but between mono- and multilingual 

speakers, depending on their ability to switch between language varieties at their 

disposal.  

In ELF contexts, speakers may have to accommodate to each other’s language 
varieties for the overarching purpose of achieving communicative efficiency, without 

much regard for grammatical and phonological correctness. The standard conventions 

of English language use thus turn out to be challenged. This fact underpins the 
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innovative and rather controversial pedagogical philosophy advocated by ELF 

scholars (mainly B. Seidlhofer, A. Mauranen, J. Jenkins). They argue that the 

linguistic practices of L2 English users should be accepted as appropriate, as long as 

they are comprehensible to the interlocutors. Therefore, the objective of ELF teaching 

is to help students to acquire effective communication skills rather than native-like 

performance [Qiufang, 2012]. It strongly argues against the pervasive use of native 

speaker norms as a benchmark in English language teaching and assessment – the 

trend, which has recently received the derogatory label of “native speakerism” [the 

term was coined by A. Holliday, see discussion in Rose et al., 2010]. Likewise, in her 

2011 book, B. Seidlhofer deconstructs the notions of “native speaker (NS)” and 

“standard English” as idealized and reified concepts that should not be considered as 

appropriate (nor achievable) target in language learning. Nowadays, it is widely 

recognized that the ELF perspective is doing a valuable job in promoting realistic 

objectives in language teaching and rethinking the concept of “error”, which looms 
large in traditional teaching methods [Swan, 2012]. It has therefore become an integral 

part of the studies within the realm of TESOL (Teaching English to Speakers of Other 

Languages) [Rose et al., 2010], or, in other recent terms, teaching English to 

multilingual students [Bitchener, Storch and Wette, 2017]. In 2012 “The Journal of 
English as a Lingua Franca” was launched, with a large bulk of its articles addressing 

the pedagogical potential of the ELF movement. It is widely admitted, though, that 

ELF-aware pedagogies are very slow to be translated into practice, due to the deeply 

entrenched orientation towards native speaker standards in ELT [Qiufang, 2012].  

At this point we would like to clarify the place of ELF among other terms related 

to English education, which turns out to be a rather complicated question. Non-native 

speakers can use and learn English either as their second language (ESL) – if they 

reside in an English-speaking country, or as a foreign language (EFL) – if they reside 

elsewhere. The term ESL, however, is now being increasingly replaced with EAL 

(English as an Additional Language), because English may not necessarily be the 

second language a person acquires (it may be the third, the forth etc.). Regarding the 

relation between the terms “English as a Foreign Language” and “English as a Lingua 
Franca”, M. Swan [2012, p. 379] notes that both are “double-sided” because they can 
refer to teaching and learning activities to and by non-native speakers (EFL) on the 

one hand, and the use of English by non-native speakers for international 

communication (ELF), on the other; moreover, they may also be used to designate 

kinds of language: the English that is taught to and/or learnt by non-native speakers 

(EFL), and the English that is used by non-native speakers for international 
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communication (ELF). While the two concepts are often counterposed by ELF 

scholars, M. Swan believes that “EFL leads to ELF; they are on opposite sides of the 
same coin.” [ibid., p. 388]. Thus, ELF can be seen either as a separate terrain of 

English teaching and use or an integral part of EFL. Alongside the well-established 

term “English as a Lingua Franca”, one can also come across the term “English as an 
International Language” (EIL) used roughly with the same meaning.  

English as a Lingua Franca movement has major implications for the field of EAP, 

as academic communication today turns out to be largely shaped by non-native 

speakers. Academic English is thus not a monolithic standardised construct but a mix 

of culture-specific varieties, with the speakers of different L1 accommodating to each 

other’s linguistic features for the sake of mutual understanding. English as an 
Academic Lingua Franca (or English as a Lingua Franca in the Academia, a.k.a 

ELFA) has now emerged as a rapidly developing area of research in its own right, with 

corpus methods being employed to trace the patterns of English as used for 

intercultural communication in academic setting [Mauranen, Hynninen and Ranta, 

2010]. I. Schaller-Schwaner suggests the term “English for Pluringual Academic 
Purposes” to capture the overlap between English for Academic Purposes and ELF 

[2015]. In one of her later works [2018], which is based on a bilingual setting, she 

regards ELF as a multilingual “edulect” with a large potential as a medium for 
teaching students other languages.  

As noted by Flowerdew [2015, p. 254] the use of ELF is intensely spreading 

within the spoken and informal written academic varieties, but not in the genre of 

research article, which is vigilantly guarded by academic publishing gatekeepers, most 

of whom happen to be native speakers with firm loyalty to Standard English. 

Therefore, an important question to consider is whether EAP teaching should target 

the ELF forms, which learners will most likely be using for spoken interactions, or 

orthodox Standard English, which gives them more chances to succeed in publishing 

their articles internationally. However, even when EAP instructors stick with the latter 

option (which is clearly less risky), it seems important that they incorporate the 

elements of ELF-aware pedagogy to show their students the fluidity of linguistic 

norms in modern scholarly communication and to increase their ability to successfully 

communicate with speakers from diverse cultural and linguistic backgrounds. 

Exposure to various English accents, raising students’ awareness of “similects”, 
discussion of common lexical and grammatical features from ELF corpora (such as 

Vienna-Oxford International Corpus of English) are some of the feasible steps to be 

implemented in EAP teaching in line with the changing sociolinguistic landscape.  
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EAP and CEFR 

The Common European Framework of Reference for Languages, or CEFR, is a 

seven-point scale of descriptors (from pre-A1, A1, A2, B1, B2, C1 to C2) that reflects 

a person’s language ability. It is a benchmark and a standard approved by the Council 

of Europe and currently being used worldwide, including Ukraine. In the context of 

EAP, the CEFR serves as an effective tool in the development and assessment of 

admission tests [Green, 2018, p. 12]. The new, 2018 CEFR expands and deepens the 

previous 2001 CEFR version. The current CEFR version clearly distinguishes 

between: 

• communicative language activities and strategies and 

• communicative language competences that, in turn, involves:  

o linguistic competences (i.e. general range, grammatical accuracy, 

vocabulary range, vocabulary, phonology, orthography control),  

o sociolinguistic competences (sociolinguistic appropriateness) 

o pragmatic competences (turn-taking, coherence, spoken fluency 

etc.)  

CEFR also outlines four modes of communication:  

• reception,  

• production,  

• interaction,  

• mediation [Council of Europe, 2018, p. 30] 

Such newly introduced mode of communication as mediation should help with 

communicating when several languages are used, metaphorically speaking, to serve as 

a “bridge” between languages in order to facilitate communication. Here, the language 
user acts as a social agent to help construct and convey meaning, with several 

languages involved in interaction. Hence the importance of a well-developed 

emotional intelligence and empathy for the viewpoints of others. This term also deals 

with various social and cultural aspects of cooperative cross-linguistic communication, 

termed in CEFR Companion Volume as “plurilingual/pluricultural competence” [ibid., 

p. 28]. CEFR outlines the following three interconnected types of mediation:  

• mediating a text  

• mediating concepts (group work)  

• mediating communication (facilitating pluricultural space and 

communication in delicate situations and disagreements) [ibid, p. 106]. 

mailto:olgilch@hotmail.com
mailto:kra_nat@ukr.net


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2020. – Vol. 16 : 40-57 

 
 

___________________________ 

 

© Ilchenko O. M. [Il'chenko O. M.], olgilch@hotmail.com, Kramar N. A. [Kramar N. A.], kra_nat@ukr.net 

English for Academic Purposes: Keeping up with the Times [Novі tendencії u vikladannі anglіjs'koї movi dlja 
akademіchnih cіlej] (in English) 

 

50 

Let’s deal with mediating a text in more detail, because it is directly related to 

teaching specialised English, especially academic writing as part of EAP. According 

to CEFR Companion Volume, mediating a text is about:  

• relaying specific information – in speech and in writing; 

• explaining data (e.g. in graphs, diagrams, charts etc.) – in speech and in 

writing 

• processing text – in speech and in writing 

• translating a written text – in speech and in writing 

• note-taking (lectures, seminars, meetings etc.) 

• expressing a personal response to creative texts (including literature) 

• analysis and criticism of creative texts (including literature) [ibid., 

p. 107]. 

As we can see, the activities and abilities listed above are especially relevant for 

teaching foreign languages – especially English – at tertiary level, when student 

should be adept at extracting and understanding both explicit and implicit information 

from a variety of complex academic and scientific texts of various genres to identify 

the arguments used, to summarize information from several sources – with their 

critical analysis and to express the student’s point of view – in a linear and well-

structured manner, with clear links to scientific terms, notions and theories. 

Accordingly, the recent CEFR Illustrative Descriptor Scales (part of CEFR 

Companion Volume) state that at levels C1-C2, written reports and essays, alongside 

being clear, smoothly flowing, well-structured, with systematically developed 

argument, should set out multiple perspectives on complex academic or professional 

topics, clearly distinguishing the ideas and opinions of the writer from those in the 

sources [ibid., p. 77]. 

Writing argumentative essays is part and parcel of tertiary academic writing 

training. According to Cambridge IELTS consultants, there are two basic tasks when it 

comes to writing argumentative essays: OPINION (opinion+discussion) tasks and 

IDEAS tasks (problem/solution, cause/effect, ideas/evaluate) [Alperne and Swires, 

2015]. We argue that for effective argumentation, it is of paramount importance to 

employ clear argument structure with relevant supporting data and examples, which 

results from having strong critical thinking skills that enable differentiating between 

FACTS and OPINIONS, and detecting logical fallacies, pseudo-argumentation and 

manipulation. T. Boellstorff [2008] is right when he notes the crucial importance of 

linking data to claims. We agree with the author that this is indeed critical. Let us 

stress the necessity of bolstering critical thinking and problem solving skills and the 
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importance of the so-called “integrative thinking”. Unlike conventional thinking, 

integrative one deals with the ability to consider multidirectional and nonlinear 

relationships, to see problems as a whole, and to creatively resolve tensions among 

opposing ideas to generate innovative outcomes [Martin, 2009]. S. Krashen [2011, 

p. 391] presents strong evidence that, eventually, acquiring the knowledge of academic 

content is developed through problem solving. We think that problem solving and 

integrative thinking skills are also needed for employing the so called Rogerian 

method of argument in teaching EAP in general and academic writing in particular. 

This method, first suggested by the US scholar C. R. Rogers, is about seeking various 

ways of finding common ground [Rogers, 1961]. To stress the present-day relevance 

of this time-tested approach, let us note that the term – which reflects the very idea – 

of a “discursive essay” has started to be used recently, alongside the well-established 

“argumentative essay” [see, for example, UCLES, 2018]. In fact, discursive essays 

have quite a lot in common with argumentative ones. Still, a discursive essay should 

involve a greater number of possible viewpoints and a plethora of opinions on the 

issue. Such essays should be a more balanced, well-rounded, multifaceted treatment of 

an issue in question. For that matter, such an approach as “strategic maneuvering”,  
first suggested by van Eemeren [2010], might also be useful, in that such maneuvering 

takes into account a certain set of alternatives and adaptation to audience. 

On the other hand, as our teaching experience proves, educators should definitely 

start with teaching basic argumentation issues to overcome common pitfalls, e.g., lack 

of cohesion, coherence, proper argument structure, to name a few. We advise using S. 

Toulmin’s model of argumentation [2003] and M. Harrell’s “argument diagramming” 
[2016]. Another approach worth implementing is teaching R. Olson’s “formula of 

science narrative” that is represented by the abbreviation “ABT”, which stands for 
AND – BUT – THEREFORE storytelling device [Olson, 2015]. It embodies both 

causal relations and specificity of narration in academic discourse. We suggest that the 

notion of narrative, and science narrative, for that matter, be also introduced in 

teaching academic writing. Why is it important? Because here one more thing comes 

into limelight: the student’s authorial voice that should be heard in the chorus of other 
authors’ voices. This is important for several reasons. First, it has educational potential 
of teaching students about the ways to avoid plagiarism and to employ adequate 

quoting skills. It also emphasizes the importance of summarizing information from 

sources and its critical evaluation.  

Ultimate goal: getting published 
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Educational and research institutions around the globe are increasingly 

implementing the policies that urge their faculty to publish in indexed international 

journals as a necessary requirement for earning tenure or career promotion. Though 

some scholars are mounting strong opposition to this “Scopus fetish” [to use the term 

by Polese, 2018], bibliometrics provides the most convenient and cost-efficient way 

for institutions’ management to measure a person’s academic performance, so this 
tendency is not likely to be reversed in the foreseeable future. Thus, scholars need to 

learn to survive under the fiercely competitive conditions of the “publish or perish” 
mentality … and keep their sanity, at the same time. The publication imperative turned 

out to be particularly traumatic for researchers in NIS countries (including Ukraine), 

who often resort to predatory journals to satisfy the unrealistic requirements they are 

faced with [ibid.]. This, however, ultimately leads to a decline in academic standards, 

instead of their rise, and to the destruction of scientific credibility. Though the newly 

accepted publication requirements may seem extremely hard to match, researchers 

should take up the challenge with a sense of “fair play” and healthy ambition.  
As the vast majority of high-profile journals indexed by Scopus and Web of 

Science use English as their primary or only medium [Hyland, 2016], the publication 

pressure has served to reinforce the hegemony of English in the academic setting even 

more. While the dominance of English in academic publishing may be beneficial for 

the global dissemination of ideas, it is also fraught with several negative 

consequences, such as displacement of other languages as means of academic 

communication, resentment among EAL writers and distortion of scientific knowledge 

[Leki, Cumming and Silva, 2010]. EAL researchers are often perceived as being 

disadvantaged in comparison to their Anglophone counterparts, as they have to invest 

additional time and effort to achieve the level of English needed to access important 

research findings in their fields, let alone to produce competitive output [Flowerdew, 

2015]. K. Hyland, though, denies the reality of such “linguistic injustice”, claiming 
that “academic writing is nobody’s first language” and native speakers also face 
numerous obstacles in mastering the conventions of written academic discourse 

[Hyland, 2016].  

The incessantly growing interest to international scientific publishing process has 

recently given rise to a new branch within EAP – English for Research Publication 

Purposes (ERPP). It is particularly concerned with the genre of research article (RA) 

and multiple issues, involved in academic publishing, which may go far beyond 

linguistic proficiency and rhetorical ability. “The Journal of Research for Publication 
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Purposes” has been established early this year (2020) to provide a venue for discussing 

both theoretical and pedagogical facets of this rapidly developing field.  

While approaches to teaching ERPP display vast heterogeneity, they are mostly 

grounded in genre theory and seek to equip students with a broad assortment of 

rhetorical, lexical and grammatical patterns used in RAs, with close attention to their 

persuasive effect and role in argument construction. In many courses students are 

encouraged to explore corpora of RAs to better appreciate the language variability in 

their particular discipline and to choose the patterns that accord with their own sense 

of self [Hyland, 2016]. In a recent systematic review of 31 articles reporting various 

pedagogical initiatives in ERPP, Li and Flowerdew [2020] point out that writing tasks 

lie at the core of ERPP courses, with the students being asked either to make progress 

on their own RAs or to produce some texts related to this genre (not necessarily 

relevant to their research). Important features of writing-centered pedagogic 

programmes are availability of instructor feedback and proofreading support, while 

some courses also involve peer correction and collaborative proofreading.  

Apart from purely linguistic dimensions of academic writing, ERPP necessarily 

involves multiple social issues involved in scholarly publishing. These include 

communication with editors and gatekeepers, choosing the journals to submit the 

article to, navigating the peer review process, collaboration with co-authors etc. 

[Paltridge and Starfield, 2016]. As argued by Li and Flowerdew [2020, p. 37], ERPP 

instructors should ideally have “insider knowledge of the publication process”, 
drawing upon their personal experience as academic authors, editors or reviewers. 

K. Hyland [2016] stresses the importance of teaching students to evaluate the potential 

of different research journals in the field to choose the best venue for their output 

within their reach. In their 2016 book “Getting Published in Academic Journals: 

Navigating the Publication Process”, B. Paltridge and S. Starfield provide a detailed 

worksheet that students and instructors can use in the process of journal evaluation. 

Communication with editors and addressing their concerns is another issue that novice 

writers need help with as far too many tend to give up upon receiving negative 

feedback, not aware of the fact that gatekeepers might be open to further negotiation 

[Polese, 2018]. It is also worth considering the far-reaching influence of digitalization 

on the scholarly publishing, as evident in emergence of Open Access, the wide use of 

plagiarism detection software by editors, spread of predatory journals, and the growing 

role of social media in researcher’s promotion of their works [Paltridge, 2020]. 

Additionally, ERPP practitioners may choose to adopt a “critical pragmatic approach”, 
which calls upon students to reflect on the political factors involved in international 
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publishing, particularly power relations between authors and literacy brokers, 

consequences of English dominance in the academia to local languages and cultures, 

standard and non-standard use of English in publishing with regard to ELF [Englander 

and Corcoran, 2019]. All things considered, instructors need to have extensive writing 

expertise, combined with personal experience with the publishing process, to design 

and implement high-quality ERPP courses. It is crucial that educational institutions 

provide solid support to advanced training of specialists in this area, in view of the 

high stakes involved in academic publishing today.  

Conclusion 

Having started as a marginal movement in the second half of the 20 th century, 

EAP has turned into a highly influential enterprise, with the number of its stakeholders 

and practitioners growing exponentially. However, there are still many unresolved 

questions regarding its classification, scope, teaching principles and assessment. Thus, 

it is open to question whether EAP should be regarded as a subfield of ESP or a 

separate branch of applied linguistics, with both views having strong support. While 

the major focus of EAP has always been on STEM, the literature is mounting on its 

applications within Humanities & Social Sciences, where the discourse tends to be 

more interpretive and the vocabulary much more diversified, presenting new 

challenges for researchers and practitioners.  

The methodological principles and benchmarks that instructors should adopt in 

teaching EAP are also subject to discussion. Academic English today is largely shaped 

by L2 speakers and influenced by multiple culture-based varieties – the so-called 

similects, which, taken together, make up English as a Lingua Franca. In light of this 

fact, native-speaker targets are often viewed as unrealistic and irrelevant for EAP 

teaching. While this may be true for spoken genres, as long as academic writing is 

concerned, strict adherence to Standard English remains critical as scholarly 

publishing gatekeepers are staunchly native-speaker-centered in their requirements for 

articles. Nonetheless, it is important to develop students’ plurilingual and pluricultural 
competence – the concepts included in the updated 2018 CEFR descriptors to 

recognize the value of linguistic diversity in the modern world in line with the ELF 

perspective.  

English language proficiency is by far not the only asset researchers need to 

gain success in today’s competitive academic setting, where publishing one’s output in 
indexed peer-reviewed journals is becoming a question of survival, no less. Thus, a 

relatively new subfield of EAP – English for Research Publication Purposes – has 

arisen, where purely linguistic focus is combined with the analysis of multiple 
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procedural and social issues, pertinent to academic publishing. Evaluating and 

choosing among numerous journals in the field, communicating with editors, 

responding to feedback, collaborating with co-authors, boosting one’s citation 
frequency are some of the pressing concerns for novice and sometimes even for 

seasoned writers. To fully address these concerns, however, ERPP instructors need to 

be equipped with ample expertise and, ideally, with personal experience with 

academic publishing as well.  

In EAP classroom, more emphasis should be laid on critical thinking skills and, 

in particular, integrative thinking skills, which imply having a global vision of a 

problem and ability to resolve tension between opposing viewpoints. Thinking with 

clarity, employing reasonable arguments, mediating between different opinions, and 

using storytelling techniques are inalienable components of masterful academic 

writing.  
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У статті подано огляд теоретичних засад лінгвопрагматичного, 

функціонального, структурно-семантичного методів дослідження фразеологізмів 
української мови в медійному дискурсі. Вербальна репрезентація є найпотужнішим 
каналом поширення інформації, саме тому актуальними залишаються такі важливі 
питання, як змістові та функціональні особливості лексичних, фразеологічних 
одиниць (ФО) медійного дискурсу. З’ясування основних методологічних засад 
дослідження особливостей функціонування фразеологізмів української мови в 
медійному дискурсі становить мету пропонованої роботи. Об’єктом дослідження є 
лінгвопрагматичні, структурно-семантичні особливості функціонування 
фразеологізмів української мови в медійному дискурсі. Розглянуто різні види 
структурно-семантичних трансформацій фразеологізмів. Трансформовані 
фразеологізми в медійному дискурсі демонструють динаміку оцінного, ідеологічного й 
культурного сприйняття дійсності. Реалізація прагматичних можливостей усічених 
фразеологізмів відбувається завдяки контексту чи ситуації, інтенцій мовця, а також 
з урахуванням мовної і культурної компетентності комуніканта. Фразеологізми 
відіграють особливу роль у процесі комунікації, прагматична цінність яких полягає в 
здатності вплинути на адресата в певній комунікативній ситуації. Фразеологізми 
української мови виконують у медійному дискурсі найрізноманітніші функції: 
номінативну, оцінну, емоційно-експресивну, прагматичну, функцію характеристики 
соціального стану суспільно-політичних діячів тощо. 

Ключові слова: медійний дискурс, фразеологічна одиниця, трансформація, 
лінгвопрагматика. 

 

mailto:knyaz_tm@ulr.net
mailto:knyaz_tm@ulr.net
https://doi.org/10.17721/StudLing2020.16.58-
https://doi.org/10.17721/StudLing2020.16.58-
mailto:knyaz_tm@ulr.net
mailto:knyaz_tm@ulr.net


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2020. – Вип. 16 : 58-70 

 
 

___________________________ 

 

© Князь Т. М. [Князь Т. Н.], knyaz_tm@ulr.net 

Методологічні засади дослідження фразеологізмів української мови в медійному дискурсі 
[Методологические принципы исследования фразеологизмов украинского языка в медийном дискурсе] 

(Українською / На укр. яз.) 

 

59 

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF INVESTIGATING UKRAINIAN 

PHRASEOLOGISMS IN MEDIA DISCOURSE 

 

Tetiana M. Kniaz, knyaz_tm@ulr.net 

Ph.D in Philology, Associate Professor 

Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchayev 

 
The article deals with theoretical grounds of lingvo-pragmatic, functional, structural 

and semantic methods of research, which are used for analyzing phraseological units (PhU) 

of the Ukrainian language in media discourse. The verbal representation is the most 

powerful channel for information dissemination. That is why such important issues as the 

semantic and functional features of lexical, phraseological units of media discourse remain 

relevant. The clarification of the main methodological principles of studying the peculiarities 

of functioning the phraseology in the Ukrainian media discourse is the purpose of the 

proposed work. The object of research is the lingvo-pragmatic, structural and semantic 

features of phraseologisms’ functioning in the Ukrainian media discourse. Different types of 

structural and semantic transformations of phraseological units have been analyzed in the 

article. The transformed phraseologisms in media discourse demonstrate the dynamics of 

evaluative, ideological and cultural perception of reality. The realization of the pragmatic 

possibilities of “contracted” phraseological units happens due to the context or situation, the 

intentions of the speaker, as well as the linguistic and cultural competence of the 

communicator. Phraseological units play a special role in the process of communication, the 

pragmatic value of which lies in the ability to influence the addressee in a particular 

communicative situation. The phraseologisms of the Ukrainian language perform a variety of 

functions in the media discourse: nominative, evaluative, emotionally expressive, pragmatic, 

the function of characterizing the social status of social and political figures etc. 

Key words: media discourse, phraseological unit (PhU), transformation, lingvo-

pragmatics. 
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украинского языка в медийном дискурсе. Вербальная репрезентация является 
мощнейшим каналом распространения информации, именно поэтому актуальными 
остаются такие важные вопросы, как содержательные и функциональные 
особенности лексических, фразеологических единиц (ФЕ) медийного дискурса. 
Выяснение основных методологических принципов исследования особенностей 
функционирования фразеологизмов украинского языка в медийном дискурсе 
представляет цель предлагаемой работы. Объектом исследования являются 
лингвопрагматические, структурно-семантические особенности функционирования 
фразеологизмов украинского языка в медийном дискурсе. Рассмотрены разные виды 
структурно-семантических трансформаций фразеологизмов. Трансформированные 
фразеологические единицы в медийном дискурсе демонстрируют динамику 
оценочного, идеологического и культурного восприятия действительности. 
Реализация прагматических возможностей усеченных фразеологизмов происходит 
благодаря контексту или ситуации, интенций говорящего, а также языковой и 
культурной компетентности коммуниканта. Фразеологизмы играют особую роль в 
процессе коммуникации, прагматическая ценность которых состоит в способности 

повлиять на адресата в определенной коммуникативной ситуации. Фразеологизмы 
украинского языка выполняют в медийном дискурсе разнообразные функции: 
номинативную, оценочную, эмоционально-экспрессивную, прагматическую, функцию 
характеристики социального положения общественно-политических деятелей и т.п. 

Ключевые слова: медийный дискурс, фразеологическая единица, 
трансформация, лингвопрагматика. 

 

Вступ. В останні десятиліття спостерігаємо інтерес до антропоцентрично 
орієнтованої лінгвістики, метою якої є дослідження взаємозв’язку мови й 
людини, національних та індивідуальних особливостей проявів комунікації, 
мислення, свідомості, культури. На думку Б. О. Серебренникова, для носія мови 
реальний світ (матеріальний і фізичний) існує у вигляді: 1) реальної дійсності; 
2) першої сигнальної системи; 3) другої сигнальної (вербальної) системи 
дійсності – мови [Серебренников, 1991, с. 56]. Мовна картина світу спроможна 
дати уявлення про ментальність народу, оскільки в ній акумульовані результати 
пізнавальної діяльності суспільства. Мова зумовлює характер мислення, спосіб 
розуміння й пізнання світу, упливає на свідомість і поведінку людини. Будь-

який текст неможливо вивчати поза людиною, яка є його творцем, адже саме 
особистість відображає динаміку мисленнєвого розвитку людства, реалізує 
способи репрезентації думки, моделює суголосний часові образ світосприйняття. 

Теоретичні засади сучасних досліджень різних типів дискурсу в аспекті 
взаємозв’язку понять «мова і людина», «мова і культура», «мова і суспільство» 
заклали праці Т. А. ван Дейка (1999), Р. Водака (1996), В. І. Карасика (2002), 
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О. С. Кубрякової (1995), К. С. Серажим (2002), П. Серіо (1990), М. Талбот 

(2007). У дослідженнях цих науковців розроблено теоретичні підвалини 
визначення поняття дискурс, розглянуто ознаки дискурсу і його співвідношення 
з текстом, типології (класифікації) дискурсу, рівні організації дискурсу, 
запропоновано й апробовано методи досліджень дискурсу в різних наукових 
парадигмах.  

Медійний дискурс належить до інституційного типу дискурсу, відповідно 
«характеризується масштабністю впливу на аудиторію, бере участь у 
конструюванні особливої реальності» [Talbot, 2007, с. 3], є невід’ємним 
інформаційно-комунікативним засобом сучасного суспільства. Репрезентація 
державно-політичної, економічної, історичної, соціально-культурної інформації 
різними засобами медіа привертає увагу населення до актуальних питань країни 
і світу, що впливає на сприйняття інформації, унаслідок чого формується у 
свідомості споживачів певна картина світу, що відіграє суттєву роль у процесі 
створення суспільної думки. Отже, медіа сприяють формуванню і зміцненню 
національної свідомості суспільства, а також, розповсюджуючи інформацію, 
виступають інструментом впливу на свідомість людей, у тому числі в аспекті 
впровадження різних тенденцій, ідеологій, образів, стилів поведінки й мислення 
тощо. 

Оскільки вербальна репрезентація є найпотужнішим каналом поширення 

інформації, актуальними залишаються такі важливі питання, як змістові та 
функціональні особливості лексичних, фразеологічних одиниць (ФО) медійного 
дискурсу. Медійний дискурс відрізняється активними процесами збагачення 
мовної палітри за рахунок уведення в текст лексем, фразеологізмів, що 
закріплюються на підсвідомому рівні споживачів інформації та відображають 
індивідуальне світосприйняття, уявлення, стереотипи. 

З’ясування основних методологічних засад дослідження особливостей 
функціонування фразеологізмів української мови в медійному дискурсі 
становить мету пропонованої роботи.  

Об’єктом аналізу є масив фразеологізмів української мови; структура, 
внутрішня форма; лінгвопрагматична основа фразеологізмів. 

Предметом дослідження є лінгвопрагматичні, структурно-семантичні 
особливості функціонування фразеологізмів української мови в медійному 

дискурсі.  
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З позиції антропоцентризму мова і мовлення вивчаються у взаємодії і 
визначаються як результат когнітивно-комунікативної діяльності особистості. 
О. С. Кубрякова підкреслює важливість урахування людського фактору в мові, 
називаючи мову «вікном у духовний світ людини, її інтелект, засобом доступу 
до таємниць мисленнєвих процесів» [Кубрякова, 2012, с. 26]. Отже, одним із 
пріоритетних для антропоцентризму є положення про те, що людина найповніше 
розкриває свою сутність у комунікації. Відповідно фразеологія визначається як 
антропоцентрична підсистема мови, адже ФО характеризують переш за все 
людину, її почуття, соціальний стан, сферу діяльності тощо. Семантика ФО 
відображає поняттєві, оцінні, емотивні елементи. Наприклад, ФО із завмиранням 
серця автор використовує для підкреслення таких емоцій, як тривога, 
хвилювання у зв’язку з очікуванням призначення нового міністра охорони 
здоров’я: У цивілізованих країнах люди не знають імені міністра охорони 
здоров’я. Ми ж стежимо за цим призначенням кожного разу із завмиранням 
серця [Українська правда, 2.09.2019]. 

Дослідження людського чинника в мові, пояснення виконання мовою 
низки функцій є важливими для вивчення мови в динаміці. Загальною 
закономірністю розвитку фразеологічного масиву української мови, як і 
лексичного, є чутливість до змін, що відбуваються в суспільстві, у різних сферах 
людської діяльності [Князь, 2015, с. 21]. Динамічні процеси розвитку 
фразеологічного фонду української мови досить виразно розкриваються при 
аналізі фразеологічних матеріалів як у традиційній, так і трансформованій 
формах, зафіксованих у медійних виданнях, що відображають мовну практику 
представників різних соціальних груп. Саме тому актуальними залишаються 
питання, що стосуються структурно-семантичних трансформацій, особливостей 
функціонування фразеологічних одиниць у медійному дискурсі. 

Синергетика внутрішньомовного середовища детермінована ззовні 
насамперед динамікою етносвідомості як колективного носія інформації про світ 
і внутрішнім рефлексивним досвідом народу, стереотипно й символічно 
відображених у його культурі [Селиванова 2007, с. 58]. Досліджуючи лексико-

семантичну, перифрастичну динаміку української мови, М. Степаненко 

зауважує, що зміни в українській мові періоду 2017 року, з одного боку, 
пов’язані зі змінами, що сталися в 2005-2016 рр., з іншого боку, виявляють 
самобутні ознаки, оскільки постають як реакція й активний вплив на події 
натеперішнього суспільства [Степаненко, 2018, с. 4]. Медійний дискурс 
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відображає події, зміни, що відбуваються в усіх сферах суспільно-політичного 
життя народу, особливості функціонування і розвитку суспільних інститутів  з їх 
безпосередніми представниками. М. Степаненко виділяє в публіцистично-

політичному дискурсові два семантичні типи: «Суспільний розвиток» і 
«Людина», що є більш продуктивним [Степаненко, 2018, с. 3]. На нашу думку, 
це пояснюється тим, що саме лексеми, перифрази, фразеологізми влучно 
характеризують людину за різними ознаками в суспільно-політичній царині.  

Реалізація лінгвокреативного потенціалу людської свідомості як 
когнітивна здатність до опанування нової інформації, до поглиблення вже 
пізнаного, до створення нових пізнавальних моделей потребує використання 
нових мовних засобів. Отже, у лінгвістиці лінгвокреативні механізми свідомості 
відображаються перше за все явищем трансформації, словотвірної номінації, що 
мають велике значення для зберігання і трансляції інформації.  

Останніми роками вивченню різних типів структурно-семантичних 
трансформацій, процесів неологізації, перифрастикону у політичному, 
художньому, публіцистичному дискурсах присвячено низку наукових робіт, 
дисертаційних досліджень (І. Я. Глуховцева (2012), М. В. Жуйкова (2007), 
В. М. Мокієнко (2007), О. О. Селіванова (2007), М. Степаненко (2018)). Серед 

семантичних змін, як правило, науковці розглядають підміну одного значення 
іншим; розширення значення фразеологізму; підкреслення якого-небудь відтінку 
значення. Щодо зміни форми фразеологізмів, виділяють заміну компонентів 
фразеологізму їх лексичними варіантами; еліпсис, тобто усічення форми 
фразеологічних одиниць, поширення компонентного складу ФО. 

Мова за допомогою компресії, усічення надає комуніканту можливість 
економії мовних засобів способом скорочення слів-компонентів фразеологізму. 
Реалізація прагматичних можливостей усічених фразеологізмів відбувається 
завдяки контексту чи ситуації, інтенціям мовця, а також із урахуванням мовної і 
культурної компетентності комуніканта. Фіксуємо трансформовану ФО 

тріщить по швах (тріщати по всіх швах – “бути під загрозою краху, розпаду, 
руйнування і т. ін.”) [Білоноженко, 2003, с. 724]. Автор випускає слово-

компонент всіх з метою характеристики ситуації, коли під загрозою розпад 
певної політичної партії, а не занепад у державі загалом: Монобільшість «Слуг 
народу» тріщить по швах (Радіосвобода 16.03.2020).  

В аналізованому матеріалі найбільшою трансформаційною активністю 
характеризуються ФО, що складаються із трьох і більше слів-компонентів. 
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Опущенню може піддатися як стрижневий, так і граматично залежний 

компонент. Фразеологічний еліпсис надає мовленню виразності, має додаткове 

емоційно-експресивне значення, інтенсифікує окремі елементи змісту. 
Порівняльні фразеологізми належать до найбільш динамічних структурно-

семантичних частин фразеологічного складу мови. Як правило, вони 
виділяються більшою прозорістю внутрішньої форми, експлікованою 
порівняльним сполучником як. Для підкреслення несподіваного враження від 
певної ситуації автор використовує трансформований порівняльний 
фразеологізм як холодний душ (пор.: мов водою облитий): Токсична ідея 
запровадження квот на імпорт міндобрив не на жарт сколихнула аграрну 
спільноту та подіяла як холодний душ в непрості часи карантину [Українська 
правда, 16.06.2020]. «Порівняння – не просто спосіб найменування 
навколишньої дійсності, але й досить яскравий спосіб її оцінки. Порівняння 
експресивно, наочно, образно характеризує людину, явища природи, 
повсякденні ситуації. Саме образність і яскравість дозволяють віддати перевагу 
ощадливому й точному порівнянню довгому й розпливчастому опису» 
[Мокиенко 2016, с. 37].  

Фіксуємо трансформовану одиницю сидіти в кріслі (узуальна ФО на коні 
бути (сидіти) – “займати значне становище в суспільстві”) [Білоноженко, 2003, 

с. 231]. Зокрема, слова-компоненти сидіти в кріслі у внутрішній формі ФО 
створюють образ людини, яка перебуває при владі: Великою відповідальністю є 
утримати МОЗ вільним від корупції і це абсолютно в руках того, хто  сидить в 
кріслі міністра [Українська правда, 2.09.2019].  

Спостерігаємо використання субституції для утворення фразеологізму 
переписує під себе (пор.: прибирати до [своїх] рук (до себе) – “привласнити, 
підпорядкувати своїй владі що-небудь (про якусь кількість осіб)”) [Білоноженко 
2003, 419]. Завдяки заміні слів-компонентів фразеологізм набуває дещо іншого 
значення – лобіювання своїх інтересів з метою збагачення. Наводимо 
ілюстрацію: Компанія оприлюднила пресреліз «Приватний монополіст 
переписує правила роботи енергоринку під себе» [Українська правда, 

21.05.2020]. Функціонування трансформованих одиниць свідчить про 
поповнення фразеологічного масиву української мови. 

На думку І. В. Арнольд, функціонально-системний підхід «вимагає 
вивчення функцій мовних елементів у їхній взаємодії з умовами й  завданнями 
спілкування, тобто передбачає діалектику функції й системи. Функціональний  і 
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системний підходи доповнюють один одного й поєднуються в підході до мови 
як до адаптивної системи» [Арнольд, 1991, с. 7]. 

Серед основних відмінних рис сучасної лінгвістики Є. С. Кубрякова 
виділяє функціоналізм «як такий підхід у науці, коли центральною її проблемою 
стає вивчення функцій досліджуваного об'єкта, питання про його призначення, 
особливості його природи у світлі виконуваних завдань, його пристосованість до 
їх виконання тощо» [Кубрякова, 1995, с. 218] і експланаторність як прагнення 
сучасної лінгвістики знайти пояснення «і внутрішньої організації мови, і її 
окремим модулям, і архітектоніці текстів, і реальному здійсненню дискурсу, і 
породженню й розумінню мовлення тощо» [Там же, с. 222].  

Слід наголосити, що і узуальні, і трансформовані фразеологізми 
виконують перш за експресивно-оцінну функцію. В. М. Мокієнко підкреслює, 
що частотність уживання ФО безпосередньо залежить від функціональної 
заданості тексту, від його тематичного й ідейного сюжету й від його соціальної 
спрямованості [Мокиенко, 2017, с. 28]. Необхідність відобразити інформацію 
економічного характеру спонукає автора статті використовувати фразеологізми 

для позначення соціального стану, градації бідних / багатих: Чиновники 
нехтують проблемами соціально вразливих груп людей. Останнім пропонують 
крихти зі столу, а собі встановлюють захмарні зарплати; Хоча нова хвиля 
корупціонерів перевершує попередників: тиха посада заступника міністра 
фінансів дає можливості наповнити свої кишені мільйонами доларів 

[Українська правда, 05.11.2016]. 

Для позначення осіб, які міцно тримаються за державні посади, адже 
займають значне становище в суспільстві, економіст Володимир Лановий 
уживає трансформовані фразеологізми: зубами тримаються за крісла; вчепилися 
за посади; сидів "нагорі". ФО відображають негативне оцінне значення, про що 
свідчать дієслівні слова-компоненти тримаються, вчепилися, реалізуючи 
додаткові семи «працювати будь-що», «зберігати за собою посаду, докладаючи 
всіх зусиль», «бути при владі». Наводимо ілюстрації: Судді зубами 
тримаються за крісла і готові залежати від вказівок адміністрації; Вони 
вчепилися за посади, аби ще хоч трохи посмоктати країну; Так намагалися 
робити й інші, хто сидів "нагорі", втрачав електоральну підтримку і пручався 
втраті влади [Українська правда, 05.11.2016]. 

За допомогою методу дискурсивного аналізу визначаються дискурсивні 
ознаки та лінгвопрагматичні особливості функціонування фразеологізмів у 
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різних комунікативних ситуаціях медійного дискурсу. Поділяємо думку 
Ф. С. Бацевича щодо визначення лінгвістичної прагматики: «Лінгвістична 
прагматика – напрям сучасної лінгвістики, що ґрунтується на виявленні та описі 
функціонування суб’єктивного чинника в Мові, Мовленні та Комунікації як 
модусах існування живої природної мови» [Бацевич, 2011, с. 12]. Порівнюючи 
дискурс зі звичайним оповіданням, Е. Бенвеніст намагається зрозуміти його в 
комунікативно-прагматичному аспекті, підкреслюючи, що в дискурсі на перший 
план висуваються мовець і слухач, а також «намір першого певним чином 
вплинути на другого» [Бенвенист, 1974, с. 279]. Таке розуміння поняття дискурс 

упливає на всі види прагматичного і соціально-зумовленого мовлення. 
Висновки. Прагматика орієнтована на вивчення ефективності комунікації, 

досліджуючи ті чи ті комунікативні стратегії та з’ясовуючи аксіоматику 
спілкування. Виявлення прагматичних аспектів медійного дискурсу, крім 
лінгвістичного аналізу вербальних форм комунікації, передбачає проведення 
аналізу комунікативних практик, маніпулятивних тактик і прихованих інтенцій, 
а також культурологічного аналізу. К. С. Серажим характеризує 
лінгвопрагматичний метод як такий, що уможливлює вивчення «ролей 
комунікантів, комунікативно-прагматичних намірів адресанта, міжособистісних 
стосунків учасників комунікації» тощо [Серажим 2002, 24]. У нашому 
дослідженні цей метод застосовується передусім для з’ясування 
маніпулятивного впливу засобами фразеології на комунікантів, а також мети 
вживання фразеологізмів у медійному дискурсі. 

Важливим є простежити, з якою метою використовують фразеологічні 
одиниці для формування і функціонування різних типів соціальних інститутів, і 
як інститути у свою чергу здатні створювати, формувати й використовувати 
дискурс. Відповідно соціальні інститути (політичний, дипломатичний, 
адміністративний, юридичний, освітній, релігійний тощо) мають значний 
контроль над формуванням життєвого досвіду суспільства й тим, як люди 
класифікують цей світ. На думку Є. Кожем’якіна, у медійному дискурсі 
відбувається конвертація інформації у змісти (конструювання знання), переклад 
знання з одного рівня (наприклад, інституціонального) на іншій (наприклад, 
повсякденний), зрощення інформації різного типу (наприклад, політичної й 
розважальної, рекламної) або ж створення особливого знання, що має 
відношення тільки до медійної дійсності [Кожемякин, 2010].  
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Аналіз лінгвопрагматичних особливостей функціонування фразеологізмів 
у медійному дискурсі є необхідною умовою у процесі вивчення й розуміння 
реальних інтенцій суспільно-політичних діячів, представників громадськості, 
культури тощо під час їх виступів. Зокрема, у лінгвістиці розмежовують 
свідомий (інтенційний) та побічний / попутній (неінтенційний) вплив [Карасик, 

2002], відповідно за усвідомлюваністю використання протиставляються 
усвідомлювальні (планові) і неусвідомлювальні (підсвідомі, непланові) 
комунікативні стратегії. 

Прагматичні стратегії відповідають за адекватний вибір мовних засобів з 
метою ефективного впливу на адресата. І. Ю. Шкіцька виділяє діалогові 
стратегії, пов’язані з контролем за організацію діалогу, а також риторичні, що 
передбачають використання різних прийомів ораторського мистецтва. Згідно із 
цією класифікацією, маніпулятивна стратегія позитиву є допоміжною, зокрема 
прагматичною, стратегією, оскільки передбачає оцінку ситуації та вибір 
способів упливу, ефективних у кожному конкретному випадку [Шкіцька, 2012, 

с. 27]. 

За допомогою використання широкого спектру маніпулятивних мовних 
засобів відбувається вплив на суспільну свідомість, трансформація поглядів на 
моральні принципи, ідеали. Правильний добір мовних засобів лексичного, 
фразеологічного рівнів, комбінування стилістичних прийомів, комунікативних 
мовних стратегій гарантовано приведуть до успішної комунікації. ФО відіграють 
особливу роль у процесі комунікації, прагматична цінність яких полягає в 
здатності вплинути на адресата в певній комунікативній ситуації. 

Дослідження фразеологічних одиниць у медійному дискурсі відображає 
українську ментальність. Для позначення нових реалій, подій, нової 
категоризації і концептуалізації комунікант створює, на підставі вже існуючих 
моделей ФО, трансформовані одиниці, що набувають інших відтінків значення. 
Функціонування трансформованих фразеологізмів у медійному дискурсі 
демонструє лінгвокреативні механізми свідомості, а також динаміку оцінного, 
ідеологічного й культурного сприйняття дійсності. Зміни в мовній картині світу 
є результатом концептуального переосмислення, детермінованого зміною 
світоглядних уявлень, ідеологічних принципів, а також емпіричним досвідом 
особистості. 

Проведене дослідження не вичерпує порушеної проблематики і передбачає 
низку перспектив щодо подальших розвідок, які вбачаємо в аналізі 
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особливостей функціонування фразеологізмів української мови в медійному 
дискурсі в лінгвопрагматичному, когнітивному аспектах. 
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Автор статті стверджує, що переклад Псалтиря сучасною українською 

літературною мовою та його всебічне опрацювання, незважаючи на поодинокі 
спроби реалізувати цей проект, залишається актуальним для вітчизняної науково-

богословської спільноти, оскільки для сучасних перекладачів співвідношення 
єврейського і грецького текстів, а також їх адекватне відтворення українською 
мовою з урахуванням активного багатовікового використання слов’янського 
перекладу становить певну проблему. Вказуючи практичний шлях для вирішення 
цієї проблеми, автор пропонує до уваги власні лінгвістичні схолії до масоретського, 
грецького та слов’янського текстів найбільш уживаних з частотної точки зору 50-

го і 90-го псалмів, а також пропонує варіант їх перекладу. Аналізуючи ориґінальні 
тексти, особливу увагу дослідник приділяє основному поетичному принципу 
біблійної поезії – паралелізму. Аналізуються також окремі лексеми, вислови та 
важкі для розуміння місця, які вже неодноразово ставали предметом фахової 
дискусії, надаються можливі варіанти їх перекладу. Викладений у статті 
матеріал буде корисним не лише для вітчизняних фахівців з біблеїстики, а й для 
філологів-перекладачів, літературознавців – усіх тих, хто зацікавлений 
герменевтикою та екзегезою біблійних текстів. 

Ключові слова: Псалтир, слов’янський переклад, Септуагінта, масоретський 
текст, паралелізм, сучасний переклад. 

 

mailto:olorch@gmail.com
mailto:olorch@gmail.com
https://doi.org/10.17721/StudLing2020.16.71-85
https://doi.org/10.17721/StudLing2020.16.71-85
mailto:olorch@gmail.com
mailto:olorch@gmail.com


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2020. – Vol. 16 : 71-85 

 
 

___________________________ 

 

© Kozhushnyi O. V. [Kozhushnyj O. V.], olorch@gmail.com 

Linguistic Scholia to the Ukrainian Translation of the 50th and 90th Psalms [Lingvistychni sholii' do 

ukrai'ns'komovnogo perekladu 50-go ta 90-go psalmiv] (in Ukrainian) 
 

72 

LINGUISTIC SCHOLIA TO THE UKRAINIAN TRANSLATION OF THE  

50th AND 90th PSALMS 

 

Oleh V. Kozhushnyi, olorch@gmail.com 

Ph.D., Assistant Professor 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Institute of Philology 
 

The author of the article claims that the translation of the Psalter into the 

contemporary Ukrainian literary language and its comprehensive study remain urgent for 

the domestic scientific and theological community despite the individual attempts to 

implement this project. The correlation of the Hebrew and the Greek texts as well as their 

adequate reproduction in the Ukrainian language, taking into account the active centuries-

old use of the Slavic translation is a problem for the contemporary translators. Pointing out 

a practical way to solve this problem, the author proposes his own linguistic scholia to the 

Masoretic, Greek and Slavic texts of the most frequently used Psalms 50 and 90 and also 

offers a version of their translation. Analyzing the original texts, the researcher pays special 

attention to the basic poetic principle of the biblical poetry  ̶  parallelism. He also analyzes 

individual lexemes, expressions and difficult-to-understand passages, which have repeatedly 

become the subject of professional discussion, and gives possible options for their 

translation. The material presented in the article will be useful not only for the Ukrainian 

specialists in the biblical studies, but also for philologists-translators, literary scholars,  ̶ all 

those who are interested in hermeneutics and exegesis of the biblical texts. 

Key words: Psalter, Slavic translation, Septuagint, Masoretic text, parallelism, modern 

translation. 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СХОЛИИ К УКРАИНОЯЗЫЧНОМУ ПЕРЕВОДУ 
50-го И 90-го ПСАЛМОВ 
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 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 
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Автор статьи утверждает, что перевод Псалтыри современным украинским 

литературным языком и её всестороннее исследование, несмотря на единичные 
попытки реализовать этот проект, остается актуальным для отечественной 
научно-богословской общественности, поскольку для современных переводчиков 

соотношение еврейского и греческого текстов, а также их адекватное 
воспроизведение украинским языком з учетом активного многовекового использования 
славянского перевода составляет некоторую проблему. Указывая практический путь 
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для решения этой проблемы, автор предлагает собственные лингвистические схолии к 

масоретскому, греческому и славянскому текстам наиболее часто читаемых 50-го и 
90-го псалмов, а также предлагает вариант их перевода. Анализируя оригинальные 
тексты, особенное внимание исследователь обращает на основной поэтический 
принцип библейской поэзии – параллелизм. Анализируются также отдельные лексемы, 
выражения и трудные для понимания места, которые уже неоднократно становились 
предметом профессиональной дискуссии, и даются возможные варианты их перевода. 
Изложенный в статье материал будет полезным не только для отечественных 
специалистов по библеистике, но и для филологов-переводчиков, литературоведов – 

всех тех, кто интересуется герменевтикой и экзегезой библейских текстов. 
Ключевые слова: Псалтырь, славянский перевод, Септуагинта, масоретский 

текст, параллелизм, современный перевод. 
 

Переклад Псалтиря сучасною українською літературною мовою та його 
всебічне опрацювання, незважаючи на поодинокі спроби реалізувати цей проект, 
залишається і, слід гадати, ще певний час залишатиметься актуальним для 
вітчизняної науково-богословської спільноти, оскільки йдеться про роботу над 
книгою, яку сміливо можна назвати поетичним етосом віри. Недарма 
рівноапостольні Кирило та Мефодій, створивши для наших пращурів 
глаголицю, з усіх книг Старого Завіту в першу чергу переклали саме Псалтир 
(863 рік), недарма старослов’янський Псалтир упродовж багатьох століть 
виконував роль підручника-читанки та разом із Четьями-мінеями був 

улюбленою книгою для домашнього читання, недарма і сьогодні вагому частку 
богослужіння християн різних конфесій складає виконання псалмів або текстів, 
які буквально рясніють цитатами із Псалтиря, парафразами та алюзіями на 
тексти псалмів.  

Упродовж багатьох століть, керуючись перекладацьким подвигом святих 
братів, до редагування слов’янського перекладу Псалтиря вдавалися й інші 
люди. Сьогодні науці відомі численні рукописи Псалтиря (пригадаймо, 
принаймні, нашу славнозвісну Київський Псалтир 1397 року, опрацьовану 
Г. Вздорновим [Вздорнов, 1978]), які дають всі підстави стверджувати, що 
наявність багатьох різночитань у слов’янських варіантах цієї книги – явище 
поширене і загальноприйнятне. Як добре відомо, з появою друкарського 
мистецтва Псалтир, як найпопулярніша книга, видавався Франциском Скориною 
у 1517 році та Іваном Федоровичем у 1570 році в Заблудові й у 1580 році в 
Острозі. 

Окрім прозового перекладу Псалтиря маємо також спроби його 
поетичного переспіву, серед яких хотілося б пригадати «Псалтир рифмотворну» 
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видатного релігійного і культурного діяча свого часу Симеона Полоцького 

[Симеон Полоцький, 1953, с. 85-97]. Попри те, що видання цієї книги 1660 року 
було заборонене, воно користувалося чималою популярністю і було однією з 
перших спроб передати складний для розуміння текст мовою, наближеною до 
розмовної. І такі спроби ставали дедалі більш популярними. 

У цьому контексті неможливо не згадати українські біблійні поетичні 
переклади Т. Г. Шевченка, зокрема, «Псалми Давидові» [Шевченко, 1949, с. 301-

307], які являють собою напрочуд вдалу спробу переспівати ориґінал засобами 
вітчизняної народно-пісенної культури. 

Однак якими б не були усі ці спроби відтворити давноєврейський 
ориґінал, роблять вони це опосередковано, оскільки звертаються в першу чергу 
не до нього, а до тексту, який пропонує Септуагінта – грецький переклад Біблії, 
виконаний у 3 столітті ante aeram nostram. Історія паралельного існування 
давньоєврейського та давньогрецького текстів Старого Завіту непроста. Якщо 
текст Септуагінти був настільки популярним, що до нас дійшли рукописи з 3-го і 
2-го століть до нашої ери, то найдавніші рукописи давньоєврейською мовою 
датуються лише третім століттям уже нашої ери: на жаль, певні історичні 
катаклізми спричинили загибель більш давніх документів. І навіть знамениті 
Кумранські рукописи, основний корпус котрих датується третім століттям до 
н.е. – 60-ми роками першого століття н.е., нічого у цьому питанні суттєво не 
змінили: говорити про наявність у Кумранських рукописах повного кодексу 
Старого Завіту давньоєврейською мовою не доводиться. Також важко іноді 
визначити, до якої саме традиції належать знайдені фрагменти текстів. Єдине, 
про що сувої Мертвого моря свідчать достеменно: на кінець першого століття 
н.е. різні рукописи Біблії давньоєврейською мовою сильно відрізнялися між 
собою. Той уніфікований давньоєврейський ориґінал, на який спираються 
сьогодні науковці, досліджуючи текст Старого Завіту взагалі і Псалтиря, 

зокрема, та здійснюючи переклади сучасними мовами, виник не раніше 8-го 
століття. Своєю появою він завдячує єврейським вченим – масоретам, які 
переписували і зберігали Писання, а також внесли до біблійного тексту 
діакритичні знаки та створили своєрідний критичний апарат – примітки щодо 
читання окремих слів.  

Як співвідносяться між собою масоретський текст і текст Септуагінти? 
Всебічно обґрунтована відповідь на це запитання становить неабиякий інтерес 
не лише для біблеїстів, а й для філологів-перекладачів, літературознавців – усіх 
тих, хто зацікавлений герменевтикою та екзегезою біблійних текстів. На нього 
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частково відповідають роботи, наприклад, відомого біблеїста Михайла 
Селезньова, в яких він наводить і пояснює численні приклади різночитань, які 
зустрічаються в єврейському та грецькому варіантах аналізованих текстів 

[Селезньов, 1996, с. 331-348]. Висновок з його досліджень і досліджень деяких 

інших фахівців у цій галузі наступний: створювати якісні переклади біблійних 
текстів Старого Завіту можна, лише використовуючи водночас як 
давньоєврейський, так і давньогрецький ориґінали [Селезньов, 2008, с. 61], які 
зрештою тільки посприяють глибшому розумінню перекладачем внутрішнього, 
часом досить втаємниченого змісту псалмів. Думка, на перший погляд, прозора, 
логічна і давно відома. Ще й надзвичайно актуальна для сучасних перекладачів 
Псалтиря українською мовою, для яких співвідношення єврейського і грецького 
текстів, а також їх адекватне відтворення українською мовою з урахуванням 
активного багатовікового використання слов’янського перекладу становить 
проблему. 

Приклад: богослужбовий Псалтир у Київському перекладі 1920 року, текст 
якого був відредагований у 1947 році професорами Української Богословської 
Академії у Мюнхені, і Книга Псалмів з перекладацького відділу Українського 
Біблійного товариства 2016 року. Варто порівняти переклад бодай одного 
псалма, щоб зрозуміти, що перший переклад виконано з Септуагінти і він зазнав 
так званої богослужбової апробації, а ось другому (використано масоретський 
текст) ще слід обґрунтувати свою «академічну сучасність», ставши 
богослужбово придатним й елементарно читабельним із мелодійно-метричної 
точки зору. 

Наприкінці цієї статті автор пропонує свій варіант перекладу найбільш 
уживаних з частотної точки зору 50-го і 90-го псалмів. Спираючись на 
давньоєврейський, грецький і слов’янський тексти, він, звичайно, врахував 
досвід своїх попередників. У процесі роботи над ориґіналами у нього виникали 
певні питання, зауваження тощо, які він занотовував у вигляді схолій до тексту. 
Цими лінгвістичними схоліями, які подекуди обґрунтовують наведений нижче 
переклад, я хотів би зараз поділитися. 

Відразу зауважу: про правила квантитативного віршування перекладачеві 
Псалтиря слід забути, а от познайомитися, принаймні, з поетичним принципом 
біблійного паралелізму є вкрай необхідним. Найкращу нагоду зробити це 
надасть монографія ще одного відомого біблеїста А. Десницького «Поетика 
біблійного паралелізму». Cаме паралелізм є найбільш характерною рисою 
біблійної літератури. Він полягає у тому, що «автор немов би висловлює одну й 
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ту саму думку у подвійний спосіб і намагається при цьому побудувати свої 
думки парами. Зв’язок між рядками може бути найрізноманітнішим, від повної 
синонімії до повного контрасту …» (Десницкий, 2007, c. 9]. Я пояснюю це 
явище наступним чином: якщо перший рядок містить основний меседж, то 
закарбовується він у пам’яті читача за допомогою другого рядка, який несе 
додаткову інформацію, дібрану за логічним принципом ідентичності, 
протилежності, подібності тощо. Як зазначає в одній зі своїх робіт дослідник 
старозавітньої поезії А. Олесницький, поетичний паралелізм членів – 

parallelismus membrorum – властивий також єгипетським написам, ведійським 
текстам, китайській поезії і присутній мало не в кожній нашій народній пісні або 
бувальщині [Олесницкий, 1872, c. 108-111]. 

Отже, текст 50-го псалма. 
1-3 Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї, і з безмежного 

милосердя Твого зітри (загладь) беззаконня мої.  
Цікаво, що єврейське дієслово «ханан» і грецьке «ἐλέησον», маючи 

декілька подібних значень («відчувати співстраждання, жаль до когось», 
«піклуватися про когось»), перекладаються дієсловом «помилуй», яке в контексті 
псалма корелює з лексемами «очисти», «зітри, загладь», «віднови», «поверни 
(радість)», «визволи», «ущаслив». Тут йдеться не лише про помилування, а й про 
поновлення розірваного зв’язку між Богом і людиною.  

Якщо давньоєврейське дієслово «маха» означає «витерти», «вимити», то 
грецьке «ἐξάλειψον» означає «викреслити», «загладити», «винищити шляхом 
стирання». Псалмоспівець благає не просто простити його, а буквально стерти 

його злочини («беззаконня» – грецький евфемізм), як раніше змивали із книг 

(або загладжували, якщо це був віск) старий текст, щоб поверх нього написати 
інший. Згадаймо про пам’ятки-палімпсести, а також про метафору зі Старого 

Завіту: «стерти-загладити чиєсь ім’я». 
У цьому й у наступних рядках маємо явище біблійного паралелізму: друга 

частина висловлює синонімічний до першої зміст, поглиблюючи і доповнюючи 
його. 

4 Повністю омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. 
Як цікаво зазначає М. Селезньов, грецька і слов’янська лексеми зі 

значенням «омий» пом’якшують різкість єврейського вислову [Селезньов, 2012, 

с. 60], де псалмоспівець уподібнює себе забрудненій тканині, котру слід 
ретельно і багатократно «відіпрати». Можливо саме тому Септуагінта додає до 
дієслова «ἐπὶ πλεῖον» – «ще більше, великою мірою», слов’янський Псалтир 
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перекладає – «наипаче», а більшість українських – «особливо», хоча доцільніше 
було б, з огляду на загальний зміст, перекласти цю обставину лексемою 
«повністю». 

6 Перед Тобою, Тобою єдиним я згрішив і лукаве перед очима Твоїми 
заподіяв, тому справедливим будеш у словах Твоїх і бездоганним у суді Твоїм. 

Вислів «σοὶ μόνῳ» – «Тобі Єдиному» зазвичай перекладають «проти Тебе» 
і «перед Тобою», маючи на увазі, що за свій гріх людина звітуватиме перед 
єдиним Свідком її беззаконь. І цей Свідок «переможе, коли буде судитися» 
(Септуагінта) або буде «праведним, бездоганним у суді» (масоретський текст). 

8 Ось Ти істину в серці полюбив, таємниці мудрости Твоєї явив Ти мені. 
На думку не одного дослідника цей вірш є чи не найважчим місцем у 

тексті єврейського Псалтиря. Навіть Септуагінта на дотримується тут принципу 
паралелізму, поділяючи рядки за тим змістом, який вона вбачає. Численні 
варіанти перекладу цього вірша – чи не найкраще свідчення наявності 
текстологічної проблеми. Наведені М. Селезньовим метафори про щось 
«заштукатурене» і «замуроване» (як воно і є в ориґіналі)1 – це вказівка на щось 
«втаємничене» і «приховане», що міститься в самому серці й нутрі людини.  На 
мою думку, цей поетичний рядок підводить певну риску під покаянним поривом 
автора, який запевняє Творця у невимовній, а тому і втаємниченій істині того 
глибокого покаяння, котре містить його серце. А таке покаяння можливе лише 
тоді, коли Господь посвятить людину у таємниці Своєї мудрості.  Після 
покаянного зізнання псалмоспівець починає благання про очищення і 
відновлення. 

9 Окропи мене ісопом – й очищуся, омий мене – і стану білішим від снігу. 
У цьому рядку вживається цікава лексема «гіссоп», зі стеблин котрої 

виготовляли щось на зразок кропила і використовували в обрядах ритуального 
очищення. 

10 Дай мені відчути радість та веселість – і зрадіють кістки мої, Тобою 
упокорені. 

Вислів «кістки смиренні» у слов’янському тексті досить узагальнено і 
неточно передає єврейське дієслово зі значенням «упокорити, зруйнувати, 
потоптати». Зі слов’янського тексту залишається незрозумілим, чи людина сама 

                                                           

1 «Ты истины желаешь в заштукатуренном, в замурованном премудрость мне показываешь» [Селезньов, 2012, 

с. 61]. Тут Селезньов міркує більш «радикально», ніж, наприклад, інший авторитетний дослідник, Г. Краус, який 
перекладає цей вірш наступним чином: «Тобі подобається істина в прихованому, і в таємному Ти навчаєш мене 
мудрості» [Kraus, 1978, c. 539]. 
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підкорилася волі Божій, чи була всупереч власної волі підкорена. Тут слід 
віддати перевагу масоретському тексту: «…кістки, Тобою упокорені». 

12 Серце чисте створи в мені, Боже, і духа правди віднови в нутрі моєму. 

Особливістю цього рядка є вживання дієслова «бара», яке є унікальним у 
словнику давньоєврейської мови і перекладається як «творити». Підметом у 
реченнях з «бара» може бути лише Творець. Йдеться про відновлення серця 
людини в його первісній чистоті. 

13 Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене. 
«τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον» – цей вислів у зазначеному рядку та в інших з точки зору 
пневматології може бути потрактовано, як вказівка на Третю Особу Пресвятої 
Трійці. Однак у контексті Псалтиря – це «руах» – «дихання, дух життя», яким 
«живе та рухається» все творіння. 

14 Поверни мені радість спасіння Твого і духом владичним укріпи мене. 
Грецьке «ἀποδίδωμι» та єврейське «шув» – не одне й те саме. Це не просто 

факт віддачі або повернення, це повернення до первісного стану радісного 
перебування з Богом. Цікавими є також варіанти передачі прикметника 
«ἡγεμονικός»: «могутній», «благий», «лагідний», «владичний». 

16 Визволи мене від провини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій 
радісно оспіває правду (справедливість) Твою. 

Cлов’янське «избави мя от кровей» є калькою Септуагінти і відображає, 
очевидно, небажання перекладача уточнювати цей момент через упевненість, що 
йдеть тут про пролиту Давидом кров Урії, чоловіка Вірсавії. «Переступ кровний, 
провина кривава, вина за пролиту кров» – такі переклади посидаються на 
масоретський текст, і вони мають рацію. 

17 Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Тобі. 
Вірш під номером 17 містить синонімічну пару «στόμα – χείλη» – «губи-

вуста», і ще раз нагадує нам про закони біблійного паралелізму. На цей раз 
маємо причиново-наслідковий зв’язок між двома частинами вірша. 

18 Бо якщо б Ти жертви забажав, приніс би я, та всепалення Ти не 

бажаєш. 
Інший, більш точний варіант: «Ти не бажаєш, щоб я приніс Тобі 

жертву…» 

Важко зрозуміти, внаслідок чого з’явився перший, грецький варіант 
тексту, який заперечує правила паралелізму. Однак саме він є найпопулярнішим 
у перекладачів. На мою думку, найбільш влучним перекладом, який враховує 
грецький та єврейський варіанти, буде наступний: 
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Бо не задовольнить Тебе жертва, яку я приніс би, і всепалення не любі 
Тобі. 

20 Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і збудуй стіни 
Єрусалимські! 

21 Тоді угодними будуть Тобі жертви праведності – приношення і 
всепалення, тоді покладуть на жертовник Твій тельців. 

Переклад дієслова «ἀγαθύνω» знаходимо у Greek-English Lexikon of 

Septuaginta. Cеред усіх можливих варіантів українського перекладу лексема 
«ущаслив» чи не найкраща. «Нехай будуть збудовані» – грецький текст, який 
відображає співпрацю Бога й їзраїльського народа у справі відновлення міських 
мурів навколо Єрусалиму, а своєрідне благальне заохочення «збудуй, піднеси, 
воздвигни» відображає єврейський текст псалма. 

Залишається додати, що останні два вірші, як гадають численні дослідники-

коментатори, було додано згодом, однак, як нам видається, це лише поглиблює 
загальний покаянний настрій псалма, пов’язуючи долю і духовний стан окремої 
людини з тими духовними реаліями, в яких перебуває її народ. 

На відміну від 50-го псалма 90-й псалом (або 91-й у масоретській традиції) 
у свідомості багатьох людей, принаймні, на пострадянському релігійному 
просторі є певною молитвою-заклинанням, яке промовляють у випадку 
небезпеки, пишуть на зворотному боці ікон, а також у вигляді ладанок-амулетів і 
«заговорених» поясків тримають при собі про всяк випадок. Як тут не згадати 
про язичницькі обереги або юдейські тфілини-філактерії [Шевченко, 2004, 

с. 357, 377]. А сам церковно-слов’янський текст для таких «носіїв традиції» 
давно перетворився на своєрідний код доступу до джерела захисту і 
благословення. Слушні зауваження з цього приводу наводить у своїй книзі 
Андрій Кураєв, висловлюючи основну думку: не текст псалма захищає людину, 
а факт наявності живої віри та її реалізації через осмислену молитву [Кураев, 

2004, с. 239]. Проте, повернемось до текстології та перекладу, без яких 

осмислення будь-яких писемних матеріалів видається неможливим.  
Текст 90-псалма. 
1 Хто живе під покровом Всевишнього, той в тіні Бога Небесного 

спочиватиме. 
«βοήθεια» – «допомога, захист» або «покров»; «σκέπη» – «прикриття, 

захист» або «покров» – маємо тут у тексті Септуагінти лексичний паралелізм. 

Натомість в масоретському тексті знаходимо лексему «тінь» («бецел» – букв. «в 
тіні»), яка логічно пов’язана з дієсловом «ἀυλίζομαι» – «знаходитися під 
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відкритим небом», «зупинятися для відпочинку на ніч». Отже, наведений вище 
переклад прагне відобразити саме такий зміст ориґіналу. 

2 Скаже він до Господа: «Пристановище і твердиня моя – Бог мій, на 
Якого я надію покладаю». 

Лексеми «ἀντιλήμπτωρ» і «καταφυγή» також свідчать про наявність у вірші 
лексичного паралелізму. Наявність цілої низки значень для цих лексем дає 
можливість варіювати переклад: «пристановище і захист», «пристановище і 
твердиня (фортеця)». 

3 Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. 
Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна. 
Ми недарма наводимо тут два варіанти перекладу і виділяємо  ті 

текстологічні моменти, які спричиняють кардинальну відмінність у перекладах. 

«Згубна пошесть» фігурує у масоретському тексті, а от звідки взялося «слово 
мятежно» Септуагінти – питання відкрите, однак саме на цей вислів знаходимо 
більшість святоотцівських коментарів. Це і «слова прикрі, злослів’я, наклепи» у 
Феодорита Кіррського та інших, і «гріховні помисли» Феофана Затворника, і 
«вчення єретиків та розкольників» Кирила Олександрійського тощо. Натомість 
більш логічним є масоретський текст, який під «згубною пошестю» розуміє всі 
згубні підступи і дії, які продовжують тему поневолення людини хитрістю, мов 
обплутуванням «сітями птахолова». 

4 Він пером Своїм вкриє тебе, і під крилами Його Ти будеш у безпеці . 
Щитом й обороною тобі буде істина Його. 

«μεταφρένον» – буквально «те, що знаходиться позаду, між плечима». 
Щодо розуміння цієї лексеми, то тут маємо декілька думок, які дозволяють по-

різному тлумачити ориґінал. Лексема «плечі» – це вільний домисел 
перекладачів, який, окрім того, заперечує закон паралелізму. Тим більш, що 
плечима не «отіняють» і не «вкривають». Співвідношенням лексем «пера-крила» 
автор уподібнює Творця до птаха, який «збирає пташенят своїх під крила» (Мт. 
23:37) – це яскравий євангельський образ. 

«Оружием обыдет тя истина Его», – цей слов’янський переклад, який 
прискіпливо відображає текст Септуагінти, насправді є уточненням 
попереднього ствердження: як птах охороняє звідусіль своїх пташенят, так і  
Господь оточить-оборонить (κυκλώσει) істиною, мов зброєю, своїх людей. 
Натомість, в масоретському тексті замість «зброї» маємо «щит і лук», «щит і 
зброю», «щит і броню» тощо – тобто, «щит й оборону». 

5 Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що пролітатиме вдень. 
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6 Ані пошести, що підкрадається у темряві, ані зарази, яка спустошує 

опівдні. 
Ці два рядки є яскравим прикладом біблійного паралелізму, де другий 

рядок містить синонімічну із першим інформацію, уточнюючи її та роблячи 
більш рель’єфною. На цьому можна було б і завершити розгляд цих рядків, якби 
не відома всім дослідникам слов’янського Псалтиря фраза, яка також є 
калькуванням Септуагінти: «Не убоишися … от сряща и беса полуденнаго», яка 
спричинила появу безлічі різноманітних, іноді напівмістичних тлумачень. Окрім 
святоотцівських «духа лінощів, недбальства, блуда і нестриманості» аж до 
каббалістичних демонічних сил-кліпот. Дійсно, що таке «срящ»2 (σύμπτωμα) і 
хто такий «біс полуденний»? Іноді саме так поділяють і тлумачать суцільну, на 
наш погляд, фразу: «Не будеш боятися … і нападу-зустрічі з демоном 
полуденним». Можливо, «демоном полуденним» Септуагінта вирішила назвати 
одну з відомих хвороб, яка, мов нахабний злодій, з’являлася зненацька серед 
білого дня і зазіхала на людське життя? Принаймні, таке тлумачення наближене 
до ориґінального тексту («мікетев йашуд цахорайім»): «зараза, яка спустошує 
опівдні», «чума або пагуба, яка грабує опівдні».  

7 Впаде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч від тебе, але до тебе 
не наблизиться: 

8 тільки очима твоїми будеш дивитися і покарання грішників побачиш. 
9 Бо ти (сказав): «Господь – надія моя», і Всевишнього обрав за 

пристановище своє. 
10 (Тому) лихо не спіткає тебе, і нещастя не наблизиться до оселі твоєї. 
В цих рядках розбіжності між грецьким і єврейським текстом мінімальні. 

Можна лише звернути увагу на дієслово «κατανοέω», яке перекладається як 
«помічати, осмислювати, розуміти». Йдеться про осмислене споглядання фактів 
людиною. А також на іменник «μάστιξ» (євр. «нега»), який буквально означає 
«удар», «гнів», «кара», «шкода». Таким чином, можливий і наступний переклад: 
«І не зазнає шкоди твоя оселя». 

11 Бо Він звелить ангелам Своїм охороняти тебе на всіх путях твоїх: 
12 на руках вони понесуть тебе, щоб не спіткнулася об камінь нога твоя; 
13 на аспіда й василіска ти наступиш і потопчеш лева і змія (дракона). 
Тут певні річночитання маємо лише в тринадцятому вірші. Як лише не 

тлумачать наявні в тексті Септуагінти образи «аспіда» і «василіска», «лева» і 
                                                           

2 Срящъ – напад, нещастя, зараза, біда. На відміну від «сряща» (ὑπάντη) - зустріч. Див. також «Повний церковно-

славянский словарь» Г. Дьяченка [Дьяченко, 1993, с. 656] 
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«дракона» або «змія». І знову вони пов’язані з явищем поетичного паралелізму, 
щоправда, на цей раз в середині рядка і зі значенням посилення думки. Варто 
навести масоретський текст, і все стане зрозумілим:  

 

Ал шагал ва’фетен тідрох тірмос 

На лева й аспіда ти наступиш, потопчеш 
 

кефір ве’танін 

молодого лева (левчука) і ящера 

Зміст наступний: «Ти не просто наступиш на лева і змія, а й потопчеш 
молодого сильного лева і навіть цілого змія-дракона-ящера». Наш переклад 
дотримується тут традиційного тексту Септуагінти, не заперечуючи, однак, 
інших варіантів, на зразок: «На лева і змія ти наступиш, потопчеш левчука і 
дракона». 

Останні рядки псалма – це виражена прямою мовою обітниця Бога 
захищати і покривати милістю вірну Йому людину, так зване «благословіння 
Небес». 

14 «За те, що він полюбив Мене, – (каже Господь), – Я врятую його і захищу 
його, бо він пізнав ім’я Моє. 

15 Покличе Мене, і Я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і 
прославлю його. 

16 Довготою днів насичу його, і явлю йому спасіння Моє». 
Особливих текстологічних розбіжностей, порівнюючи Септуагінту і 

масоретський текст, у цих рядках не знаходимо. А тому можемо завершити наші 
схолії. 

Отже, a posteriori можемо ще раз підкреслити, що наведені вище тези про 
обов’язкове використання масоретського тексту, Септуагінти, а також 
слов’янського тексту у роботі над українськомовним перекладом Псалтиря є 
дійсно слушними. Наприкінці пропонуємо свій варіант перекладу. 

50 псалом 

Начальнику хору. 
Псалом Давида, коли приходив до нього пророк Нафан, після того, як Давид 

увійшов до Вирсавії. (Молитва покаяння). 
1-3 Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї, і з безмежного милосердя 

Твого зітри (загладь) беззаконня мої.  
4 Повністю омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. 
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5 Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. 
6 Перед Тобою, Тобою єдиним я згрішив і лукаве перед очима Твоїми 

заподіяв, тому справедливим будеш у словах Твоїх і бездоганним у суді Твоїм. 
7 Ось бо у беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя. 
8 Ось Ти істину в серці полюбив, таємниці мудрости Твоєї явив мені. 
9 Окропи мене ісопом – й очищуся, омий мене – і стану білішим від снігу. 
10 Дай мені відчути радість та веселість – і зрадіють кістки мої, Тобою 

упокорені. 
11 Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і зітри (загладь) усі беззаконня мої. 
12 Серце чисте створи в мені, Боже, і духа правди віднови в нутрі моєму. 
13 Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене. 
14 Поверни мені радість спасіння Твого і духом владичним укріпи мене. 
15 Навчатиму беззаконників путів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе. 
16 Визволи мене від провини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій 

радісно оспіває правду Твою. 
17 Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою. 
18 Бо не задовольнить Тебе жертва, яку я приніс би, і всепалення Тобі не 

любі. 
19 Жертва Богові – дух упокорений, серця покірного і смиренного Бог не 

відкине. 
20 Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни 

Єрусалимські! 
21 Тоді угодними будуть Тобі жертви праведності – приношення і 

всепалення, тоді покладуть на жертовник Твій тельців. 
 

90 псалом 

Хвалебна пісня Давида (у євреїв не надписаний). 
1 Хто живе під покровом Всевишнього, той в тіні Бога Небесного 

спочиватиме. 
2 Скаже він до Господа: «Пристановище і твердиня моя – Бог мій, на Якого я 

надію покладаю». 
3 Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної. 
4 Він пером Своїм вкриє тебе, і під крилами Його Ти будеш у безпеці . 

Щитом й обороною тобі буде істина Його.  
5 Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що пролітатиме вдень. 
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6 Ані пошести, що підкрадається у темряві, ані зарази, яка спустошує 
(знищує) опівдні. 

7 Впаде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч від тебе, але до тебе не 
наблизиться: 

8 тільки очима твоїми будеш дивитися і покарання грішників побачиш. 
9 Бо ти (сказав): «Господь – надія моя», і Всевишнього обрав за 

пристановище своє. 
10 (Тому) лихо не спіткає тебе, і нещастя не наблизиться до оселі твоєї. 
11 Бо Він звелить ангелам Своїм охороняти тебе на всіх путях твоїх: 
12 на руках вони понесуть тебе, щоб не спіткнулася об камінь нога твоя; 
13 на аспіда й василіска ти наступиш і потопчеш лева і змія. 
14 «За те, що він полюбив Мене, – (каже Господь), – Я врятую його і захищу 

його, бо він пізнав ім’я Моє. 
15 Покличе Мене, і Я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і 

прославлю його. 
16 Довготою днів насичу його, і явлю йому спасіння Моє». 
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У статті проаналізовано основні особливості одного зі способів грецького 
афіксального словотворення – суфіксації. Для висвітлення певної історичної картини 
щодо появи чи втрати конкретних суфіксів у роботі поряд з синхронічним 
застосовано діахронічний підхід. Згадано історію розвитку мовних традицій грецької 
мови, подано визначення базових теоретичних понять: словотвірного типу як 
головної класифікаційної одиниці словотвірної парадигматики, а також поняття 
словотвірного значення та словотвірної категорії. Грецькі суфікси поділено на два 
типи: які надають слову емоційного забарвлення (демінутивні, аугментативні), 
надаючи слову нового значення. Демінутивні суфікси є субстантивними та 
ад’єктивними, аугментативні ж приєднуються ще й до дієслівних основ. 
Аугментативи, йдеться в роботі, вживаються виключно в чоловічому та жіночому 
родах, демінутиви ж – у трьох родах (з яких перевагу має середній). Суфікси другого 
типу переводять твірну основу в іншу граматичну категорію, змінюючи значення. В 
системі НГ іменника виділено кілька словотвірних категорій, на основі яких 
продемонстровано словотвірні моделі та словотвірні значення суфіксальних похідних 
слів. Коротко розглянуто ад’єктивну суфіксацію, наведено найбільш вживані дієслівні 
та прислівникові суфікси. У статті систематизовано основні дані стосовно грецької 
суфіксації: окремо виділено загальні особливості НГ суфіксів, наведено головні 
відмінності в особливостях ДГ та НГ суфіксації, проаналізовано еволюцію НГ 
суфіксації на основі виокремлення чотирьох типів суфіксів, а також класифіковано 

запозичені НГ суфікси за походженням.  

Ключові слова: словотворення, суфіксація, діахронія, синхронія, словотвірний 
тип, словотвірне значення.  
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The article analyzes the main features of the affixation as one of the ways of the Greek 

word formation, of suffixation in particular. In order to reveal the complete historical picture 

concerning the processes of appearance or loss of specific suffixes, besides the synchronic, the 

diachronic approach was used in the work. Firstly, the history of the development of linguistic 

traditions of the Greek language is mentioned, the main theoretical concepts are defined, such 

as: a word-forming type as the main classification unit of a word-forming paradigm, a word-

forming meaning and a word-forming category. The Greek suffixes were divided into two types: 

those that add an emotional tone to the word (diminutive, augmentative), and give a new 

meaning to the word. Diminutive suffixes are are of substantival and adjective nature, while 

augmentative suffixes might also be added to the verb bases. It is noted that the augmentatives 

are used exclusively in masculine and feminine genders, while diminutives are used in three 

genders (of which the neuter prevails). Suffixes of the second type transfer the creative basis into 

another grammatical category, changing the meaning. In the system of Modern Greek nouns 

several word-forming categories were singled out, on the basis of which word-forming models 

and meanings of suffixal derivatives are demonstrated. Adjective suffixation is briefly examined. 

The most common verb and adverb suffixes are listed. The main data on the Greek suffixation  

are systematized in the article: the general features of MG suffixes, the main differences between 

the features of AG and MG suffixations, the evolution of MG suffixation is analyzed on the basis 

of four types of suffixes, the borrowed MG suffixes are classified by origin. 

Key words: word formation, suffixation, diachrony, synchrony, word – forming type,  

word – forming meaning. 
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В статье проанализированы основные особенности одного из способов 
греческого аффиксального словообразования – суффиксации. Для освещения 
определенной исторической картины относительно появления или потери 
конкретных суффиксов в работе наряду с синхроническим применено диахронический 
подход. Упомянуто историю развития языковых традиций греческого языка, даны 
определения базовых теоретических понятий: словообразовательного типа как 
главной классификационной единицы словообразовательной парадигматики, а также 
понятие словообразовательного значения и словообразовательной категории. 
Греческие суффиксы разделены на два типа: которые придают слову эмоциональную 
окраску (деминутивы, аугментативы), а также новое значение. Деминутивные 
суффиксы субстантивные и адъективные, аугментативные же присоединяются еще 
к глагольным основам. Аугментативы используются исключительно в мужском и 
женском родах, деминутивы – в трех родах (из которых преимущество имеет 
средний). Суффиксы второго типа переводят образующую основу в другую 
грамматическую категорию, изменяя значения. В системе НГ существительного 
выделено несколько словообразовательных категорий, на основе которых 
продемонстрированы словообразовательные модели и словообразовательное значение 
суффиксальных производных слов. Кратко рассмотрена адъективная суффиксация, 

приведены примеры наиболее употребительных суффиксов глаголов и наречий. В 
статье систематизированы основные данные о греческой суффиксации: отдельно 
выделены общие особенности НГ суффиксов, приведены основные отличия в 
особенностях ДГ и НГ суффиксации, проанализирована эволюция НГ суффиксации на 
основе выделения четырех типов суффиксов, а также классифицированы 
заимствованные НГ суффиксы по происхождению. 

Ключевые слова: словообразование, суффиксация, диахрония, синхрония, 
словообразовательный тип, словообразовательное значение. 
 

Мовні процеси, як доводить історія, є живими та відкритими для змін. Одним 
з найбільш поширених способів поповнення та оновлення лексичного складу кожної 
мови є процеси творення слів. Продуктивним способом словотворення в грецькій, як 
і в українській (які належать до флективних мов), та зрештою і в багатьох інших 
мовах, є афіксальний. Він полягає у з’єднуванні афіксальних морфем (афіксів) з 
твірними основами в одне слово “за певними словотвірними моделями, правилами, 
тенденціями, що діють у даній мові на різних етапах її розвитку” [Жовтобрюх, 1972, 

с. 28]. Афіксальне словотворення (афіксація) залежно від різновиду словотворчих 
засобів, які використовуються у процесі творення похідних слів, поділяється на 
суфіксальне, префіксальне, конфіксальне і флексійне [Клименко, 2004, с. 38].  
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Дослідженню словотвірних особливостей різних мов у синхронії зазвичай 
присвячується чимало лінгвістичних праць. Те ж стосується і грецької мови. Не 
достатньо вивченим, однак, залишається питання грецького словотвору з погляду 
діахронії. Важливість його полягає в можливості порівняльного огляду словотвірних 
процесів у новогрецькій мові (далі НГ) в напрямку до минулого. Наскільки тісним є 
зв'язок з давньогрецькою (ДГ), можна зрозуміти на фоні повної історичної картини 
процесів появи чи втрати словотвірних елементів.  

Отже, з погляду діахронії особливості грецького словотворення були частково 
висвітлені в достатньо застарілих працях А. Яннаріса та К. Дітеріха (історичний 
аналіз префіксів та суфіксів НГ), А. Дебруннера, який здійснив повний опис 
словотвірних процесів ДГ, що може бути доповнено подальшими дослідженнями 
П. Шантрена та Р. Люра, однак лише в системі імен. Висновки деяких досліджень 
словотвірних процесів на матеріалі творів Гомера, здійснені Е. Рішем, Х. Куйбідою 
та ін., можна застосувати до ДГ загалом. Загальні класифікації суфіксів відповідно 
до частиномовної належності викладені в традиційних граматиках К. Бака, 
Е. Швіцера та ін. Суттєвим внеском у вивчення цього питання є словники 
Дж. Гофмана, Г. Фріска. Деякі конкретні грецькі суфікси чи словотвірні процеси 
загалом розглядають Е. Гемп, М. Мейє-Брюгер, Т. Мейсснер і О. Трібюлато, 
Д. Меліссаропулу, Н. Клименко та ін. Словотворення на матеріалі койне є менш 
дослідженим; певну інформацію можна знайти в граматиках Е. Майсера, 
Дж. Мултона та Л. Палмера, трішки ширше – у П. Філоса. Щодо Середньовічної 
греки (СГ), певні граматичні дані знаходимо в К. Мінаса, А. Анастасіаді-Симеоніді, 
Н. Андріотиса. З найновіших досліджень особливостей грецького словотворення є 
праці А. Раллі. Кожна з праць, однак, розкриває лише окремі аспекти проблематики.  

Таким чином, актуальність статті полягає у зростанні інтересу до процесу 
творення слів у сучасних мовах, відсутності окремого дослідження суфіксації у 
новогрецькій мові, включаючи діахронічний підхід. Спроба ж систематизувати 
особливості НГ суфіксів на основі їх аналізу щодо семантики, походження, еволюції, 
сполучуваності з відповідними основами складає наукову новизну роботи. 

Метою представленої статті є визначення та систематизація основних 
особливостей грецької суфіксації з застосуванням діахронічного підходу до 
дослідження. Для досягнення окресленої мети необхідним стало вирішення таких 
завдань: систематизувати НГ суфікси відповідно до значення, яке вони надають 
слову в процесі деривації, категорійної належності афіксів та твірних основ, їх 
словотвірних можливостей, розглянути джерела походження суфіксів та їх певні 
зміни, продемонструвати твердження на конкретних прикладах.  
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Об'єктом дослідження є найбільш поширені суфікси та утворені на їх основі 
деривати в новогрецькій мові. Предметом аналізу є словотвірне значення суфіксів 
та відповідних дериватів, походження, функційні та дериваційні особливості.  

Словотвірні процеси в грецькій мові прийнято поділяти на два основні види 
[Раллі, 2013] – деривацію та складання (вітчизняні ж лінгвісти аналогічні поняття 
називають афіксацією та складанням (основоскладання та абревіація) [Плющ, 2010], 

або ж творенням слів на базі однієї основи та кількох [Ковалик, 1958]). Завдяки 
консервативності мови з морфологічної точки зору, обидва словотвірні аспекти є 
відносно стійкими у діахронії та на відміну від більшості індоєвропейських мов, у 
НГ мові на тлі фонетичних змін не відбулося спрощення флексій та дериваційних 
суфіксів. Додатковим фактором може бути, як зазначають дослідники [Раллі, 2013], 

довга історія диглосики мови, що призвело до збереження архаїчних типів деривації 
та композиції. Історія розвитку новогрецької мови, отже, сягає корінням в 
давньогрецьку. В елліністичний період на основі аттичного й іонійського діалектів 
сформувалося давньогрецьке койне у двох різновидах – літературному та 
розмовному. Пізніше, під римським впливом спостерігається повернення до 
аттичної літературної норми, що призвело до більших розбіжностей між 
літературною й розмовною мовою, і дало поштовх до розвитку двох мовних 
традицій [Казніна, 2010, с. 97]. Загальний елліністичний діалект, як зазначив 
А. Білецький, з часом перетворився на новогрецьку мову [Білецький, 1985, с. 189]. 

Як і кожна “жива” мова, НГ поступово зазнає впливу інших мов, поповнюючи 
словниковий запас.  

Отже, діахронічно стійким є морфологічний склад грецьких слів. Вони 
складаються з кореня (носія основного лексичного значення слова), дериваційного 
суфікса та / або префікса та флексії. У результаті поєднання кореня та афікса 
утворюється основа, яка може слугувати для подальших процесів деривації 
(додаткових дериваційних суфіксів та флексій).  

Сконцентруємо увагу на основних особливостях дериваційних процесів НГ, 
зокрема на суфіксації, включаючи історичний аспект аналізу. В лінгвістичній 
літературі стосовно зазначеного підходу до словотвору існують такі поняття: 
“діахронічний словотвір” як створення нових слів на базі існуючих у мові лексичних 
одиниць, а також спосіб словотвору з діахронічної точки зору як спосіб зміни 
структури існуючого в мові слова, в результаті якого утворюється нова лексична 
одиниця [Немченко, 1984, с. 112-113]. 

Важливе місце в теорії словотвору відводиться словотвірному типу (СТ), який, 
будучи головною класифікаційною одиницею словотвірної парадигматики 
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[Селіванова, 2006, с. 566], визначається як структурно-семантична схема побудови 
похідних слів певної частини мови. Для похідних слів, які складають словотвірний 
тип, характерна спільність таких ознак: частиномовна належність твірних слів, 
формальний показник, однакове словотвірне значення. Словотвірне значення ж 
встановлюється на основі співвідношення “похідне слово – твірне слово” і 
виражається з допомогою словотвірної моделі: твірна основа + словотворчий афікс. 

У грецькій мові до одного словотвірного типу, наприклад, можна віднести 
слова θαυμαστής (шанувальник), εκπαιδευτής (педагог), κλέφτης (злодій), адже всі вони, 
утворюються від дієслова, мають спільний формальний показник – суфікс -της (не 
акцентуємо окремої уваги на флексіях, називаючи суфіксом також формант 
“суфікс + закінчення”), мають словотвірне значення “діюча особа” (по аналогії до 
слів з суфіксами -tor в латинській мові [Шведов, 2004, с. 75]). 

Загальнішим поняттям є словотвірна категорія (СК), яку формують 
словотвірні типи з однаковим словотвірним значенням (СЗ). На відміну від СТ при 
визначенні СК не враховується єдність словотворчого форманта [Dokulil, 1962, 

p. 203]. 

Кожній повнозначній частині мови властива своя система суфіксів, які є 
засобами внутрішньо- та міжкатегорійного творення похідних слів [Плющ, 2010, 
с. 25]. Суфіксально утворені одиниці розрізняють за характером твірних основ 
(відіменні, віддієслівні, відад’єктивні та інші). Більшість суфіксів, які відповідають 
за зміну граматичної категорії твірної бази, вимагають у свою чергу твірної основи 
певної категорії, з якою вони поєднуються. Суфіксація виступає як один з 
найважливіших способів словотвору здебільшого в системі іменного словотворення 
(на чому основний акцент у дослідженні). 

У системі НГ мови можна умовно виділити суфікси двох типів (за 
словотвірною функцією): 1) які виражають суб’єктивну оцінку, емоції (надають 
слову додатковий відтінок значення, наприклад: ποταμ-άκι – річечка); 2) які надають 
слову нове лексичне значення (συχνά-ζω – зачастити).  

Лексеми, утворені з допомогою суфіксів першого типу, виражають об’єктивну 
оцінку зменшеності (демінутивності) / збільшеності (аугментативності), переважно 
додаючи емоційного забарвлення (позитивного чи негативного), та позначають 
суб’єктивне ставлення до предметів. Суфіксами другого типу творяться слова, 
здебільшого мотивовані іншими частинами мови.  

Категорія демінутивності (яка не є споконвічною, адже в епосі Гомера ми 
таких слів не знайшли) історично сформувалася на основі вираження реальних ознак 
предметів, наприклад, розміру: ξίφος “меч” – ξιφίδιον “малий меч” (перше вживання 
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зафіксовано у Фукідіда), що з часом набуло відтінку емоційної суб’єктивності: γραῦς 
“стара жінка” – γραίδιον “субст. старенька”, νεανίας “юнак” – νεανίσκος 

“юначенько” (перше вживання цих демінутивів знаходимо в Езопа).  
Субстантивні суфікси зменшеності “τα υποκοριστικά/демінутивні” є такими:  

-άκος, -άκης, -άκι; -ούλης, -ούλα, -ούλι; -ούδα, -ούδι, -ίτσα (слов’янського походження): 
άγγελος (ангел) – αγγελάκι / αγγελούδι (ангелятко); κούκλα (лялька, красуня) – κουκλίτσα 

(лялечка, красунечка). Зауважимо, що в роботі перелічені не всі суфікси, а лише 
найчастіше вживані. Серед демінутивних, наприклад, є ще такі: -ατζίκος, -άδι, -ίδι,  
-όκα, -όνι -ίσκη (незмінний з ДГ) у словах φουκαρατζίκος (біднятко), πετράδι 
(камінець), κορίσκη (донечка) та ін. Від одного іменника утворюються також 
паралельні форми демінутивів: μαθητής– μαθητάκος – μαθητούδι (учень, школяр – 

школярик), άντρας– αντρούλης – αντράκος (чоловік-чоловіченько). 
Серед ад’єктивних демінутивних є суфікси: -ούλης / ούλα / ούλικο (складається 

зі сполучення іменного суфікса -ούλι та прикметникового -ικο) ασπρούλης / ασπρούλα / 

ασπρούλικο (світленький, а, е)← άσπρος / άσπρη / άσπρο; -ούτσικος / ούτσικη / ούτσικο 

(суфікс -ούτσικ(ος) утворився у результаті поєднання італійського демінутивного 
суфікса -uccio та грецького прикметникового суфікса -ικ(ος): μικρούτσικος / 

μικρούτσικη / μικρούτσικο (маленький, а, е) ← μικρός. Багато з перелічених вище 
суфіксів надають словам семантики пестливості (називаються τα χαῑδευτικά).  

Суфіксами збільшеності (τα μεγεθυντικά / аугментативні) є -α, -ος, -άρα, -αράς,  

-άκα,-άκ(ος), -ου / ακλα,-ουκλας, -ουμπα, -αρόνα, наприклад: φωνή (голос) – φωνάρα 

(голосище), аналогічно – σπίτι (дім) – σπιταρόνα, νησί (острів) – νησάκα, κεφάλι 
(голова) – κεφάλα, καφές (кав'ярня) – καφεδούμπα, μάτι (око) – ματούκλα. Суфікс -ούρα, 

приєднується, що цікаво, до дієслівної основи, утворюючи іменник зі значенням 
збільшеності: χαιρετώ (вітати) – χαιρετούρα (велике вітання). Аугментативність 
також сягає корінням ще у ДГ. Основними ДГ афіксами збільшеності були -ων та -

ίας, які позначали суб’єкт, особливістю якого була наявність чогось збільшеного в 
розмірі. Такі слова володіли жартівливим значенням: ДГ γαστὴρ (черево) – γάστρων 
(черевань), μέτωπο (чоло) – μετωπίας (володар великого чола). У НГ по аналогії 
вживаються суфікси -αράς, -άς, -ας: κοιλαράς (черевань), κεφάλας (головань, перен. 
тупий), χειλαράς (губань), δοντάς (зубань).  

Особливістю суфіксів першого типу є така: деривати-аугментативи є 
виключно чоловічого та жіночого родів. Демінутиви ж бувають всіх трьох родів, з 
яких середній вживається найчастіше [Melissaropoulou, 2008]. 

Суфікси другого типу категоріально оформлюють слово в певну частину 
мови. З їх допомогою можна транспонувати слово в іншу частиномовну категорію з 
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новим лексичним значенням. Отже, суфіксами другого типу творяться слова, 
здебільшого мотивовані іншими частинами мови. Завдяки афіксальним формантам 
виражаються словотвірні категорії, властиві конкретній частині мови. 
Продемонструємо це на конкретних прикладах. 

В системі НГ іменника до СК “назви осіб” належать лексеми, утворені шляхом 
приєднання відповідних суфіксів до субстантивної основи. Таким чином, у межах 
зазначеної СК можна виділити кілька СТ лексем зі значенням “національність”, 

утворених за такими структурними моделями:  
S + -ίτης, -ιώτης, -ιάτης, -ώτης (для позначення осіб чоловічої статі) та S + -ίσσα 

(для позначення осіб жіночої статі): Σπάρτη (м.Спарта) – σπαρτιάτης (спартанець) – 

σπαρτιάτισσα (спартанка), Θράκη (Фракія) – θρακιώτης (фракієць) – θρακιώτισσα 

(фракійка). 
S +-άνος (-ανός), ος та S +-άνα (-ανή), -ίδα (аналогічно до попереднього): 

Αμερική – αμερικάνος / αμερικανός – αμερικάνα / αμερικανή, Αφρική – αφρικάνος / 

αφρικανός – αφρικανίδα, Αγγλία – άγγλος – άγγλλίδα. Суфікси -άνος, -άνα грецька мова 
запозичила з латині (-anus: Romanus), пристосувавши спочатку й наголос 
[Τριανταφυλλίδης, 1998]. 

До цієї ж СК відносимо також СТ іменників зі значенням “спеціальність, 
професія”, утворених за структурними моделями:  

S +-άς,-ιάρης,-άριος,-τζής (турецького походження), -άρης, -άριος, -ουρός, -τσής,  

-δόρος, -ιέρης, -ότης, -ατόρας (для чоловічого роду): βιβλιοθήκη (бібліотека) – 

βιβλιοθηκάριος (бібліотекар), παπούτσι (взуття) – παπουτσής (швець), κήπος (сад) – 

κηπουρός (садівник) та ін.; відповідно S + -ίσσα (для позначення осіб жіночої статі): 
φούρνος (піч) – φουρνάρης (пекар) – φουρνάρισσα (пекарка). 

V + -της,-ιστής (для чоловічого роду); однак, S + -τρα, -τρια (для позначення 
осіб жіночої статі): ράβω (шити) – ράφτης (кравець) – ράφτρα (кравчиня), τραγουδώ 

(співати) – τραγουδιστής (співак) – τραγουδίστρια (співачка). 
Як видно з прикладів, деякі суфікси на позначення осіб жіночої статі 

вимагають основи з попередньою суфіксацією на чоловічий рід.  
До СК “назви місць та приміщень” відносимо СТ іменників, утворених 

шляхом суфіксації за такими моделями: 
S + -άριο, -άδικο, -ιο, -είο, -ήριο, -ίδικο, -είο: ράφτης (швець) – ραφτάδικο (ательє), 

φύλακας (охоронець) – φυλάκιο (пост), γιατρός (лікар) – γιατρείο (клініка).  
V + -τήριο: κολυμπώ (плавати) – κολυμβητήριο (басейн). 
СК “назви абстрактних понять” включає іменники, утворені здебільшого за 

словотвірними моделями: 
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S + -ιά, -ισμος: παληκάρι (юнак) – παληκαριά (мужність), άνθρωπος (людина) – 

ανθρωπισμός (гуманізм);  
V + -μος, -ια, -ψιμο, -σιμο: σέβομαι (поважати) – σεβασμός (повага), ζηλεύω 

(ревнувати) – ζήλια (ревнощі), τρέχω (бігти) – τρέξιμο (біг); 
Adj + -άδα, -οσύνη, -ύτητα: γρήγορος (швидкий) – γρηγοράδα (швидкість), βαρύς 

(важкий) – βαρύτητα (важкість, перен. важливість). Слід зазначити, що суфікс  
-οσύνη не поєднується з основами просторічного походження. καλός (добрий) – 

καλοσύνη (доброта), δίκαιος (справедливий) – δικαιοσύνη (справедливість). 
У системі ад’єктива теж можна виділити велику кількість СК, наприклад, 

“матеріал виготовлення”, “цільове призначення”, “відношення до”, “стан” та низку 
відповідних СТ. При цьому в процесі творення ад’єктивів беруть участь суфікси, які 
приєднуються до основ іменника, прикметника, дієслова, прислівника, за такими 
словотвірними моделями: 

S + -ιμος, -ερός, -ένιος, -ικος, -ινος та ін.: σκοπός (ціль) – σκόπιμος 

(навмисний), φαρμάκι (лікарство, отрута) – φαρμακερός (отруйний), ασημί 
(срібло) – ασημένιος (срібний), ψεύτης (брехун) – ψεύτικος (брехливий), ξύλο 

(дерево) – ξύλινος (дерев’яний); 
A + -ίδερος, -ωπός: άσπρος (білий) – ασπρίδερος (білуватий), άγριος (дикий) – 

αγριωπός (дикуватий). У цьому випадку суфікси змінюють значення основного 
прикметника, позначаючи неповний вияв ознаки, вираженої твірним словом. 

V + -ιμος (суфікс не поєднується з основами слів розмовного стилю, може 
виступати у формах -σιμος, -ξιμος, -ψιμος залежно від закінчення аористної основи 
твірного дієслова), -τήριος, -τεος, -τός, -μένος (дієприкметниковий суфікс): κατοικώ 

(мешкати) – κατοικίσιμος (придатний для проживання), κινώ (рухати) – κινητήριος 

(який рухає), αγαπώ (кохати) – αγαπημένος (коханий).  
Ад'єктивні суфікси -τός (зі змінними голосними та приголосними залежно від 

кореня -ητός, -ωτός, -στός, -φτός, -χτός) та -τεος залишились незмінними з часів 
давньогрецької мови, відповідні ж деривати належать до типу ρηματικά επίθετα. 

Слова, утворені за моделлю V + -τός, типу κλείνω (закривати) – κλειστός (закритий), 
σκύβω (згинати) – σκυφτός (зігнутий), складають СТ зі значенням “результат дії”, 

прикметники, утворені за моделлю V + -τεος, – СТ зі значенням “цільове 
призначення”: πληρώνω (платити) – πληρώτεος (що слід оплатити), διαβάζω 

(читати) – διαβατέος (що слід прочитати). 
Adv + -ινός. За цією моделлю утворюється СТ відадвербіальних прикметників 

зі значенням “відношення до простору”: κοντά (близько) – κοντινός (близький), 
“відношення до часу”: χθές (вчора) – χθεσινός (вчорашній).  

mailto:khristina2209@gmail.com
mailto:khristina2209@gmail.com
mailto:klassyka@ukr.net


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2020. – Вип. 16 : 86-100 

 
 

___________________________ 

 

© Куйбіда Х. І. [Куйбида К. И.], khristina2209@gmail.com, Оліщук Р. Л. [Олищук Р. Л.], klassyka@ukr.net 

Грецький словотвір: особливості суфіксації [Греческое словообразование: особенности суффиксации] 
(Українською / На укр. яз.) 

 

95 

У системі НГ дієслова до найпродуктивніших дієслівних суфіксів належать:  
-ίζω, -άζω, -ιάζω, а також -άρω, -εύω, -ώνω, -αίνω. Вони приєднуються у більшості 
випадків до основ іменника та прикметника, рідше – до основ інших частин мови 
(числівника, займенника, прислівника): κόκκινος (червоний) > κοκκινίζω (червоніти), 
βράδι (вечір) – βραδιάζω (вечоріти), χιόνι (сніг) – χιονίζω (сніжити), πίστη (віра) – 

πιστεύω (вірити), κλειδί (ключ) – κλειδώνω (закривати), φτωχός (бідний) – φτωχαίνω 

(бідніти), κοντά (близько) > κοντεύω (наближатися). Суфікс -άρω походить від 
форми інфінітива в італійській мові -are: φρένο (гальмо) > φρενάρω (гальмувати). 

У системі НГ прислівника функціонують здебільшого суфікси -α (-ια), -ως, які 
примикають до прикметникових основ – Adv + A, позначаючи ознаку дії, стану, 
ознаки: γρήγορος (швидкий) – γρήγορα (швидко), βαρύς (важкий) – βαριά (важко). 
Суфікс -ώς своїм походженням сягає у ДГ і на сучасному етапі поєднується лише з 
основами слів літературного стилю [Ralli, 2013, p. 14], які закінчуються на -ής: 

ακριβής (точний) – ακριβώς (точно). 
У ході аналізу НГ суфіксації, окремо виділяємо такі особливості. 
✓ У НГ деривації рівноцінно функціонують суфікси, виражені двома 

алломорфами – літературного та розмовного стилів, на кшталт: -τήριο, -τήρι (з ДГ  
-τήριον): γυμναστήριο(ν) (тренажерний зал); εργαστήριο (майстерня), ξυπνητήρι 
(будильник). Або: -έας, -ιάς (з ДГ -εύς): γραφέας, γραφιάς (писар). 

✓ Певні суфікси мають по декілька алломорфів (зі змінним початковим 
голосним чи приголосним) залежно від типу основи, зміщення морфемної межі, 
тобто таких історичних змін у морфемній структурі слова як спрощення, 
перерозклад, ускладнення. Наприклад, Vρος має різний початковий голосний (-ερός,  

-αρός, -ηρός, -υρός) [Manolessou, Ralli 2015, p.2045]: ανθηρός (квітковий), τρομερός 

(жахливий), ζωηρός (жвавий), ισχυρός (сильний); -ότητα, -ύτητα: ταχύτητα (швидкість), 
κοινότητα (громада); -τός → -ητός, -ωτός, -στός, -φτός, -χτός: κλείνω (закривати) – 

κλειστός (закритий), ανοίγω (відкривати) – ανοιχτός (відкритий).  
✓ Деякі суфікси вимагають основ різного походження, а саме: -ειδής (з ДГ 

ειδής) та -ώδης (ДГ ώδης) однаково поєднуються з лексичними основами 
літературного та просторічного стилів – άνεμος (вітер) – ανεμώδης (вітряний), γάλα 

(молоко) – γαλακτοειδής (молочний), κόλλα (клей) – κολλώδης (липкий), οστεώδης / 

οστεοειδής (кістлявий), κοκκαλώδης (розмов.). Такі суфікси як -τήριος, -τέος, -οσύνη,  

-ως (adv) не поєднуються з основами розмовного стилю: ευτυχής (щасливий) – 

ευτυχώς (щасливо). Запозичений з італійської мови дієслівний суфікс -άρω 

приєднується до основ іншомовного походження: film – φιλμάρω (фільмувати), 
Google – γουγλάρω (гуглити). Суфікс -σίμο вимагає здебільшого односкладових 
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основ: χάνω (втрачати) – χάσιμο (втрата), суфікс -μα, навпаки, – багатоскладових 
основ [Drachman, 1994]. Суфікси -ένιος та -ούτσικος є розмовними за походженням 
[Anastasiadi-Symeonidi, 2004]: παραμύθι (казка) – παραμυθένιος (казковий), μεγάλος 

(великий) – μεγαλούτσικος (величенький). 
✓ Деякі суфікси, як наприклад, -μος, беруть участь в утворенні різних 

частин мови: прикметників від іменника (η γνωριμία – γνώριμος “знайомство – 

знайомий”), іменників від дієслова (χάνω – χαμός “втрачати – втрата / хаос”). 
✓ Існують суфікси, які складаються з двох частин різного походження: 

демінутивний суфікс -ούτσικος < -uccio (італійський демінутив) + ικο (грецький 
прикметниковий суфікс) та -ούλικο < -ούλι (іменниковий суфікс) + ικο (приклади 
наведені вище).  

✓ НГ суфікси приєднуються як до первісних так і до похідних твірних 
основ, наприклад, демінутивні: άντρας (чоловік) – αντράκος, τραγουδώ (співати) – 

τραγουδ-ιστής (співак) – τραγουδ-ιστ-άκος (попередня суфіксація) Що стосується 
другого варіанту, то в деяких випадках суфікс вимагає довгої форми попереднього 
суфікса: φιγούρα (фігура) – φιγουρα-τζής (множ. φιγουρα-τζίδες) (фігляр) – φιγουρα-

τζίδ-ικος, у деяких – короткої: ταξίδι – ταξιδι-άρης (ταξιδι-άριδες) – ταξιδι-άρ-ικος. 

Суфікси приєднуються також до твірних основ з попередньою префіксацією 

αναθεώρηση (перегляд, перевірка) – αναθεωρησούλα. 

Основна різниця між словотворенням ДГ та НГ, як ми вже згадували, 
полягає у поступовому розвитку фонетичної та морфологічної диференціації між 
літературним / високим та просторічним / низьким стилем [Manolessou, Ralli, 

2015]. Як наслідок, словниковий запас НГ містить лексичні одиниці різних 
хронологічних періодів та відповідно неоднакові морфологічні властивості, що 
ускладнює їх аналіз.  

Отже, відмінність між ДГ й НГ суфіксацією полягає в таких особливостях: 
• у НГ мові рівноцінно функціонують суфікси, виражені двома однаково 

продуктивними в процесах словотворення аломорфами. На кшталт ДГ суфікса  
-τήριον, який у НГ функціонує як -τήριο -τήρι: δοκιμαστήριο (примірочна), καπνιστήρι 
(курилка). 

Іменниковий ДГ суфікс -εύς на позначення виконавця дії вживається у НГ як  
-έας та -ιάς (-ιος). При цьому слід зауважити, що -εύς продовжує функціонувати в 
науковому та офіційно-діловому стилях паралельно з суфіксом -ισσα на позначення 
професії жіночого роду в парах слів: γραμματέας – γραμμάτισσα / γραμματεύς 
(секретар – секретарка), συγγραφέας – συγγράφισσα / συγγραφεύς (письменник, 
автор – письменниця, авторка). 
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• функціонують суфікси, як наприклад -ειδής (<ДГ -ειδής) чи -ώδης (<ДГ -
ώδης), які мають властивість поєднуватися з лексичними основами і літературного і 
просторічного стилю.  

• суфікси -ένιος та -ούτσικος (згадані вище) є розмовними за походженням. 
Еволюцію НГ суфіксів можна поділити на 4 типи (опираючись на дослідження 

А.Раллі [Ralli 2013]):  

1) суфікси, які збереглись морфологічно незмінними. Це, наприклад, суфікс 
чоловічого роду -τής, який бере участь в утворенні девербальних іменників на 
позначення виконавця дії. Слід зазначити, однак, що суфікс внаслідок фонетичної 
еволюції змінився у вимові ДГ [tes] → НГ [tis]. 

ДГ δοκιμάζω – ДГ δοκιμαστής = НГ δοκιμάζω (пробувати) – δοκιμαστής 
(тестер, дегустатор);ДГ θεραπεύω – ДГ θεραπευτής = НГ θεραπεύω (лікувати) – 

θεραπευτής (лікар, цілитель). Або ж прикметниковий суфікс -μος, з допомогою якого 
утворюються відсубстантивні лексичні одиниці: ДГ θάνατος – ДГ θανάσιμος = НГ 

θάνατος (смерть) – θανάσιμος (смертельний). Серед демінутивних незмінним 
залишився суфікс -ίσκη (κόρη – κορίσκη). Сюди ж відноситься прислівниковий суфікс 
-ως, який на сучасному етапі вживається лише у словах літературного стилю. 

2)  суфікси, які зазнали часткових морфологічних (фонологічних у тому 
числі) змін. Внаслідок еволюції відбулися певні фонетичні та морфологічні 
флексійні зміни, які призвели до зміни початкової форми слова. Наприклад, у ДГ 
суфікс -της [tes], gen. -τητος[tetos] на позначення відсубстантивних утворень 
жіночого роду в НГ має форму -τητα [tita], gen. -τητας [titas]. Вони 
використовуються здебільшого для позначення абстрактних чи узагальнених 
понять: ДГ σκληρός (твердий) → ДГ σκληρότης → НГ η σκληρότητα (твердість, 
жорсткість); ДГ θερμός (теплий) → ДГ θερμότης → НГ η θερμότητα (тепло). 
Або ж ДГ віддієслівний суфікс -τηρ [ter], gen. -τηρος [teros] чоловічого роду у 
НГ має форму -τηρας [tiras], gen. -τηρα [tira]; ДГ -τήριον → НГ -τήριο, -τήρι: ДГ 

καλέω (кликати) → ДГ κλητήρ → НГ κλητήρας (посильний). Сюди відноситься ДГ 
суфікс -ευς, який у НГ вживається у формах -εας, -ιας,- ιος. відповідно до 
розвитку різних стилів мови, про що йшлося вище: ДГ σκαφεύς → НГ σκαφέας 
(землекоп); ДГ ιππεύς → НГ ιππέας (вершник); ДГ γραφεύς → НГ γραφιάς / 
γραφέας (писар). 

ДГ девербальний суфікс -ιον → НГ -ιο вживається у двох алломорфах 
відповідно до мовних традицій: у літературній мові -ίο (μαγειρίο – кухня) у 
розмовній -ιό (μαγειριό). Подібна особливість у вживанні суфікса -ία: ελευθερία – 

ελευθεριά (свобода). В результаті поєднання однієї і тієї ж основи з алломорфами 

mailto:khristina2209@gmail.com
mailto:khristina2209@gmail.com
mailto:klassyka@ukr.net


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2020. – Vol. 16 : 86-100 

 
 

___________________________ 

 

© Kuibida K. I. [Kujbida H. I.], khristina2209@gmail.com, Olishchuk R. L. [Olishhuk R. L.], klassyka@ukr.net 

Word-Formation in Modern Greek: The Peculiarities of Suffixation [Grec'kyj slovotvir: osoblyvosti sufiksacii'] (in 

Ukrainian) 
 

98 

одного суфікса утворюються так звані етимологічні дублети. Вони можуть бути: 
з однаковим значенням (σχολείο – σχολειό “школа”) та з різним значенням 
(δουλειά “робота” – δουλεία “рабство”). ДГ демінутивний суфікс -ιον (τέκνον – 

τεκνίον)· → НГ –ιο. У словах на кшталт τοπίο(пейзаж) вони втратили значення 
демінутивності.  

Суфікс -έα в деяких СГ діалектах зберіг початкову форму [Manolessou, 

Ralli, 2015, p. 2046], хоча здебільшого змінився на -ιά (μηλέα – μηλιά “яблуня”). 
3) Втрата суфіксів. Частина ДГ суфіксів, як наприклад -τρον, -θρον, -τλον, -θλον 

(θέατρον – театр, γένεθλον – народження), перестала функціонувати (у значенні 
брати участь в утворенні нових слів, як зазначає Раллі [Ralli, 2013]) у період койне та 
Середньовіччя. Однак, через консервативність мови в НГ відновлюється вживання 
суфікса -τρον у вигляді -τρο (-θρο): θερμόμετρο (термометр), στέγαστρο (притулок), 
έλκηθρο (сани). 

4) Запозичення суфіксів, яке відбувалося здебільшого в системі іменних 
лексичних одиниць, тривало протягом всієї історії розвитку мови.  

За походженням основну кількість запозичених НГ суфіксів ділимо на: 
• запозичені з латинської мови: суфікс -αριος, -αρης ← -arius: αποθηκάριος 

(комірник), φούρναρης (пекар); -ατος ← -atus: αφράτος (пухнастий);  
-άνος ← -anus: Mεξικάνος (мексиканець). 

• запозичені з італійської мови: -έζος ← ese, -αδόρος ← -atore, -ιέρις ←  
-iere, -άδα ← -ada, -άρω ← -are: τορναδόρος (токар), Κινέζος (китаєць), καμαριέρης 
(чол. р. від покоївка), ομορφάδα (краса), σαλτάρω (стрибати).  

• запозичені з турецької мови, напр. суфікс -ιλίκη ← -iliki: βουλευτιλίκι 
(депутат – народ). Суфікс -τζης ← ci позначає людину за професією чи родом 
діяльності: ρεκλαματζής (рекламодавець), φορτηγατζής (водій вантажівки). 

• запозичені з слов’янських мов, як-от демінутивний суфікс -ίτσα: γουρούνα 
(свиня) → γουρουνίτσα (свинка) та ін. 

Узагальнюючи можна додати, що суфіксальні дериваційні процеси в НГ 
залежать як від твірної основи (історичного походження, належності до частини 
мови, стилю, структурної будови) так і від суфікса (сполучуваності, продуктивності, 
походження та конкретних вимог щодо основи).  

Здійснене дослідження відкриває перспективи для подальшого аналізу 
словотвірних особливостей грецької мови, як у синхронії так і діахронії, а також для 
порівняння з особливостями словотвору в інших мовних системах.  
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Стаття присвячена дослідженню семантики та функціонування іменникових 

композитів із соматичним компонентом (ІКСК) у німецькій мові, зокрема досліджено 
ІКСК у німецькому політичному дискурсі за період з 2016 по 2020 роки. Визначено 
основні семантичні та функціональні особливості ІКСК. Увагу сфокусовано на їх ролі 
у створенні прагматичного ефекту публікацій у межах політичної тематики, 

потужному маніпулятивному впливу на читача під час формування позитивного 
образу політика або ж його свідомої дискредитації, зокрема можливості 
використання окремих іменникових композитів із соматичним компонентом задля 
глузування та зниження іміджу конкурента, висвітлення виключно суб’єктивної 
інформації. Встановлено метафоричні та метонімічні перенесення, на підставі яких 
розвивається семантика таких іменникових композитів із соматичним компонентом 
у німецькому політичному дискурсі. 

У розвідці також представлено класифікацію іменникових композитів із 
соматичним компонентом за тематичними підгрупами у межах тематичного блоку 
“Політика”, встановлено співвідношення цих груп у німецькомовних масмедійних 
текстах у межах політичної тематики, продемонстровано евалюативність 

досліджених іменникових композитів із соматичним компонентом. Також визначено 
іменникові композити із соматичним компонентом з позитивною, негативною і 
амбівалентною конотацією, що існують у межах німецького політичного дискурсу. 
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Досліджувані лексичні одиниці  належать до динамічної та інновативної 
частини лексикону німецької мови, є проявом креативності мовців, а також їх 
прагнення до індивідуалізації  мовлення та його емоційної насиченості. 

Ключові слова: іменниковий композит, семантика, мотивація, масмедійний 
дискурс, політичний дискурс, прагматичний ефект. 
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The article is dedicated to the study of semantics and functioning of compound nouns  

with a somatic component (CNSC) in the German language, in particular, the CNSC in 

German political discourse within the period from 2016 to 2020. Main semantic and 

functional features of CNSC are being determined. The article is focused on the role of 

CNSC in creating a pragmatic effect of publications within the political topics, looks into a 

powerful manipulative influence on the reader during the formation of a positive image of the 

politician or his deliberate discrediting, including the possibility of using individual 

compound nouns with a somatic component in order to ridiculize and undermine his image. 

The study explores metaphorical and metonymic transfers, on the basis of which the 

semantics of such compound nous with a somatic component in German political discourse is  

developing. 

The investigation presents the classification of a compound nouns with a somatic 

component into thematic subgroups within the thematic block "Politics", the relationship of 

these groups in German-language mass media texts with political items, the semantic 

evolution of such  compound nouns with a somatic component. Compound nouns with a 

somatic component with positive, negative, and ambivalent connotations which are 

actualized  within the German political discourse,  are also being explored.  

The studied lexical units belong to the dynamic and innovative part of the German 

lexicon, they represent the creativity of speakers, as well as their aspiration  for their speech 

individualization and its emotional richness. 
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КОМПОЗИТЫ – ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С СОМАТИЧЕСКИМ 
КОМПОНЕНТОМ В НЕМЕЦКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  

 

Мирослава Мироновна Лысак, miri_lysak@ukr.net  

аспирант 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,  
Институт филологии 

 
Статья посвящена исследованию семантики и функционирования немецких 

имён существительных - композитов с соматическим компонентом (СКСК), в 
частности, исследовано СКСК в немецком политическом дискурсе за период с 2016 по 
2020 годы. Определены основные семантические и функциональные особенности 
СКСК. Внимание сфокусировано на роль СКСК в создании прагматического эффекта 
публикаций в рамках политической тематики, мощном манипулятивном воздействии 

на читателя при формировании положительного образа политика или его 
сознательной дискредитации, в частности, возможности использования отдельных 
существительных- композитов с соматическим компонентом для реализации 
насмешки и снижения имиджа конкурента, пердосатавления исключительно 
субъективно маркированной информации. Выявлены метафорические и 
метонимически переносы, на основе которых развивается семантика таких 
существительных-композитов с соматическим компонентом в немецком 
политическом дискурсе. 

В статье также представлена классификация существительных- композитов с 
соматическим компонентом по тематическим подгруппам в пределах тематического 
блока "Политика", установлено соотношение этих групп в немецкоязычных 
массмедийных текстах в рамках политической тематики, исследована оценочность 

существительных-композитов, содержащих соматический компонент, их 

положительная, отрицательная и амбивалентная коннотации, реализующиеся в 
рамках немецкого политического дискурса. 

Исследуемые лексические единицы относятся к динамической и инновативной 
части лексикона немецкого языка, являются проявлением креативности адресантов, 

а также их стремления к индивидуализации своей речи, её эмоциональной 
насыщенности. 

Ключевые слова: существительный композит, семантика, мотивация, масс-

медийный дискурс, политический дискурс, прагматический эффект. 
 

Вступ. Політика є невід’ємною частиною життя та саморепрезентації 
кожної країни, вона є динамічним процесом, що обумовлює успішне 
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співіснування її громадян із представниками інших країн у глобалізованому 
полікультурному просторі. Мовні засоби її реалізації у політичному дискурсі 
(зокрема в межах медійних публікацій) втілюють чинні у конкретному мовному 
середовищі уявлення про мистецтво управління державою, ведення переговорів. 
Формування іміджу учасників політичних процесів, PR-кампанії у пресі з метою 
реалізації прихованої політичної гри потребують неабиякого рівня креативності 
і компактності вираження від журналістів, аби надати текстам статей 
контрастності, яскравості, глибокої образності та привернути увагу широкої 
аудиторії. Потужний прагматичний ефект, який справляють на читача 
іменникові композити із соматичним компонентом (далі ІКСК) перетворює їх на 
інструмент маніпулятивного впливу і успішного мовного втілення суспільної 
думки, інтерпретованої конкретним автором, або ж виявлення його суб’єктивних 
уявлень про описуваний контент. 

З-поміж наявних досліджень, присвячених іменниковим композитам, 
найбільш вагомими для цієї розвідки виявилися праці Х. Ортнер і Л. Ортнер 
[Ortner, Ortner, 1984], Ф. Шаріфіана [Sharifan, 2008], Р. Бенчеса [Benczes, 2011], а 
також студії О. В. Материнської [Материнська, 2016, с. 42-47; Materynska, 2019, 

p. 256-264]. Теоретичним підгрунтям для аналізу мас-медійних текстів є праця 

Х. Бургера і М. Лугінбюля [Burger, Luginbühl, 2014]. Важливі для цього 
дослідження ракурси політичного дискурсу висвітлювали Ґ. Ґірнт та К. Шпіс 
[Girnth, Spieß, 2006, p. 728-740], Р. Водак [Wodak, 2009], Т. А. ван Дейк [Djik, 

2002, p. 15-34; Djik, 2002, p. 204-236; Djik, 2006, p. 728-740], А. Буркхард 

[Burkhard, 2004], а також І. В. Стецула [Стецула, 1995], С. Т. Онуфрів [Онуфрів, 

2005], А. Є. Ярославцевa [Ярославцевa, 2004].  

Мета цього дослідження полягає у визначенні основних семантико- 

функціональних особливостей ІКСК у політичному дискурсі, встановленні 
способів їх образно-стилістичної реалізації та здійснення прагматичного (часто-

густо маніпулятивного) ефекта на читача.  
Емпіричним матеріалом дослідження виступають 326 мікроконтекстів з 

корпусу текстів Інституту німецької мови (IDS) м. Мангейм COSMAS II 

(DeReKo-2018-II), а також мас-медійних текстів у межах політичної тематики 

(газети нім. Berliner Zeitung, Berliner Morgenpost, Spiegel, Focus, Welt, Zeit) за 
період 2016-2020 рр. 

Методи дослідження. У межах пропонованої розвідки використано метод 
компонентного аналізу для з’ясування семантики ІКСК; за допомогою методу 
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аналізу за безпосередніми складниками та трансформаційного методу визначено 
структурні типи досліджуваних ІКСК; особливості функціонування ІКСК у мас-

медійних текстах політичної тематики визначено методом контекстуального 
аналізу. Також застосовано метод кількісного аналізу для систематизації 
отриманих результатів дослідження.  

Результати дослідження та їх обговорення. Антропоцентричний 
характер мисленнєвої діяльності людини сприяє осягненню навколишного світу 

переважно через власний світогляд. ІКСК належать до нової креативної лексики 
не тільки у розмовному мовленні, а й також у писемному, зокрема й у мас-

медійному дискурсі, а саме текстах політичної тематики. ІКСК не тільки 
допомагають досягти компактності висловлення, але й справлять неабиякий 
прагматичний ефект на читача. У цьому дослідженні ІКСК розглядаються як 
засіб маніпулятивного впливу на читача завдяки значному семантичному 
потенціалу, евалюативній складовій значення, що дозволяє вживати ІКСК з 
метою підвищення емоційності висловлення. 

Виокремлено такі тематичні підгрупи ІКСК в межах тематичного блоку 
«Політика»: найменування суб’єкта, об’єкта, дії, стану здоров’я, емоцій. У 
відсотковому співвідношенні кількість досліджених одиниць окремих груп 
найменувань ІКСК можна відобразити такою діаграмою:  

 
Puc. 1. Кількість найменувань ІКСК у межах тематичного блоку “Політика” 
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Функціонування ІКСК, що позначають суб’єкт, у німецькому політичному 
дискурсі можна проілюструвати наступними прикладами. Під час передвиборчої 
кампанії 2016 року у Сполучених Штатах Америки значну увагу було приділено 

кандидатові у президенти Дональду Трампу, а саме акцент значної кількості 
публікацій робився на його некомпетентності у політиці. З перемогою Дональда 
Трампа і його інавгурації ІКСК з негативною конотацією не втратили 
актуальності, наприклад, у газеті Berliner Zeitung зазначається: “Traurig ist daran 

vor allem, dass der amerikanische Präsident ein solcher Hohlkopf ist, politisch 

gesehen.” (укр. Особливо прикрим є те, що американський президент є таким 
невігласом, у політичному сенсі розуміння) [Berliner Zeitung, 05.01.2018]. 

Зазначається, що президент Дональд Трамп і диктатор Північної Кореї Кім Чен 
Ин постійно конкурують й хизуються військовою потужністю, зокрема 

висловлюються про те, у якої країни кращі ракети і боєприпаси, що позначають 
у політичних текстах сталим виразом “атомна кнопка” (нім. Atomknopf) або 
досить креативним словосполученням “війна кнопок” (нім. Krieg der Knöpfe), під 
якою розуміють кнопку, якою запускається ракета. При цьому сам президент 
Дональд Трамп змальовується не настільки політично обізнаною людиною в 
цьому аспекті на відміну від диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина. Таким 
чином, автор статті нагнітає страх перед можливою загрозою війни, 
підкреслюючи, що державне кермо знаходиться у некомпетентної та 
непрофесійної людини, використовуючи стратегію дискредитації створює 
негативний імідж політика. 

ІКСК з негативною конотацією використовуються для зображення 
президента Дональда Трампа, не тільки журналістами, але й американськими 
колегами і закордонними політичними діячами. Так, у німецькій газеті 
зазначається: “Doch Tillerson blieb und zeigte seinen Ärger auf seine Weise. Im 
vergangenen Sommer nannte er bei einer internen Besprechung Trump 

einen ‘Schwachkopf’ und hat dies nie öffentlich bestritten.” (укр. Але Тіллерсон 
залишився і показав свій гнів по-своєму. Минулого літа він на штатній зустрічі 
назвав Дональда Трампа “ідіотом” і ніколи публічно не заперечував цього.) 

[Berliner Zeitung, 14.03.2018]. Колишній міністр закордонних справ Рекс Вейн 
Тіллерсон також поставив під питання компетентність президента Дональда 
Трампа, який звільнив його з посади і оголосив його наступника за допомогою 
Твітеру. Використання ІКСК посадовцями такого рангу надають повідомленню 
емоційної насиченості та виводять його з “дипломатично коректної” комунікації, 

mailto:miri_lysak@ukr.net


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2020. – Вип. 16 : 101-114 

 
 

___________________________ 

 

© Лисак М. М. [Лысак М. М.], miri_lysak@ukr.net 

Іменникові композити із соматичним компонентом у німецькому політичному дискурсі [Композиты – 

имена существительные с соматическим компонентом в немецком политическом дискурсе]  
(Українською / На укр. яз.) 

 

107 

викликають потужний суспільний резонанс, привертають увагу аудиторії, яка не 
очікує таких висловлень під час офіційній комунікації. 

У газеті Berliner Zeitung низка схожих контекстів продовжує формувати 
негативний образ політика за допомогою ІКСК з огляду на їх розмовність, 
фамільярність та неочікуване поєднання із фігурою президента як політичного 
діяча та публічної особи: “So gesehen ist der Kern des Roten Riesen Donald Trump 

ein artikulationsunfähiger, sich hilflos in seine Wut zurückziehender  Trotzkopf. Das 

gefällt uns Trump-Kritikern.” (укр. З цієї точки зору ядром червоного гіганта є 
Дональд Трамп – нездатний артикулювати, безпомічно відступаючи у своєму 
гніві упертюх. Нам, критикам Трампа, це подобається) [Berliner Zeitung, 

16.06.2018]. Лідер Республіканська партії США позначається за допомогою 
метафори “Червоний гігант”, оскільки її основний колір – червоний. Президент 

Дональд Трамп сам неодноразово підкреслює свою приналежність до партії у 
виборі кольору своїх краваток – також червоних.  

Знецінення статусу супротивника, стратегія його дискредитації є одним із 
типових прийомів, які застосовується під час передвиборчої кампанії, 
наприклад, у заголовку статті з газети Spiegel зазначається: “Biden attackiert 

Trump: ‘Ein absoluter Dummkopf'” (укр. Байден атакує Трампа: “Абсолютний 
дурень”) [Spiegel, 27.05.2020]. З початком президентської передвиборчої 
кампанії 2020 року у Сполучених Штатах Америки колишній віце-президент 

США Джо Байден описує свого противника Дональда Трампа таким чином: “Er 

ist ein Dummkopf, ein absoluter Dummkopf, um es mal so auszudrücken.” (укр. Він 
дурень, абсолютний дурень, якщо сказати так) [Spiegel, 27.05.2020]. У 
наведеному випадку для досягнення потужнішого маніпулятивного впливу, 
вираз повторюється із додаванням прикметника “абсолютний” з метою більшого 
підкреслення некомпетентності супротивника.  

У проаналізованих публікаціях також неоднаразово зіставляються 
президент Дональд Трамп і герой серіалу Паперовий будинок Франк Андервуд, 
який грає роль егоїстичного і домінантно орієнтованого президента США. Так, 
газета Фокус зазначає: “Nur manchmal toppt Underwood den realen Donald Trump. 

Aber wer weiß, was von dem noch so alles kommt? ‘Ideologie ist was für akademische 
Schlappschwänze, nichts für mich!’” (укр. Хоча іноді Андервуд виграє у Дональда 
Трампа. Хто знає, що від нього ще чекати. “Ідеологія – це щось для академічних 
ганчірок, не для мене!”) [Focus, 25.08.2017]. За допомогою порівняння Дональда 

Трампа і Франка Андервуда, на читача здійснюється маніпулятивний вплив, 
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імплікується зміст, що фрази з фільму є не настільки видуманими, а стають 
реальністю для президента Дональда Трампа, підкреслюється театральність його 
поведінки та виступів. І хоча Дональд Трамп їх ніколи не виголошував, 
висувається гіпотеза, що він цілком міг би так думати, адже “хто знає, що від 
нього ще чекати”. ІКСК з негативною конотацією використовуються у 
німецькому політичному дискурсі з метою приниження супротивника. 
Соматичний компонент “Schwanz” (укр. хвіст) вказує на низький статус, 
боязливість людини, яку описують.  

Це пояснюється не тільки тактичною політичною грою, а також тим 
фактом, що саме негативні емоції мають найбільшу емоційну напруженість і 
потребують яскравого вираження.  

Функціонування ІКСК для позначення дії, політичних кроків у німецькому 
політичному дискурсі характеризується значною частотністю, наприклад, для 
опису результатів політичних виборів у різних країнах використовують ІКСК 
Kopf-an-Kopf-Rennen (укр. передвиборна боротьба з невеликою різницею в 
кількості голосів). Так, газета нім. Berliner Zeitung повідомляє про вибори у 
Польщі: “Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen hat sich nach ersten 
Prognosen ein Kopf-an-Kopf-Rennen abgezeichnet, berichtet die dpa.” (укр. У 
другому турі виборів на посаду президента Польщі після перших прогнозів 
виникла боротьба між кандидатами з невеликою різницею в кількості голосів, 
повідомляє Німецьке інформаційне агентство) [Berliner Zeitung, 12.7.2020]. 

Вибори президента Польщі 2020 року, що визначалися змаганням між двома 
основними кандидатами – президентом Анджеєм Дудою та його опозиційним 
конкурентом Рафалом Тшасковські відбулися з незначним відривом голосів. 
Використання ІКСК, який первинно позначав спортивні перегони, вказує на 
азарт та запеклу боротьбу претендентів, переводить за допомогою 
метафоричного образу це змагання з суто політичного контексту у царину 
спортивного вболівання та інтересу. Створюється динамічний та насичений 
образ, який алегорично та яскраво описує подані факти. 

Досліджувані ІКСК відбивають дуже часто актуальні суспільно-політичні 
зміни, проблеми та вказують на зрушення у сприйнятті нових реалій. Пандемія 
COVID-19 вплинула на лексичне наповнення текстів в межах політичного 
дискурсу Німеччини, у результаті цього ІКСК для найменувань предметів 

набули образності, наприклад, у газеті Berliner Zeitung зафіксовано такий 
контекст: “Merkel begrüßte die Entscheidung mehrerer Bundesländer, Bußgelder zu 
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verhängen, wenn etwa in Bussen oder Bahnen kein Mund- und Nasenschutz getragen 

wird.” (укр. Меркель привітала рішення кількох федеральних земель накласти 
штрафи, якщо, наприклад, захистну маску не будуть носити в автобусах або 
потягах) [Berliner Zeitung, 6.9.2020]. Наведений ІКСК не має чітко вираженої 
позитичної або негативної коннотації, його використання в такому контексті не є 
незвичним Утім варто порівняти частотність його вживання на початку пандемії 
COVID-19 і після погіршення епідеміологічної ситуації. Якщо на початку 2020 
року для позначення “захистної маски” використовувалася лексична одиниця, у 
складі якої містився такий соматичний компонент як лице (нім. Gesichtsmasken), 

то вже у вересні 2020 року популярності набув ІКСК із соматичними 
компонентами рот і ніс (нім. Mund-Nasen-Schutz, Mund-Nasen-Masken, Mund-

Nase-Bedeckung). Таким чином, підсвідомо авторами публікацій був зроблений 
акцент на вживанні лексичної одиниці, яка своєю формою та змістом вказує на 
найбільш уразливі для COVID-19 зони людського тіла. Саме через них вірус 
потрапляє в організм, тож має сенс не просто “закривати обличчя”, а захищати 

рот та ніс.  
Відтак видно, що ІКСК дозволяють відбити найменші нюанси 

антропоцентричного світогляду людини. ІКСК є динамічною частиною лексики, 
яка постійно адаптується до нових потреб вираження емоцій та змістів учасників 
німецького політичного дискурсу. Під час протестів у місті Мюнхені проти 
сучасної влади і заходів, які вона застосовує у боротьбі з пандемією COVID-19 

поняття “захисна маска” було замінено на лексему “намордник”, у результаті 
чого виникла асоціація із нелюдськими умовами в цій ситуації або ж ставленням 
до людей як до тварин: “Auf T-Shirts standen Sprüche wie ‘Corona ist ein Raubzug’ 
oder ‘Gegen Impfpflicht, Maulkorb, Staatsgewalt, Lügenpresse, Volksverräter’.” (укр. 
На футболках були такі гасла, як “Корона – це рейд” або “Проти обов’язкової 
вакцинації, намордника, державного насильства, брехливої преси, зрадників 
народу”) [Berliner Zeitung, 12.9.2020]. Відтак – засоби захисту за допомогою 

лише однієї лексичної одиниці, вираженої ІКСК, перетворилися на засоби 
пригнічення й того, проти чого активісти протестували. Саме вживання ІКСК 
створило опозицію між образом “захисної маски” та “маски, що накладає 
обмеження”. Пандемія COVID-19, війни, замах на життя політичних діячів лише 
деякі приклади проблеми, які відбиваються за допомогою ІКСК на позначення 
стану здоров’я, наприклад, “Italiens ehemaliger Premierminister Silvio Berlusconi 

hat nach Medienberichten bei seiner Corona-Therapie ‘eine ruhige Nacht’ im 
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Krankenhaus in Mailand verbracht. Der 83 Jahre alte Unternehmer und konservative 

Politiker liegt seit der Nacht zu Freitag wegen Lungenproblemen im San-Raffaele-

Hospital in der lombardischen Hauptstadt.” (укр. За повідомленнями ЗМІ, 
колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі провів “тиху ніч” в лікарні в 
Мілані під час свого лікування від «корони». 83-річний підприємець і 
консервативний політик з вечора в п’ятницю перебуває через проблеми з 
легенями в лікарні Сан-Раффаеле в столиці Ломбардії.) [Berliner Zeitung, 

6.9.2020].  

ІКСК із соматичним компонентом Lunge(n) містить також мотиваційну 
основу “проблема”, що вказує на негативність позначуваного явища. До таких 
одиниць також належать ІКСК нім. Nervengift (Nerven “нерви”, Gift “отрута”), 

біль (нім. Kopfschmerzen (Kopf “голова”, Schmerzen “болі”) та інші, що вказує на 
досить “наївний” спосіб позначення ураженої ділянки тіла та проблем, які вона 
викликає. “Наївна анатомія” визначає семантичну мотивацію таких ІКСК 
[Materynska 2019, р. 259].  

ІКСК для найменувань емоцій використовують у разі передбачення емоцій 
читача, а також задля спонукання його до певної емоційної реакції, наприклад, 
газета Spiegel зазначає: “Und der Beweis des Vorsatzes funktioniert auch keineswegs 

so einfach, wie sich das der empörte Zeitungsleser gern vorstellt: Das sei doch ‘klar’; 
die Einlassung des Beschuldigten sei doch ‘unglaubhaft’... Lauter schöne plausible 
Bauchgefühle, die aber mit Beweisrecht und Beweisgenauigkeit sehr wenig zu tun 

haben. ” (укр. І доказ на віру аж ніяк не такий простий, як любить уявляти 
обурений читач газети: Це ж “зрозуміло”; заперечення обвинуваченого було 
“неправдоподібно”… Багато красивих і правдоподібних внутрішніх голосів, які 
мають дуже мало спільного з доказовим правом та достовірністю доказів.) 
[Spiegel, 05.06.2020]. Розслідування вбивства німецького політичного діяча 
Вальтера Любке, який був відомий своєю позицією щодо підтримки мігрантів, 
викликало чимало питань серед населення. Автор статті немов би веде діалог з 
читачем, описуючи емоції читача, з метою досягнення ефективного 
переконання. Соматичний компонент нім. Bauch “живіт” використовується для 
опису інтуїції; емоцій, які не мають підтвердження, але є тільки передбаченням 
або внутрішнім відчуттям.  

Висновки. У результаті дослідження можна резюмувати наступне: ІКСК у 
межах політичного дискурсу належать до тематичних груп найменувань 
суб’єкта (гравця, тренера, вболівальника, глядача, спонсора, тощо), об’єкта 
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(предметів, грошей), дії, найменувань стану здоров’я (травм, хвороб) та емоцій. 

Серед досліджуваних одиниць найширше представлена група найменувань 
об’єкта (45 %).  

Досліджені ІКСК у межах політичного дискурсу можуть мати позитивну, 
негативну конотацію або бути амбівалентними, що ускладнює їх розуміння поза 
конкретним контекстом або призводить до неоднозначного потрактування. 
Загалом у політичному дискурсі переважають ІКСК з амбівалентною конотацією 
(60 %), за цим слідують лексеми з негативною конотацією (37 %), і на 
останньому місці знаходяться ІКСК з позитивною конотацією (3 %). 

У межах групи найменувань суб’єкта переважає негативна конотація 
(58 %). Менш представленими є ІКСК з амбівалентною конотацією (31 %) і 
позитивною конотацією (11 %). Це свідчить про те, що негативні емоції містять 
у собі вищий рівень емоційного заряду і потреби вираження. 

За допомогою метафоричних та метонімічних, а також метафтонімічних 
перенесень (комбінації метафори і метонімії) ІКСК формують насичену 

образність повідомлення.  
Досліджені ІКСК, які використовуються у писемному й усному мовленні 

задля стилістичної забарвленості повідомлення, створюють потужний 
прагматичний ефект публікацій у межах німецькомовного політичного 
дискурсу.  

 

Література: 

1. Материнська, О. В. «Семантична та словотвірна продуктивність меронімічної 
лексики.» Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія Іноземна філологія 1 (49) (2016): 42-47. 

2. Онуфрів С. Т. «Політичний дискурс ЗМІ України у світовому інформаційному 
просторі.» (Дис. канд. філол. наук, Київ, 2005), 193. 

3. Стецула, І. В. «Політичний дискурс засобів масової комунікації: трансформація 
прагмалінгвістичних параметрів функціонування (на матеріалі української преси).» Автореф. 

дис. канд. філол. наук (Київ, 1995).  

4. Ярославцева, А. Е. «Коммуникативные стратегии и тактики агитационного текста и 
их стилистическая репрезентация.» (Дис. канд. филол. наук, Томск, 2004), 174. 

5. Benczes, R., Barcelona, A., de Mendoza Ibanes, F.J.R. Defining metonymy in cognitive 

linguistics (Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins B.V., 2011), 284.  

6. Burger, H., Luginbühl, M. Mediensprache (Berlin, Boston, Walter de Gruyter. 4., neu 

bearbeitete und erweiterte Auflage, 2014), 532.  

7. Burkhard, A. Vom Schlagwort überdie Tropenzum Sprechakt. Begriffeund Methodender 
Analysepolitischer Spracheundihresgeschichtlichen Wandels (Magdeburg, 2004), http://files.cjd-

sts.de/referate/2004_ms_burkhardt.pdf  

mailto:miri_lysak@ukr.net


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2020. – Vol. 16 : 101-114 

 
 

___________________________ 

 

© Lysak M. M. [Lysak M. M.], miri_lysak@ukr.net 

Compound Nouns with Somatic Component in German Political Discourse  

[Imennykovi kompozyty iz somatychnym komponentom u nimec'komu politychnomu dyskursi]  
(in Ukrainian) 

 

112 

8. Dijk, T. A. van. «Political Discourse and Ideology.» Anàlisi del discurs polític (Barcelona, 

Universitat Pompeu Fabra., 2002): 15–34. 

9. Dijk, T. A. van. «Political Discourse and Political Cognition.» Politics as Text and Talk. 

Analytical Approaches to Political Discourse (Amsterdam, Benjamins, 2002): 204–236. 

10. Dijk, T. A. van. «Politics, Ideology, and Discourse.» Elsevier Encyclopedia of Language 

and Linguistics. Volume on Politics and Language (2006): 728–740, http://www.discourses.org/ 

OldArticles/Politics,%20Ideology%20and%20Discourse  

11. Eisenberg, P. Grundriß der deutschen Grammatik, Das Wort (Stuttgart, Weimar, 

J. B. Metzler; Auflage 4., aktualisierte und überarbeitete Auflage, 2013), 515. 

12. Girnth, H. Spieß, C. Strategienpolitischer Kommunikation: Pragmatische Analysen 

(Berlin, Erich Schmidt Verlag, 2006), 211. 

13. Materynska, О. «Semantic relation of meronymy in languages of different structure (case 

study of semantics of body part names).» Advanced Education 12 (Kyiv, National Technical 

University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, 2019): 256-264 (Web of Science). 

14. Ortner, H., Ortner, L. Zur Theorie und Praxis der Kompositaforschung (Tübingen, Günter 

Narr Verlag, 1984), 406. 

15. Sharifian, F., Dirven, R., Yu. N., Niemeier, S. Culture, Body and Language. 

Conceptualizations of Internal Body Organs across Cultures and Languages (Berlin, New York, 

Mouton de Gruyter, 2008), 431.  

16. Wodak, R., Meyer, M. «Critical Discourse Analysis: History, Agenda, Theory and 

Methodology.» Methoda of Critical Discours Analysis (London, 2009), 201. 

Dictionaries: 
17. Dudenredaktion. Duden – Deutsches Universalwörterbuch: Das umfassende 

Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, achte, überarbeitete und erweiterte 

Auflage (2015). 

18. COSMAS II (DeReKo-2018-II) (м. Мангейм), http://www1.ids-mannheim.de/kl/ 

projekte/korpora.html 

Magazines: 
19. Berliner Zeitung (05.01.2018), https://www.genios.de/document/BEZE__MDS-A-

2A02342B-6A8C-4623-A042-3E63A03CFEBE/hitlist/0?all=  

20. Berliner Zeitung (14.03.2018б), https://www.genios.de/document?id=BEZE__MDS-A-

01F356E7-B241-4B2E-885D-88BC75402005&src=hitlist&offset=0 

21. Spiegel (27.05.2020), https://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-joe-biden-

nennt-us-praesidenten-einen-absoluten-dummkopf-a-4bfbd8dc-ee42-4f71-8fdc-cdeaf531974b 

22. Berliner Zeitung (16.06.2018), https://www.genios.de/document?id=BEZE__MDS-A-

75124863-A835-4B85-B090-3500612CF6BB&src=hitlist&offset=0  

23. Spiegel (27.05.2020), https://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-joe-biden-

nennt-us-praesidenten-einen-absoluten-dummkopf-a-4bfbd8dc-ee42-4f71-8fdc-cdeaf531974b 

24. Focus (25.08.2017), https://www.focus.de/kultur/kino_tv/donald-trump-vs-frank-

underwood-donald-trump-oder-frank-underwood-wer-ist-der-bessere-praesident_id_7515557.html 

mailto:miri_lysak@ukr.net
http://www.discourses.org/
http://www1.ids-mannheim.de/kl/
http://www1.ids-mannheim.de/kl/


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2020. – Вип. 16 : 101-114 

 
 

___________________________ 

 

© Лисак М. М. [Лысак М. М.], miri_lysak@ukr.net 

Іменникові композити із соматичним компонентом у німецькому політичному дискурсі [Композиты – 

имена существительные с соматическим компонентом в немецком политическом дискурсе]  
(Українською / На укр. яз.) 

 

113 

25. Berliner Zeitung (12.7.2020), https://www.berliner-zeitung.de/politik-

gesellschaft/prognose-kopf-an-kopf-rennen-bei-praesidentenwahl-in-polen-li.92779 

26. Berliner Zeitung (6.9.2020), https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/corona-

ausbruch-in-garmisch-partenkirchen-lag-an-amerikanischer-touristin-li.77734 

27. Berliner Zeitung (12.9.2020), https://www.berliner-zeitung.de/news/hunderte-

demonstrieren-gegen-corona-regeln-li.104726 

28. Berliner Zeitung (6.9.2020), https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/corona-

ausbruch-in-garmisch-partenkirchen-lag-an-amerikanischer-touristin-li.77734 

29. Spiegel (05.06.2020), https://www.spiegel.de/panorama/justiz/fall-walter-luebcke-

beihilfe-und-tatverdacht-kolumne-a-1d30cac2-d83f-4fac-aba7-bf7476a90b5f 

 

References: 
1. Materynska, О. V. «Semantyka ta slovotvirna produktyvnist meronimichnoii leksyky 

[=Semantic and word-forming productivity of memonymic vocabulary].» Visnyk KNU imeni Tarasa 

Shevtchenka: Seria Inozemna filologiya 1 (49) (2016): 42-47 (In Ukr.). 

2. Onufriv, S. T. “Politychnyj dyskurs ZMI Ukrainy u svitovomu informazijnomy prostori 

[=Political discourse of Ukrainian mass media in the world information space].” (Dis. kand. filol. 

nauk, Kyiv, 2005), 193 (In Ukr.). 

3. Stezula, I. V. “Politychnyj dyskurs zasobiv masovoi komunikazii: transformaziya 

pragmatychnyh parametriv funktionuvannya (na materiali ukrainskoi presy) [=Political discourse of 

mass media: transformation of pragmalinguistic parameters of functioning (on the material of the 

Ukrainian press)].” Avtoref. dys. nya kand. filol. nauk (Kyiv, 1995) (In Ukr.). 

4. Yaroslavzeva, A. E. “Kommunikatyvnie stratehii ahitazionnoho teksta i jih stilisticheskaya 

representaziya [=Communicative strategies and tactics of the campaign texts and their stylistic 

representation].” (Dys. kand. filol. nauk, Tomsk, 2004), 174 (In Russ.). 

5. Benczes, R., Barcelona, A., de Mendoza Ibanes, F.J.R. Defining metonymy in cognitive 

linguistics (Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins B.V., 2011), 284.  

6. Burger, H., Luginbühl, M. Mediensprache (Berlin, Boston, Walter de Gruyter. 4., neu 

bearbeitete und erweiterte Auflage, 2014), 532.  

7. Burkhard, A. Vom Schlagwort überdie Tropenzum Sprechakt. Begriffeund Methodender 

Analysepolitischer Spracheundihresgeschichtlichen Wandels (Magdeburg, 2004), http://files.cjd-

sts.de/referate/2004_ms_burkhardt.pdf  

8. Dijk, T. A. van. «Political Discourse and Ideology.» Anàlisi del discurs polític (Barcelona, 

Universitat Pompeu Fabra., 2002): 15–34. 

9. Dijk, T. A. van. «Political Discourse and Political Cognition.» Politics as Text and Talk. 

Analytical Approaches to Political Discourse (Amsterdam, Benjamins, 2002): 204–236. 

10. Dijk, T. A. van. «Politics, Ideology, and Discourse.» Elsevier Encyclopedia of Language 

and Linguistics. Volume on Politics and Language (2006): 728–740, http://www.discourses.org/ 

OldArticles/Politics,%20Ideology%20and%20Discourse  

11. Eisenberg, P. Grundriß der deutschen Grammatik, Das Wort (Stuttgart, Weimar, 

J. B. Metzler; Auflage 4., aktualisierte und überarbeitete Auflage, 2013), 515. 

mailto:miri_lysak@ukr.net
http://www.discourses.org/
http://www.discourses.org/


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2020. – Vol. 16 : 101-114 

 
 

___________________________ 

 

© Lysak M. M. [Lysak M. M.], miri_lysak@ukr.net 

Compound Nouns with Somatic Component in German Political Discourse  

[Imennykovi kompozyty iz somatychnym komponentom u nimec'komu politychnomu dyskursi]  
(in Ukrainian) 

 

114 

12. Girnth, H. Spieß, C. Strategienpolitischer Kommunikation: Pragmatische Analysen 

(Berlin, Erich Schmidt Verlag, 2006), 211. 

13. Materynska, О. «Semantic relation of meronymy in languages of different structure (case 

study of semantics of body part names).» Advanced Education 12 (Kyiv, National Technical 

University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, 2019): 256-264 (Web of Science). 

14. Ortner, H., Ortner, L. Zur Theorie und Praxis der Kompositaforschung (Tübingen, Günter 
Narr Verlag, 1984), 406. 

15. Sharifian, F., Dirven, R., Yu. N., Niemeier, S. Culture, Body and Language. 

Conceptualizations of Internal Body Organs across Cultures and Languages (Berlin, New York, 

Mouton de Gruyter, 2008), 431.  

16. Wodak, R., Meyer, M. «Critical Discourse Analysis: History, Agenda, Theory and 

Methodology.» Methoda of Critical Discours Analysis (London, 2009), 201. 

Dictionaries: 

17. Dudenredaktion. Duden – Deutsches Universalwörterbuch: Das umfassende 
Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, achte, überarbeitete und erweiterte 
Auflage (2015). 

18. COSMAS II (DeReKo-2018-II) (м. Мангейм), http://www1.ids-mannheim.de/kl/ 

projekte/korpora.html 

Magazines: 

19. Berliner Zeitung (05.01.2018), https://www.genios.de/document/BEZE__MDS-A-

2A02342B-6A8C-4623-A042-3E63A03CFEBE/hitlist/0?all=  

20. Berliner Zeitung (14.03.2018б), https://www.genios.de/document?id=BEZE__MDS-A-

01F356E7-B241-4B2E-885D-88BC75402005&src=hitlist&offset=0 

21. Spiegel (27.05.2020), https://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-joe-biden-

nennt-us-praesidenten-einen-absoluten-dummkopf-a-4bfbd8dc-ee42-4f71-8fdc-cdeaf531974b 

22. Berliner Zeitung (16.06.2018), https://www.genios.de/document?id=BEZE__MDS-A-

75124863-A835-4B85-B090-3500612CF6BB&src=hitlist&offset=0  

23. Spiegel (27.05.2020), https://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-joe-biden-

nennt-us-praesidenten-einen-absoluten-dummkopf-a-4bfbd8dc-ee42-4f71-8fdc-cdeaf531974b 

24. Focus (25.08.2017), https://www.focus.de/kultur/kino_tv/donald-trump-vs-frank-

underwood-donald-trump-oder-frank-underwood-wer-ist-der-bessere-praesident_id_7515557.html 

25. Berliner Zeitung (12.7.2020), https://www.berliner-zeitung.de/politik-

gesellschaft/prognose-kopf-an-kopf-rennen-bei-praesidentenwahl-in-polen-li.92779 

26. Berliner Zeitung (6.9.2020), https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/corona-

ausbruch-in-garmisch-partenkirchen-lag-an-amerikanischer-touristin-li.77734 

27. Berliner Zeitung (12.9.2020), https://www.berliner-zeitung.de/news/hunderte-

demonstrieren-gegen-corona-regeln-li.104726 

28. Berliner Zeitung (6.9.2020), https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/corona-

ausbruch-in-garmisch-partenkirchen-lag-an-amerikanischer-touristin-li.77734 

29. Spiegel (05.06.2020), https://www.spiegel.de/panorama/justiz/fall-walter-luebcke-

beihilfe-und-tatverdacht-kolumne-a-1d30cac2-d83f-4fac-aba7-bf7476a90b5f 

mailto:miri_lysak@ukr.net
http://www1.ids-mannheim.de/kl/
http://www1.ids-mannheim.de/kl/


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2020. – Вип. 16 : 115-128 

 
 

___________________________ 

 

© Строкаль О. М. [Строкаль А. Н.], omstrokal@gmail.com 

Біля витоків поетичного космосу Олексія Довгого [У истоков поэтического космоса Алексея Довгого] 
(Українською / На укр. яз.) 

 

115 

Стаття надійшла до редакції 19.12.2019 

Перевірено на плагіат 22.12.2019 р. 
унікальність – 99.23% 

https://doi.org/10.17721/StudLing2020.16.115-128   

УДК 811.161.2 

 

БІЛЯ ВИТОКІВ ПОЕТИЧНОГО КОСМОСУ ОЛЕКСІЯ ДОВГОГО 

 

Олександр Миколайович Строкаль, omstrokal@gmail.com 

канд. філол. наук, асистент 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Інститут філології 

 
У статті проаналізовано характер мовної експлікації уявлень ліричного героя 

Олексія Довгого про особливості світобудови та організацію Всесвіту. Автором 
розглянуто такі питання загальнотеоретичного значення, як концепт та мовна картина 
світу.  

Під час проведення дослідження було з’ясовано, що поезія Олексія Довгого поєднує 
в собі одкровення сина, який пишається славою поколінь, батьківськими і дідівськими 
моральними принципами, сповідь борця за Вітчизну, манускрипт медіума, якому відкриті 
всі таємниці Всесвіту, погляд філософа, педагога і медитативного лірика. У мові його 
поезії відображено уявлення його ліричного героя про трикомпонентний світ, який 
складається з верхнього, середнього та нижнього ярусів. Його ліричний герой усвідомлює 
ГОРІШНІЙ СВІТ як світ божественний, світ вічних істин і законів, світ янголів та 
чистої поезії. Основними образами, які наповнюють цей світ, є образи сонця, неба, птаха 
і вітру. Одним із центральних понять, що актуалізують локус СЕРЕДНЬОГО СВІТУ 
(або світу земного) у поетичному Всесвіті Олексія Довгого, є образ-концепт ЗЕМЛЯ. Цей 
образ виступає виразником таких лексико-семантичних варіантів лексеми «земля», як 
ʻрідний край (Україна)ʼ та ʻверхній шар земної кори; ґрунт, який обробляється і 
використовується для вирощування рослинʼ. ПІДЗЕМНИЙ СВІТ актуалізується у тексті 
лексемами «поле» та «тінь». 

Як показало дослідження, образ дороги в поетичному просторі Олексія Довгого є 
одним із центральних також, оскільки, по-перше, вербалізатори цього образу часто 
виступають компонентами, які творять макрообраз СЕРЕДНЬОГО СВІТУ, а по-друге, 
зазначений образ поєднує у горизонтальній просторовій площині авторського Всесвіту 
різні часові відтинки. 

Виразниками ПІДЗЕМНОГО СВІТУ є в більшості випадків лексеми, пов’язані з 

іншими просторовими ярусами. Однак, потрапляючи в художній текст, такі одиниці, як 
«тінь» і «поле» набувають контекстуально зумовлених семантичних відтінків, які 
асоціативно пов’язуються із нижнім ярусом.  

Ключові слова: космологія, Всесвіт, мовна картина світу, поезія Олексія 
Довгого. 
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Ph. D., Assistant Professor 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Philology 
 

The article analyzes the nature of linguistic explication of the ideas of Oleksii Dovhiy's 

lyrical hero about the features of the universe and the organization of the universe. The author 

deals with such issues of general theoretical significance as the concept and linguistic 

worldview.  

During the research it was found out that Oleksii Dovhiy's poetry combines the revelation 

of a son who prides himself on the glory of generations, paternal and grandfather's moral 

principles, confession of a fighter for the Fatherland, a manuscript of the medium, to whom all 

the secrets of the universe are revealed. The language of his poetry reflects the representation of 

his lyric hero about the three-component world, which consists of the upper, middle and lower 

tiers. His lyric hero is aware of the HIGHER WORLD as a world of the divine, a world of 

eternal truths and laws, a world of angels and pure poetry. The main images that fill this world 

are the images of sun, sky, bird and wind. One of the central concepts that actualize the locus of 

the MIDDLE WORLD (or world of the earth) in Oleksii Dovhiy's poetic universe is the image-

concept of the LAND. This image is an expression of such lexical and semantic variants of the 

land tokens as ‘the native land (Ukraine)ʼ and ‘the upper layer of the earth's crust; soil that is 

cultivated and used for growing plantsʼ. THE UNDERGROUND WORLD is updated by entering 

the words «field» and «shadow» in the text. 

As research has shown, the image of the road in Oleksii Dovhiy's poetic space is one of 

the central ones, since, firstly, the verbalizers of this image often act as components that make up 

the macro-image of the MIDDLE WORLD, and secondly, the image is combined different time 

shades in the horizontal spatial plane of the author's world plane. 

THE UNDERGROUND WORLD is represented in most cases by tokens that are 

associated with other spatial tiers. However, by entering into the text, such units as «shadow» 
and «field» acquire contextually predetermined semantic nuances that associatively associate 

with the lower tier. 

Keywords: cosmology, the Universe, linguistic worldview, Oleksii Dovhiy's poetry. 

 

У ИСТОКОВ ПОЭТИЧЕСКОГО КОСМОСА АЛЕКСЕЯ ДОВГОГО 
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канд. филол. наук, ассистент 

Киевский национальний университет имени Тараса Шевченко, 

Институт филологии 
 

В статье проанализирован характер языковой экспликации представлений 
лирического героя Алексея Довгого об особенностях мироздания и организации 
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Вселенной. Автором рассмотрены такие вопросы общетеоретического значения, как 

концепт и языковая картина мира.  
Во время проведения исследования было выяснено, что поэзия Алексея Довгого 

сочетает в себе откровения сына, который гордится славой поколений, 
родительскими и дедовскими моральными принципами, исповедь борца за Отчизну, 
манускрипт медиума, которому открыты все тайны Вселенной, взгляд философа, 
педагога и медитативного лирика. В языке его поэзии отражено представление его 
лирического героя о трехкомпонентном мире, состоящим из верхнего, среднего и 
нижнего ярусов. Его лирический герой осознает ВЕРХНИЙ МИР как мир 
божественный, мир вечных истин и законов, мир ангелов и чистой поэзии. Основными 
образами, которые наполняют этот мир, есть образы солнца, неба, птицы и ветра. 
Одним из центральных понятий, актуализирующих локус СРЕДНЕГО МИРА (или 
мира земного) в поэтической Вселенной Алексея Довгого, является образ-концепт 
ЗЕМЛЯ. Этот образ выступает выразителем таких лексико-семантических 
вариантов лексемы «земля», как ʻродной край (Украина)ʼ и ʻверхний слой земной коры; 
грунт, обрабатывается и используется для выращивания растенийʼ. ПОДЗЕМНЫЙ 
МИР актуализируется путем введения в текст лексем «поле» и «тень». 

Как показало исследование, образ дороги в поэтическом пространстве Алексея 
Довгого является одним из центральных также, поскольку, во-первых, вербализаторы 
этого образа часто выступают компонентами, которые создают макрообраз 
СРЕДНЕГО МИРА, а во-вторых, указанный образ сочетает в горизонтальной 
пространственной плоскости авторской Вселенной различные промежутки времени. 

Выразителями ПОДЗЕМНОГО МИРА являются в большинстве случаев 
лексемы, связанные с остальными пространственными ярусами. Однако, попадая в 
художественный текст, такие единицы, как «тень» и «поле» приобретают 
контекстуально обусловленные семантические оттенки, которые ассоциативно 
связываются с нижним ярусом. 

Ключевые слова: космология, Вселенная, языковая картина мира, поэзия 
Алексея Довгого. 

 

Постановка проблеми. Проблема мовної експлікації всесвіту 
авторського світобачення, унікальної та оригінальної організації 
індивідуально-авторського космосу в його текстах, поетичних чи прозових, 
останнім часом досить активно порушується сучасною лінгвістикою. 
Зрозуміла річ, коли мова йде про вивчення світобачення індивіда, слід 
говорити про особливості організації його концептуальної картини світу, 
представленої у його (індивіда) свідомості у вигляді низки концептів та 
особливостей їхньої взаємодії. Нагадаємо, що концепт найчастіше розуміють 
як певний означений елемент ідеального, який репрезентує дійсність мовця 
крізь призму його культури [1, с. 23].  

Коли йдеться про репрезентацію картини  світу автора, про вираження її 
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певними онтологічними одиницями, які дають можливість не лише її 
розуміння і сприйняття, але й стають матеріалом аналізу, то слід говорити, у 
першу чергу, про одиниці мови, які виражають той чи інший концепт, ту чи 
іншу особливість його функціонування.  Актуальним, на наш погляд, у 
цьому ключі видається аналіз мови поезій, у якій надзвичайно динамічно і з 
високою експресивною наснаженістю втілено реінтерпретований автором 
колективний досвід людства. Відображений у міфах, легендах і переказах, до 
часу сакрально-буттєвий, а згодом десакралізовано-охудожнений у вигляді 
авторських образів-символів колективний досвід набуває у текстах митця 
виразно індивідуальної осмисленості, інтерпретації і розуміння.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій та визначення раніше не 
вивчених частин загальної проблеми.  

На порядку денному сучасної лінгвістики одним із найактуальніших 
нині стоїть питання дослідження способу відбиття реальності у свідомості 
людини крізь призму лінгвальних і культурно-національних особливостей, 
притаманних певному мовному колективу, інтерпретацій навколишнього 
світу за національними концептуальними канонами [6, с. 156], – питання 
вивчення особливостей мовної картини світу індивіда .  

Згадану проблему на теренах мовознавства порушували Н. Арутюнова. 
А. Вежбицька, Г. Гадамер, С. Воркачов, О. Колесник, В. Кононенко 
О. Кубрякова, О. Лосєв, З. Попова, А. Приходько, О. Селіванова, 
Ю. Степанов, Й. Стернін та ін. 

У контексті зазначеної проблематики маловивченим залишається 
доробок Олексія Довгого, у якому спостерігаємо навдивовижу різноманітну й 
поліфонічну систему вербального втілення світовідчуття його ліричного 
героя.  

Відповідно, об’єктом нашого дослідження стала мова поезій Олексія 
Довгого, представлена у його текстах в чотиритомному виданні. 
Предметом – вивчення характеру мовного відображення автором світогляду 
його ліричного героя. 

Мета статті – дослідження мовних особливостей вербалізації 
індивідуально-авторських уявлень про світ у поетичних текстах Олексія 
Довгого. Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: розкрити 
особливості мовного втілення просторової організації всесвіту; дослідити 
характер лінгвальної експлікації та особливості взаємодії у картині світу 
ліричного героя таких концептів, як ВІТЕР, СОНЦЕ, ЗЕМЛЯ і ДОРОГА як 
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одних із найбільш яскраво представлених у творчості поета.  
Виклад основного матеріалу. 
«Я весь у русі, весь в осяянні, весь у труді. Весь у світі і всесвіті», – так 

говорив про себе, про свою творчість Олексій Прокопович Довгий, поет 
дивовижної снаги, митець, який володіє умінням бачити буденність, радощі і 
скорботи сьогодення, екстрапольовані на попередній досвід поколінь і 
осмислені в контексті вселюдської, всесвітньої проблематики – «Вже й 
космос – твій, що за тобою вужча, // Вже й колос – твій, що з променя 
росте» [4, с. 37], – ось так поетично і образно, коротко і  талановито – про 
внутрішнє і вселенське висловився митець. 

Постать Олексія Довгого-поета неймовірно багатогранна – з одного 
боку, він – громадський діяч, поборник правди і справедливості, чесності та 
щирості: «Усім ти виден будеш в тому, // Що мав на серці, а не на меті» [4, 

с. 25], а з іншого – невтомний захисник української мови, рідного СЛОВА, 
яке поет сакралізує, звеличує, надає йому характеристик позачасся, 
порівняймо: 

Моя могутня і велична мово, 
Ти збережи в мені безсмертне слово, 
Щоб міг я ним з онуком говорить 

І його в тому слові повторить [4, с. 23]. 
Поетичні тексти Олексія Довгого – це і одкровення сина, який 

пишається славою поколінь, батьківськими і дідівськими моральними 
принципами, і сповідь борця за Вітчизну, і манускрипт медіума, якому 
відкриті всі таємниці Всесвіту, і філософа та педагога, і, зрештою, 

медитативного лірика, для якого «Усе минулося. Нічого вже нема. // Є тільки 
ми, мелодія і слово…». Його поезія – багатогранна, а космос його текстів – 

всеохопний – у ньому надзвичайно майстерно і гармонійно поєднано СВІТ 
ГОРІШНІЙ, СВІТ СЕРЕДНІЙ (або ЗЕМНИЙ) та СВІТ ПІДЗЕМНИЙ, 
потойбічний.  

Так, СВІТ ГОРІШНІЙ – це світ божественний, світ вічних істин і 
законів, світ янголів, світ чистої поезії (Не жив я, мов ангел в раю. // Не знав 
неприродного злету. // Я вистраждав віру свою // І сонячну долю поета), світ, 
у якому головними персонажами є СОНЦЕ, НЕБО, СИНЬ-БЛАКИТЬ, ПТАХ І 
ВІТЕР. Останній, однак, часто переміщується до СВІТУ СЕРЕДНЬОГО, 
несучи або ж благословення богів у вигляді натхнення і поезі ї (Я так пишу, 
як дихаєте ви, // Як грає вітер в килимах трави, // Як плине чиста у ріці 
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вода…), або випробування долі (Дзвенить льодок. Витьохкують копита. // В 
обличчя вітер-поземок січе…). Загалом концепт ВІТЕР у поезії Олексія 
Довгого має амбівалентну природу – то він виступає як шалений, колючий і 
деструктивний елемент космосу автора (вірш «Буря» [3, с. 17]), то, попри 
свою шаленість, колючість і гостроту, гартує особистість (вірш «Я не Бог і 
не геній. Ти мене не люби…» [3, с. 46]). Звернімо увагу на те, що в першому 
випадку ВІТЕР виступає стихією деструктивною – образом-експлікантом 
стану дисгармонії мікрокосму поета та макрокосмосу, на що вказують 
номінації його атрибутів (шалений, колючий) та назви акустичних процесів, 
супровідних йому (скрип, тріск), порівняймо: «Шалений вітер. Колючий 
вітер. // Аж скрип у серці. Аж тріск у вітах. // Нагне березу. Відпустить 
потім. // Дерева бідні в дощі, як в поті» [3, с. 17]. У другому випадку він 
(ВІТЕР) навпаки – сприяє встановленню гармонії особистості і Всесвіту, 
гартуючи першу, порівняймо: «Я не Бог і не геній. Ти мене не люби. // Я лиш 
трепетна гілка важкої доби. // Розпина мене доля на гострих вітрах, // Щоб 
в душі моїй зріли безстрашність // і страх» [3, с. 46], – як бачимо, гармонія зі 
Всесвітом, на думку О. Довгого, – то не цілковита перевага над ним, а 
набуття саме тих характеристик, тих рис, які належить мати людині, яка, у 
свою чергу, має бути досконалою у своїй недосконалості  і вразливості. 

Супровідною характеристикою розглядуваного концепту  виступає така 
його концептуальна ознака, як переміщення. Найбільш семантично прозоро 
цю ознаку вербалізує лексема «звітрювати» у таких рядках поета: «Своїх 
думок не звітрюй на полову, // Якщо вони вжились в твоїй судьбі » [3, с. 20], – 

як бачимо, тут конотативно реалізовано такі значення, як ʻпереміщати щось 
за допомогою вітруʼ (пряме) і ʻзнецінювати щосьʼ (метафоричне). У 
згаданому поетичному контексті образ-концепт ВІТЕР набуває божественної 
здатності замінювати одну сутність іншою, тим самим переміщуючи 
атрибути об’єкта між різними аксіологічними аспектами (тут – від чогось 
вартісного і високого до незначного). Така здатність створювати 
метаморфози виявляється і в низці інших контекстів. Так, у поезії «Углиб і 
углиб – до найдальших артерій…» [3, с. 21] реалії, асоціативно пов’язані з 
концептом ВІТЕР (наприклад, лет), стосуються так званого ГОРІШНЬОГО 

СВІТУ, «Сьогодні не догма – найвищий критерій, // А розум людини, і очі, і 
руки… // Од кроку – до лету. Од звуку – до грому. // В симфонії бурі – агонія 
тиха», – бачимо, як автор майстерно зображає тісний взаємозв’язок 
людських чеснот зі світом божественним, задіюючи систему протиставлень, 
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компоненти яких порядково і асоціативно пов’язані із відповідними 
просторовими ярусами (догма – розум, крок – лет, звук – грім). І постає перед 
очима швидкий, нічим не сповільнений, не зашкарублий рух, а рух 
нестримний, небесний, Богом даний. 

І, здавалося б, нічим такий політ розвитку людини, її наближення до 
високих начал не спинити, але ВІТЕР у поетичному космосі Олексія Довгого  

– швидка, плинна і потужна енергія, яка здатна змінювати сутності в гірший 

чи кращий бік, ВІТЕР у нього – то своєрідний Гермес, який приносить від 
богів людині звістку про ЧАС. Обидва ці концепти в його поезіях тісно 
взаємодіють, вони взаємозумовлені, адже швидкість ВІТРУ зумовлена 
ЧАСОМ, а ЧАС, який летить, тісно і цілком пов’язаний із ВІТРОМ, 
порівняймо: 

Летить, мов олень, час у відчайдушнім твісті,  
Збиває древній пил – аж блискавка з-під ніг, 
І крутиться земля у голубому свисті, 
І сиплеться з небес гарячий білий сніг… [3, с. 39], – у 

наведених рядках вражає надзвичайно поетичне, промовисте, образне 
порівняння лету часу із оленем, яке допомагає митцю акцентувати на 
нестримній легкості часового плину. Однак, зображувана легкість часоплину 
жодним чином не створює позитивних конотацій – вочевидь цілковита 
дисгармонія СВІТУ СЕРЕДНЬОГО (земного) і СВІТУ ГОРІШНЬОГО, яка 
виявляється у низці практично апокаліптичних реалій (відчайдушній твіст, 
свист, гарячий сніг). Зауважимо, що в поетовому світовідчутті трагізм плину 
часу, його незворотність і невпинність виявляються як на вселюдському (див. 
вище), так і на особистісному рівнях: 

Летять мої роки – нагайка над оком. 
Впиваються шпори в замилені боки. 
Летять мої роки – об камінь цокочуть. 
Не вернуть туди, куди вершники хочуть [3, с. 44]. 

Як бачимо, час для поета – то і легкий олень, і голубий свист, і гривасті 
бурани, рух яких – то ВІТЕР в усіх можливих конотативних асоціаціях, які, у 
свою чергу, неминуче пов’язані із реаліями ГОРІШНЬОГО СВІТУ.  

Однак, як і варто очікувати, основним, домінантним і визначальним для 
ГОРІШНЬОГО СВІТУ поета є концепт СОНЦЕ, вербалізований як прямими 
номінаціями концепту («Поезія приходить завше просто, // Як день, як вечір, 
сонце, як зоря…»), так і вторинними похідними, зокрема ад’єктивами на 

mailto:omstrokal@gmail.com


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2020. – Vol. 16 : 115-128 

 
 

___________________________ 

 

© Strokal O. M. [Strokal O. M.], omstrokal@gmail.com 

The Origins of Oleksii Dovhiy's Poetic Space [Bilja vytokiv poetychnogo kosmosu Oleksija Dovgogo] (in 

Ukrainian) 
 

122 

кшталт «сонячний» (сонячна родина, сонячна доля).  

Традиційне уявлення про сонце пов’язує його із вогненним колом чи 
колесом, кулею, діжею. «Люди думають, що сонце кругле, як діжа, і 
перекачується по небі і світить по божій волі», «вогняна куля, що її послав 
Господь для користі світові» [5, с. 89–90]. 

У концептуальній картині Олексія Довгого СОНЦЕ – це і поезія, і 
родина, і доля, і все, що несе життя, що надихає, СОНЦЕ у нього і 
прямовисне, і ллється, і руки простяга, із сонцем пов’язані образи променів, 
колосу, зеніту тощо. Так, однозначно позитивно конотованим згаданий 
образ-концепт виступає у вірші «Поезія приходить завше просто…» [3, 

с. 13], у якому автор художньо описує процес творчості, своє уявлення про 
його (процесу) неземну природу, якій байдужі споживацькі переживання, яка 
завше безкорислива і щедра (поет невипадково наостанок залишає цю тезу, 
аби наголосити на ній, підкреслити: «Поезію, як силу, віддають»).  

«Поезія приходить завше просто, // Як день, як вечір, сонце, як зоря… », 
– а такими поетичними рядками розпочинається вірш – і одразу наче тонким 
поетичним камертоном налаштовується читач на божественну тональність, на 
розуміння процесу творчості як милості і наснаги вищих небесних сил , як 
процесу, що охоплює весь Всесвіт, усі часові рамки (вечір, зоря) та 
просторові відтинки – від космічних до індивідуальних (Веселкою 
підводиться у простір, // Як усміх той, що серце підкоря).  

СОНЦЕ у поетовій картині світу не лише займає центр Всесвіту (сонце 
прямовисне), але й надзвичайно активне, воно повністю персоніфіковане, 
воно благословляє природу і самого поета. Зокрема, у рядках «На море 
ллється сонце прямовисне, // Летить мелодій дикий круговій, // Та западає в 
душу тільки пісня, // Яку співа мені морський прибій» [4, с. 59] автор за 
допомогою таких конструкцій, як «мелодій круговій», «западає в душу пісня», 
«співа морський прибій» створює художньо-поетичний космос цілковитої 
гармонії двох світів – НЕБЕСНОГО і ЗЕМНОГО, під божественним оком 
СОНЦЯ. У вірші «Собі» [3, с. 38] СОНЦЕ бере активну участь у подоланні 
дисгармонії між зазначеними вище світами, порівняймо: «Бракує слів. Мені 
бракує слів. // На добрий засів – вистиглий посів. // А нива просить жадібно 
зерна, // А сонце руки простягає – на!», – звернімо увагу на те, як поет 
майстерно, використовуючи низку лексем на позначення художніх образів 

ниви, сонця, засіву і створюючи унікальний макрокосмос, метафорично 
зображає стан творчої кризи, яка, з огляду на фабулу, може долатися лише 
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силами небесними, а отже і має відповідну сакральну природу, долучення до 
якої відбувається часто завдяки стражданням, порівняймо: «Не жив я, мов 
ангел в раю. // Не знав неприродного злету. // Я вистраждав віру свою // І 
сонячну долю поета» [3, с. 34]. 

Горішній довколосонячний простір для поета виступає не лише 
вмістилищем творчих начал, джерелом натхнення  і сили. Так, у поезії «Це 
мій народ. У мене він один…» [3, с. 26] у сферу впливу і функціонування 
СОНЦЯ, марковану ад’єктивом «сонячний», також входить історична пам’ять 
народу, його спадок: «Це мій народ. У мене він один. // Такі, як я, у нього не 
єдині. // У його славній сонячній родині // Зійшлися сотні родів і родин ». Поет 
не мислить себе безвідносно до свого народу (Я в нім кровина, чесна і 
болюча). Зв’язок історичної пам’яті народу із СОНЦЕМ посилює уживання 

поетом таких лексем, як «кров», «нуртує», «кипить», які, у свою чергу, є 
носіями асоціативного зв’язку із семами ʻгарячийʼ, ʻвисока температураʼ. А 
названі семи, зауважимо, перебувають також у семантичному ядрі лексеми 
«сонце». 

Звертає на себе увагу використання митцем низки лексем на позначення 
понять та атрибутів, які опосередковано вказують на аналізований концепт. 
Зокрема, це слова «промінь», «вогонь», «колос», а також «променистий» і 
«золотий» відповідно. Так, словоформа «промені» у поезії «Ранок» [3, с. 18] 

не лише покликана створити асоціативний образ ранкового сонця за 
допомогою контекстуально вжитих одиниць «ранок», «синь», «вогонь», який 
своєю чергою метафорично передає натхнення і творчість, порівняймо: « Тіні 
і промені – раптом по ниві! // Ранок! І маєвом хлюпнула синь… // Чуєш, 
говорять дерева красиві? // А, може, то люди? То їх голоси? // Очі і руки. І 
схожі, й не схожі. // Слово – вогонь. А думки – течія…». В аналізованому 
поетичному уривку поет передає дивовижне єднання СВІТУ ГОРІШНЬОГО 
та СВІТУ СЕРЕДНЬОГО (або земного). Однак, бачимо, що цей момент 
єднання відбувається за активної участі Небесного Світила, яке виступає 
началом змін (Тіні і промені – раптом по ниві!). У розглядуваній поезії 
досить виразно представлена триєдина авторська модель Всесвіту СВІТ 
ГОРІШНІЙ – СВІТ СЕРЕДНІЙ – СВІТ ПІДЗЕМНИЙ (лексеми-маркери: 
промені – нива – тіні відповідно) та Світове Дерево як універсальна 
Вселенська Вісь (невипадково у тексті зустрічаємо не лише відповідну 
номінацію «дерева», але також і його атрибут «красиві», що відображає 
унікальне авторське бачення моделі Всесвіту і ролі в ньому Світового Дерева 
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як моделі в усіх сенсах досконалої). 
Звернімо увагу також на контекстуальне протиставлення образів 

променів і тіні, які опосередковано вказують на конфлікт  СВІТУ 
ГОРІШНЬОГО та СВІТУ ПІДЗЕМНОГО. Така  опозиція досить поширена в 
поезії Олексія Довгого – у його макрокосмі ці два світи завше у конфлікті, що 
відображає дуалістичну природу Всесвіту. Їхня ж взаємодія, якщо і має місце, 
то відбувається у СВІТІ СЕРЕДНЬОМУ (звернімо увагу на використання 

поетом лексеми «нива», яка має стійку і виразну кореляцію із лексемою 
«земля», а тому і маркує локус СЕРЕДНЬОГО СВІТУ). 

Божественну природу слова, а особливо слова поетичного, автор 
змальовує за допомогою художнього співвіднесення його із природним 
явищем (Слово – вогонь), тоді як ментальні характеристики (лексема 
«думки») займають, на перший погляд, позицію на Світовій Осі нижчу 
(лексема «течія», яка пов’язана із лексемою «вода») – маркують явища 
СЕРЕДНЬОГО СВІТУ, однак не менш важливу з огляду на концептуальну 
модель Всесвіту, у якій символ ріки виступає межею між світами, шляхом до 
сходу СОНЦЯ чи у потойбіччя.  

Поодиноко у мовній картині світу поета представлені одиниці, 
пов’язані із концептом СОНЦЕ, які містять негативну конотацію. Так, у 
поезії «Не посмішки боюся, а роси…» [3, с. 32] лексема «промінь», яка 
входить у лексико-семантичне поле «сонце», набуває атипової деструктивної 
конотації, перебуваючи в образно-смисловій опозиції до лексеми «роса» як 
експлікатора образу води життя, порівняймо: «Не посмішки боюся, а роси, // 
Яку гарячий промінь загасив», – промовистим є уживання автором ад’єктива 
«гарячий», який посилює ефект негативної взаємодії стихій. Лексема 
«вогонь» у вірші «Бува, всміхаюсь, як мені болить…» [4, с. 24] бере участь 
у створенні образу внутрішніх переживань поета та актуалізує переважно так 
звану «діяльнісну» сему лексеми «сонце» ʻспалюватиʼ: «Бува, всміхаюсь, як 
мені болить, // Але не можу болю перелить. // Кричить душа і корчиться в 
мені, // Немов жива галузка у вогні». 

З-поміж експлікантів лексико-семантичного поля «небо і небесні 
світила» чільне місце також займають лексеми, які позначають небо: «небо, 
висота, синь, зоря, зірка, місяць», їхні похідні (небесний), а також одиниці на 
позначення асоціативно пов’язаних із небесною сферою явищ та реалій 
(далина космічна, надпланетний лет, голубий свист, веселка, блискавка ).  

Досить часто у мовній картині світу поета названі одиниці уживаються 
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не лише для створення локусу ГОРІШНЬОГО СВІТУ, але для вираження  

художнього протистояння двох світів – небесного і земного. Для автора, 
попри можливість долучення до ГОРІШНЬОГО СВІТУ завдяки поетичному 
слову, натхненню (див. вище), сягнути небесних сфер, перейшовши у стан 
небожителів, неможливо: «Людина ж тільки здійметься у небо – // Уся Земля 
до неї прироста» [4, с. 16], – мудро зауважує поет і одразу ж – про одвічні 
земні туляння людини, творчий пошук і зумовлену тілом прив’язаність до 
СВІТУ СЕРЕДНЬОГО: «…Але не знаю спокою ніде. // Душею рвуся в далину 
космічну, // А кров земна у венах аж гуде» [4, с. 17]. 

НЕБО в Олексія Довгого, як і СОНЦЕ, цілком персоніфіковане – воно 
не фон, не полотно і не панорама, воно «цвіте пастелями», «синіє» і навіть 
стає складником дивовижно поетичних образів, наприклад  в однойменній 
поезії: «Зерно з очима неба. І стебло, повне літа…», – бачимо практично 
оксюморонне поєднання складників СВІТУ ГОРІШНЬОГО (очі неба) і 
фактично ПІДЗЕМНОГО (зерно), надприродність якого (поєднання) посилює 
авторське «Така незвична розкіш – немов у серце спис» [3, с. 40]. 

Одним із центральних понять, що актуалізують локус СЕРЕДНЬОГО 
СВІТУ (або світу земного) у поетичному Всесвіті Олексія Довгого, є образ -

концепт ЗЕМЛЯ. У більшості випадків можемо говорити про експлікацію 
таких лексико-семантичних варіантів лексеми «земля», як ʻрідний край 
(Україна)ʼ та ʻверхній шар земної кори; ґрунт, який обробляється і 
використовується для вирощування рослинʼ за допомогою уведення в 
поетичний текст низки лексем на позначення реалій рослинного світу ( вишня, 
дерево, жито, зело, зерня, квіти, клен, колосок, корінь, листок , плід, 
пшениця, росток, трава, чебрець, черешня, яблуня, ячмінь ) та елементів 
рельєфу (долина, луг, луговий степ, нива, поле, чорнозем ). 

Для Олексія Довгого зв’язок із рідною землею, із усім людським є 
необхідною передумовою гармонії зі Всесвітом – «Я росток натрудженого 
поля», – стверджує автор, акцентуючи на одвічному зв’язку з Україною. 
Ведучи мову про рідну землю, поет часто вдається до використання 
зменшено-пестливих лексем-номінацій реалій як СВІТУ ГОРІШНЬОГО,  так і 
СЕРЕДНЬОГО (полечко, сонечко, вишеньки), порівняймо: «Вірю в думи і 
слова пророчі // І приємлю тільки все земне, // Щоб мене водили серце й очі, // 
Щоб любило сонечко мене, // Щоб співучі вишеньки і клени // Розквітали 
щедро по весні, // Щоб вкраїнське полечко зелене // Слалося до обрію мені…» 
[2, с. 49]. Звернімо увагу на те, що митець свідомо відмовляється від такої 
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для нього важливої і значущої підтримки СВІТУ ГОРІШНЬОГО, якщо 
взаємодія між світами відбуватиметься на чужій землі: «Я не хочу сонячної 
долі // Там, де сяє сонце не моє», – заявляє митець.  

Досить специфічною в аналізованій поезії є авторська оцінка СВІТУ 
ПІДЗЕМНОГО – так, попри типовий для лексеми «поле» семантичний зв’язок 
із лексемою «земля» як реалією СВІТУ СЕРЕДНЬОГО, у вірші спостерігаємо 
актуалізацію локусу ПІДЗЕМНОГО СВІТУ через входження лексеми «поле» 
у фразеологічну конструкцію «перейти в нього (поле – О.С.)», порівняймо: 
«Я росток натрудженого поля, // Що одним у цьому світі є. // Весь я в його 
розквіті і рані, // Весь я з його думи і мети. // І тому аж на останній грані // 
Хочу тільки в нього перейти», – як бачимо, автор удається до однозначно 
позитивної оцінки аналізованого локусу (уживання вербатива «хочу»), 
демонструючи високий, доречніше сказати, глибокий патріотизм «від кореня 
до сонця». 

Одним із досить промовистих, а часто і центральних поетичних образів 
космічного простору Олексія Довгого є ДОРОГА (або шлях).  Вона часто є 
супровідним елементом СЕРЕДНЬОГО СВІТУ  , СВІТУ ЗЕМНОГО, який 
поєднує у «горизонтальній» просторовій  площині авторського Всесвіту різні 
часові відтинки. 

У поетовому Всесвіті концепт ДОРОГИ уміщує в собі і образи 
життєвого шляху, долі, вибору – «Ступаю твердо на свою дорогу. // Важкий 
і сильний. В поті, як росі»; і усвідомлення поетом своє виняткової місії і 
водночас практично вселенської відповідальності за кожен свій крок – «Уже 
нема попереду нікого. // Передній я. А там за мною – всі»; і певним 
«містком», сполучною ланкою поколінь як із ретроспективним вектором, так 
і перспективним, своєрідною ниткою Парки, долею, якою передається досвід, 
радість і печаль, і водночас ниткою Аріадни за умови повного усвідомлення 
важливості і значущості кожного свого кроку, порівняймо:  

Іду. Ступаю, дякуючи долі.  
Діла людей продовжую земні. 
Іду. Несу і радощі, і болі 
Свої і тих, що будуть по мені [3, с. 15]. 

У деяких випадках ДОРОГА Олексія Довгого далеко не рівна і 
гладенька – то не торований кимось величним і геніальним шлях, хоча «Там, 
перед нами, епохальні долі // І епохальні сяяли уми», а шлях часто тернистий, 
виболілий, грузький, як, до прикладу, у поезії «Буря», шлях, який потребує 
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борні, бо ж «Покрив бур’ян минулу нашу славу», самозречення і повної 
самовіддачі – це шлях вічного руху, хай і до болю нестерпного, але єдино 
можливого, шляху, який долатимуть у своїй упертій затятості лише справжні 
борці, бо для них спинитися – «все ’дно що вмерти!» –  

«…Слизький обніжок. Грузька дорога. 
Нестерпний порух. Аж терпнуть ноги.  
Та не спинюся. Ступаю вперто. 
Бо тута стати – все ’дно що вмерти!» [3, с. 17], – 

безкомпромісно і рішуче стверджує поет. Такий рух уперед тернистим 
шляхом означає для майстра поетичного слова, певна річ , боротьбу, боротьбу 
із собою (Неправда, що йду на спадок, // Що гне мене долу вік. // Я серцем 
бентежно й радо // В добу молоду проник), яка є своєрідним гартом, 
розвитком світу внутрішнього, мікрокосму, наслідком якого стане гармонія із 
макрокосмом – «Я в самім її горнилі // Гартую життя земне. // Ніякій у світі 
силі // Не перемогти мене» [3, с. 35]. Як бачимо, для О. Довгого боротьба 
стає запорукою не лише можливості загартуватися, стати сильнішим,  але й 
може надати снаги для впливу чи навіть супротиву силам вищим  і космічним. 

І саме в цьому – увесь поет Олексій Довгий – син своєї землі, 
невтомний сонцепоклонник, натхненний божественним промислом поет, 
дорога якого – то шлях одвічної боротьби із собою, зовнішніми обставинами, 

ворожими силами – боротьба за душу, за правду за Україну.  
Висновки та перспективи подальших досліджень.  Дослідження 

особливостей мовної експлікації індивідуально-авторської картини світу 
Олексія Довгого дозволяє говорити про реалізацію в його поетичних текстах 
триєдиної авторської моделі Всесвіту СВІТ ГОРІШНІЙ – СВІТ СЕРЕДНІЙ – 

СВІТ ПІДЗЕМНИЙ, основними виразниками якої можна назвати лексеми 
«промінь», «нива» і «тінь» та семантично й асоціативно пов’язані з ними 
інші мовні одиниці. Найбільш виразно в його мовленні представлено одиниці 
на позначення таких концептів, як СОНЦЕ, ЗЕМЛЯ, ДОРОГА, що пов’язані з 
означеними вище ярусами світобудови. Окремо нами визначено роль 
концепту ВІТЕР із відповідним вербалізатором як певного між’ярусного 
концепту, пов’язаного з високим і середнім рівнями.  Вербалізаторами 
нижнього ярусу є переважно контекстуально переосмислені лексеми, які 
стереотипно відображають реалії інших ярусів. Винятком виступає лексема 
«тінь», яка асоціативно пов’язується з потойбічним світом. 

Аналіз мовно-поетичних засобів відображення авторського космосу в 
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поезії Олексія Довгого засвідчив надзвичайно вагому роль у ньому низки 
вербалізаторів концепту СОНЦЕ. Було помічено, що такі одиниці беруть 
участь у створенні в мовній картині світу поета відповідного художнього 
образу, який у космологічних уявленнях ліричного героя займає основне 
місце. Вважаємо, що особливості функціонування та вербалізації згаданого 
концепту потребують окремого дослідження. 
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ОКАЗІОНАЛІЗМ ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО  

В УКРАЇНСЬКІЙ ГУМОРИСТИЧНІЙ І САТИРИЧНІЙ ПОЕЗІЇ  
50–80-Х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ (на матеріалі творчості Валентина Лагоди) 

 

Софія Зенонівна Феджора, sofiia.fedzhora@gmail.com  

аспірант 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

У статті у світлі сучасної мовознавчої теорії розглянуто авторські неологізми, 
або оказіоналізми, як один із яскравих лексичних засобів творення комічного в 
поетичному доробку В. Лагоди.  У текстах гумориста було виокремлено авторські 
неосемантизми та оказіоналізми, утворені морфологічними й неморфологічними 
способам на позначення осіб за родом діяльност, а також оказіональні власні імена з 
прозорою внутрішньою семантикою, іменники-композити та оказіональні 
абревіатури. З’ясовано їхню семантику, способи творення та функції в тексті, що 
дозволило виявити специфіку фрагментів колективної мовної картини світу 
радянської епохи, пов’язаних із тими реаліями, які зазнавали критики й засудження в 
тогочасному суспільстві. Акцент зроблено на історичних чинниках виникнення 
авторських неологізмів, зокрема на потребі висміювання ситуацій та осіб, 
неприйнятних для радянського соціуму. Зумовленість авторського неологізму часом 
та умовами його виникнення призводить до того, що сучасні читачі часто не 
розуміють значень тих оказіоналізмів, які викликали сміх іще півстоліття тому. 

Ключові слова: оказіоналізм, мовні засоби творення комічного, гумор, сатира, 
мовна картина світу радянської епохи, Валентин Лагода.   

 

OCCASIONALISM AS A MEAN FOR CREATING COMIC EFFECT  

IN UKRAINIAN HUMOROUS AND SATIRICAL POETRY OF THE  

1950s–1980s (a Case Study of Valentyn Lagoda’s Literary Works) 
 

Sofiia Z. Fedzhora, sofiia.fedzhora@gmail.com 

PhD student 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

 
From the perspective of modern linguistic theory, the paper deals with author's 

neologisms, or occasionalisms, as one of the vivid lexical means of creating comic effect in 
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Valentyn Lagoda’s poetic works. Author's neosemantisms and occasionalisms were singled 

out in the humorist’s texts. They are formed in morphological and non-morphological way 

and are aimed at designating people by the type of activity. Occasional proper names with 

transparent internal semantics, nouns-composites and occasional abbreviations are also in 

the focus of the study. The paper clarifies the semantics of these items, the way they were 

formed, their functions in the text what allowed to reveal a specific nature of the fragments of 

collective lingual model of the world in the Soviet epoch that was related to critical attitude 

and condemnation of the certain things in the society of that time. The emphasis is maid on 

the historical factors which provoked the emergence of the author’s neologisms, in particular 

ridiculazation of some situations and some people which believed to be unacceptable for the 

Soviet society. Temporal and situational conditionality of the author's neologism leads to the 

fact that modern readers often do not understand the meanings of those occasionalisms 

which seemed so funny half a century ago. 

Keywords: occasionalism, lingual means of creating comic effect, humour, satire, 

lingual model of the world in the Soviet epoch, Valentyn Lagoda. 

 

ОККАЗИОНАЛИЗМ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО  
В УКРАИНСКОЙ ЮМОРИСТИЧЕСКОЙ И САТИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ 
50–80-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА (на материале творчества Валентина Лагоды) 

 

София Зеноновна Феджора, sofiia.fedzhora@gmail.com 

аспирант 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

 
В статье в свете современной языковедческой теории рассмотрены авторские 

неологизмы, или окказионализмы, как один из ярких лексических средств создания 
комического в поэтическом творчестве В. Лагоды. В текстах юмориста были 

выделены авторские неосемантизмы и окказионализмы, образованные 
морфологическими и неморфологическими способами, обозначающие лиц по роду 
деятельности, а также окказиональные имена собственные с прозрачной внутренней 
семантикой, имена существительные-композиты и окказиональные аббревиатуры. 
Выяснена их семантика, способы образования и функции в тексте, что позволило 
выявить специфику фрагментов коллективной языковой картины мира советской 
эпохи, связанных с теми реалиями, которые подвергались критике и осуждению в 
обществе того времени. Акцент сделан на исторических факторах возникновения 
авторских неологизмов, в частности на необходимости высмеивания ситуаций и лиц, 
неприемлемых для советского социума. Обусловленность авторского неологизма 
временем и условиями его возникновения приводит к тому, что современные 
читатели часто не понимают значения тех окказионализмов, которые вызывали смех 
еще полвека назад. 
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Вступ. Автори гумористичних текстів часто послуговуються різними 
мовними засобами творення комічного аби не тільки розвеселити читача, а й 
спонукати його подивитися на себе збоку, впізнати друзів чи знайомих у 
зображуваних героях і ситуаціях, тим самим присоромити тих, хто так 
«прославився», і змусити їх виправитися. 

З-поміж усіх мовних рівнів саме лексичний вирізняється найбільшою 
гнучкістю та здатністю адаптуватися до швидких змін у житті суспільства. 
Особливу увагу лінгвістів привертають авторські неологізми, або 
оказіоналізми, витворені письменником у конкретний час у межах певного 
соціального контексту для змалювання певного епізоду чи героя в ситуації, 
наближеній до реального життя. Як зазначає М.  Попова, «поява оказіоналізмів 
свідчить не лише про розвиток мови, а й про зміну світогляду та способів 
відображення дійсності» [Попова 2015, с. 56]. Цей мовний засіб унікальний 
тим, що побутує й повністю реалізує свій комічний потенціал саме в контексті , 

часто залишаючись непрочитаним поза ним. 
Оказіоналізми, засвідчені в гумористичних та сатиричних поетичних 

текстах, уже були об’єктом лінгвістичного аналізу: роль цих засобів у творенні 
комічного досліджували Г. Бикова (у текстах В. Самійленка), Т. Бутильська (у 
творчості В. Сичова), В. Максимчук (у гумористичних текстах сучасних поетів 
Рівненщини), П. Плющ (у поемі «Енеїда» І. Котляревського), О. Шумейко (у 
текстах другої половини ХХ ст.) тощо. 

Об’єктом пропонованого дослідження є гумористичні й сатиричні поезії 
Валентина Лагоди, які увійшли до збірок, виданих у 1950–80-х роках 

ХХ століття в радянській Україні; ці тексти та засоби творення комічного в них 
іще не були розглянуті в лінгвістичному аспекті, що й становить наукову 
новизну дослідження. 

Предметом нашої розвідки є авторські новотвори, або оказіоналізми, у 
творчому доробку Валентина  Лагоди, зокрема їхня семантика, способи 
творення та роль у вираженні комічного. 

Розвиваючи теорію неології, до питання про особливості новотворів, 

зокрема оказіоналізмів, а також про їхнє місце в термінологічній системі 
мовознавства у своїх працях зверталися Г. Вокальчук, С. Єрмоленко, 
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О. Жижома, О. Земська, Є. Карпіловська, Ж. Колоїз, О. Лопатін, Д. Мазурик, 
О. Мацько, М. Попова, О. Стишов, Л. Струганець, О. Турчак, Н. Фельдман, 
О. Ханпіра та ін. 

Як зазначає О. Турчак, традиційно в лінгвістиці виокремлюють три типи 
новотворів: неологізми, оказіоналізми й потенційні слова [Турчак, 2013, с. 300]. 

За визначенням О. Тараненка, неологізм – слово, а також його окреме 

значення, вислів, які з’явилися в мові на певному етапі її розвитку 
(загальномовні неологізми) або були вжиті тільки в певному акті мовлення, 
тексті чи мові конкретного автора (стилістичні, або індивідуально-авторські, 
неологізми) [УМ 2007, с. 426–427]. 

Л. Пустовіт і Н. Клименко трактують оказіоналізм як незвичне, 
здебільшого експресивно забарвлене слово, утворене на основі наявного в мові 
слова або словосполучення, іноді з порушенням законів словотворення чи 
мовної норми, що існує лише в певному контексті, в якому воно виникло [УМ, 

2007, с. 451–452]. Істотною ознакою оказіоналізмів є те, що вони зберігають 
свою новизну незалежно від реального часу їх утворення [УМ, 2007, с. 452].  

О. Ликов характеризує оказіоналізм як «мовленнєву експресивну 
одиницю, що має властивості невідтворюваності, ненормативності, 
номінативної факультативності й словотвірної похідності» [Ликов, 1976, с. 36]. 

В. Лопатін під оказіоналізмами розуміє одночасно й потенційні слова (ті 
слова, яких, за визначенням Г. Винокура, «фактично немає, але які могли б 
бути, якби того захотіла історична випадковість» [Винокур , 1943, с. 15]), й 
індивідуально-авторські новотвори, зазнаючи, що «і ті, й інші створюються 
самим автором в усному або письмовому мовленні для потреб певного 
контексту <…> і не входять у словниковий склад мови» [Лопатін , 1973, с. 71]. 

Відомо, що за способом творення виокремлюють такі різновиди 
новотворів: «1) семантичні новотвори, в основі яких лежить переосмислення 
канонічних слів, уживання їх із новим значенням; 2) словотворчі, які постали в 
результаті морфологічних способів творення слів; 3)  лексико-синтаксичні, які 
утворені стягненням в одне слово двох або більше лексем» [Шумейко , 2011, 

с. 180]. 

Мета статті – виявити оказіоналізми в гумористичній і сатиричній поезії 
Валентина Лагоди, з’ясувати їхню семантику, способи творення та функції як 
засобу вираження комічного в контексті мовної картини світу людини 
радянської епохи. 
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Вивчення авторських новотворів набуває особливої актуальності, 
оскільки вони, виникаючи в певний історичний проміжок часу як результат 
творчої діяльності особи, здатні фіксувати ті зміни, що відбуваються в соціумі 
або свідомості окремих індивідуумів. Як зазначає Г. Вокальчук, «авторські 
новотвори нерідко містять національно-культурний компонент мовної 
семантики і репрезентують не лише індивідуальне світосприйняття 
письменника, але й характерні ознаки національного менталітету» [Вокальчук , 

2010, с. 30]. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Валентин Лагода (1913–

1991) жив і творив у радянську епоху розбудови соціалізму, коли комуністичні 
ідеологи закликали працювати заради світлого майбутнього, де вже не буде 
лежнів і лицемірів, грабіжників і шахраїв. Та час минав, а ворожі 
ідеалізованому соціалізму люди – дармоїди, нероби й спекулянти – 

залишалися. Зброєю в боротьбі з ними нерідко ставало гостре слово. В. Лагода 
також боровся словом, однак не тільки лірично-гумористичним, яке б 
викликало доброзичливу усмішку, а ще й викривально-сатиричним, 
спрямованим на висміювання вад «героїв» радянського суспільства: 

підлабузників, кар’єристів, пустомель, здирників та ін. Недарма ж кажуть, що 
сміх – справа серйозна [Лагода, 1983, с. 14]. Приперчене слово В. Лагоди було 

«не заради дешевенького сміху», щоб «посмішити читача, якоюсь 
«хохмочкою» полоскотати», це був справді «вагомий, серйозний, справжній 
гумор», бо, як пише П. Сліпчук у передмові до збірки «Кому чолом – кого 
помелом», автор «ніколи не орієнтується на примітивні смаки, не збивається на 
плоскі анекдоти, переспіви їх, а шукає серйозних, важливих тем і розробляє їх 
серйозно. І в цьому глибока суть його творчості» [Лагода , 1973, с. 9]. 

Авторські новотвори, засвідчені в гумористичних і сатиричних 
поетичних текстах В. Лагоди, можна поділити на дві основних групи: 
1) семантичні неологізми, або неосемантизми; 2)  оказіоналізми, утворені 
морфологічними та неморфологічними способами. 

Гумористи часом вкладають інший зміст у загальновідоме слово, 
переосмислюючи його і змушуючи читача подивитися іншими очима на його 
внутрішню форму. Завдяки прийому зіставлення загальновживаного слова у 
відомому всім значенні із семантичним неологізмом, який має таку саму 
форму, виникає накладання значень, що є комічним для тих, хто знає контекст 
розповіді. 
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Наприклад, В. Лагода використовує цей прийом у своїй поезії «Деруни і 
розтягаї»: «Так шкода, що в нас немає / у меню в їдальні / дерунів і розтягаїв, –
/ страви ж / ідеальні! / Та зате ще вистачає / (збереглися кляті!) / Дерунів і 
Розтягаїв / не в меню, / а в штаті» [Лагода 1966, с. 20]. Одинадцятитомний 
«Словник української мови» фіксує дерун1 із позначкою розмовне у двох 
значеннях: “1. Те саме, що здирник. 2. Той, хто забирає з гнізда яйця або 
пташенят диких птахів” [СУМ, т. 2, с. 254] і дерун2 як однину до деруни 
“оладки з тертої картоплі” [СУМ, т. 2, с. 254]. В. Лагода обігрує ці омофони 

написанням деруни і Деруни, підкреслюючи, що Деруни «…збереглися…не в 
меню, а в штаті». За цим зразком автор творить і оригінальну пару омофонів 
розтягаї – Розтягаї, вкладаючи в другий її член новий зміст, тобто утворюючи 
авторський семантичний неологізм. Загальновживана лексема розтягай має 
значення “пиріжок з отвором зверху, в який видно начинку (переважно рибну)” 
[СУМ, т. 8, с. 836]. Звичайному мовцеві відоме дієслово розтягати, одним із 
значень якого є “розносити, розбирати що-небудь одне за одним або 
частинами, у кілька прийомів, у різні місця” [СУМ, т . 8, с. 836]. На тлі 
вживання пари омофонів дерун – Дерун читач легко проводить паралель 
розтягай – Розтягай, де остання форма переосмислюється як назва особи, яка 
«розтягає», тобто виносить щось (натяк на державне майно) із приміщення, де 
вона працює. 

В іншій гуморесці «До лампочки» В. Лагода витворює нове переносне 
значення слова електрик – “байдужа до виконання своїх посадових обов’язків 
людина” – шляхом обігрування загальновживаного значення назви особи за 
родом діяльності та поширеного фразеологізму: «Як комусь на щось начхати, / 
Відмахнеться він пихато: / – Це мені – до лампочки!» [Лагода, 1982, с. 18]. 

Автор іронічно описує різні епізоди із життя своїх сучасників: це продавці, які, 
розмовляючи між собою, зовсім не звертають уваги на клієнтів: «– Покупець? 
До лампочки!»; кербуд (керівник будівництва), який постійно зайнятий і тому 
відповідає: «– Дах тече? До лампочки!»; чоловік, який, маючи дружину, 
залицяється до іншої та зовсім не зважає на громадський осуд: «Ну а думка 
колективу? / – Наплювать! До лампочки»; різні діячі, які виконуватимуть свої 
посадові функції, якщо отримають«на лапу», а без цього – «Рік ждете? До 
лампочки!»; якийсь студент, що займається компіляцією та плагіатом заради 
наукового ступеня, а як стане кандидатом – «Все тоді до лампочки!»; гульвіса, 
що «п’є-гуля всю ніч» та «в ус і не дує: / Працювать? До лампочки». Ось таких 
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громадян В. Лагода іронічно називає «електриками»: «Ох, «електрики» 
байдужі, <…> Час узять вас в рамочки, <…> Бо стурбовані ми вами, / Нам ви 
– не «до лампочки»!» [Лагода, 1982, с. 18–19] 

У «Словнику фразеологізмів української мови» знаходимо вислів до 
лампочки з позначкою фамільярне у значенні “щось для когось не потрібне або 
не має значення; байдуже комусь до кого-, чого-небудь” [СФУМ, с. 328]. 

Використовуючи цей фразеологізм для зображення неприйнятної поведінки й 
стилю життя своїх сучасників, передусім їхнього байдужого ставлення до 
виконання службових обов’язків, автор засуджує дії так званих «електриків» і 
намагається апелювати до їхньої совісті, оскільки ті йому «не «до лампочки»!», 
тобто небайдужі. Отже, на основі суміжності понять «електрик» і «лампа» 
автор на тлі загальновживаного значення “фахівець з електротехніки; 
електротехнік” [СУМ, т. 2, с. 467] утворює семантичний неологізм електрик у 
значенні “людина, якій усе до лампочки, тобто байдуже”, яке розкривається 
тільки в контексті. 

Засобом творення комічного в гуморесці «Дружина-«консерватор» є 
зіставлення загальноприйнятого значення слова консерватор і авторського 
неосемантизму. У розмові один із друзів каже: «Консерватор жінка в мене!», 
на що другий здивовано запитує: «Консерватор? Дуже дивно! / А казали – 

прогресивна…». Тобто спершу це слово мовець сприймає в первинному, 
звичному для радянської людини значенні “1. Той, хто має консервативні 
погляди, переконання; ворог прогресу” [СУМ, т. 4, с. 263], про що свідчить 
наявність антонімічної париконсервативний – прогресивний. Навіть не 
помітивши здивування товариша, співрозмовник підтверджує 
«прогресивність» дружини-консерватора словами: «Так! Це правда. Жінка 
вдала – / Вже от законсервувала / Абрикосів, вишень, шпанок / До трьохсот 
літрових банок!» [Лагода 1983, с. 159]. І аж тільки тепер виявляється, що 
семантичний неологізм консерватор походить від дієслова консервувати – 

“1. Перетворювати на консерви (у 1 знач.)” [СУМ, т. 4, с. 264] та позначає 
особу, яка консервує продукти (овочі або фрукти). 

Комічного ефекту В. Лагода часто досягає і завдяки авторському 

словотворенню. Поет творить такі оказіоналізми: назви осіб за специфікою 
їхньої діяльності; власні імена з прозорою внутрішньою формою;  іменники-

композити; оказіональні абревіатури. 
До першої підгрупи належать оказіональні іменники, що називають особу 
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за родом діяльності. Вони утворені афіксальним способом від відомих твірних 
основ: тріскун [Лагода, 1967, с. 43] позначає людину, яка багато й 
беззмістовно говорить, здебільшого для створення зовнішнього ефекту, а не 
для діла; її мовлення нагадує тріскотню, тобто «безперервний або тривалий 
тріск» [СУМ, т. 10, с. 276]; тостовик [Лагода, 1988, с. 44–45] у контексті 
гуморески набуває подвійного значення: 1) особа, яка під час застільного свята 
бере слово виголошувати тост, однак робить це дуже довго та «кучеряво», щоб 
похизуватися; 2) людина, яка багато обіцяє на словах, однак справою нічого не 
підтверджує; трулюлюха, утворена від вигуку трулю-лю [Лагода, 1980, с. 107] 

із додаванням суфікса -ух- на позначення особи жіночої статі [Полюга, 2001, 

с. 377] (за аналогією до говоруха, щебетуха). У контексті цей оказіоналізм 
набуває негативної семантики і позначає молоду дівчину/жінку привабливої 
зовнішності та легкої поведінки, що залицяється до представників протилежної 
статі винятково з корисливою метою. 

Другу підгрупу становлять оказіоналізми – власні імена з прозорою 
внутрішньою формою: Сачкун, Заковичка, Півлітряк, Зашерстюк, 
Хатаскрай. 

Так, прізвище героя гуморески «Пилип Сачкун» [Лагода , 1988, с. 30–32] 

утворено від основи розмовного сачкувати (в 11-томному «Словнику 
української мови» ця лексема не засвідчена), тобто “ухилятися від виконання 
певних зобов’язань”, шляхом додаванням суфікса -ун- на позначення особи 
чоловічої статі з характерними ознаками [Полюга, 2001, с. 388]. 

Яскравий персонаж Заковичка з’являється в гуморесці «Дивні звички 
Матвія Заковички» [Лагода, 1983, с. 110–113], це прізвище утворено від 
іменника заковика – “розм. Перешкода, перепона у чому-небудь; 
трудність”[СУМ, т. 3, с. 152] шляхом додаванням зменшено-пестливого 
суфікса -к-, що виражає зневажливе оцінне ставлення автора до героя. 
Допомагає довершити негативний образ римоване слово «звичка». Як бачимо, 
такого Заковичку, який постійно змінює звички, а також «повадки, / І зачіски, й 
краватки, / І слідує в усьому / Начальнику новому» [Лагода, 1983, с. 113], 

В. Лагода викривально висміює: «Якби скавчати звичка / Ввійшла у зава в 
моду, – / Скавчав би й Заковичка / Начальству на догоду!» [Лагода, 1983, 

с. 113]. Автор порівнює поведінку підлабузника з тваринною, такою, що 
негідна людини. 

Власне ім’я Півлітряк мотивоване лексемою півлітра із додаванням 
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суфікса -як-,який називає особу за “якоюсь ознакою, виражає суб’єктивну 
оцінку” [Полюга, 2001, с. 376]. Проаналізувавши внутрішню форму імені та 
прочитавши гумореску, бачимо, що Півлітряк – це посадовець, який давненько 
«затесався в РЖУ» і на всі проблеми та питання («У будинку нашім дах / 
Протікає – просто жах!..» або «Нам би кран! – / Побивається жилець») має 
відповідь одну: «Справа це не хитра – / З вас лише півлітра…» [Лагода, 1963, 

с. 104–106]. 

Комізм посилюється невідповідністю власного імені й тієї посади, яку 
обіймає особа, або обов’язками, покладеними на неї. Наприклад, критик, який 
має об’єктивно оцінювати якість виконаної роботи, має прізвище Зашерстюк, 

мотивоване сполукою за шерстю, що означає робити щось не всупереч, а, 
навпаки, на догоду комусь або чомусь. З контексту дізнаємося, що це особа, 
яка пише дуже розлогі, похвальні рецензії посереднім авторам, тим самим 
підриваючи цінність справжнього мистецтва слова : «Шкідливі не тільки 
критичні друки́ – / Не менш небезпечні і Зашерстюки» [Лагода, 1967, с. 151]. 

Іронічне прізвище має ще один герой гуморески В.  Лагоди – товариш 
Хатаскрай. Оказіоналізм утворений на основі словосполучення хата скраю 
лексико-синтаксичним способом з усіченням. Власне ім’я набуває виразної 
конотації завдяки відомому прислів’ю: «Моя хата скраю – нічого не знаю». 
Отже, В. Лагода, зображуючи товариша Хатаскрая, який, замість того, щоб 
усім допомагати та бути рушієм реформ і змін, тільки те й робить, що 
«всміхається, лукавить», «балансувати здавна звик», «чатує спокій свій», 
«лиш тліє та димить», «гальмує поступ наш» і чекає «від перемін лиш більше 
благ» [Лагода, 1988, с. 33–35], засуджує його дії та спонукає сучасників у 
жодному разі не миритися з такими товаришами Хатаскраями, які дбають лише 
про власний добробут [Лагода, 1988, с. 33–35]. 

Третю підгрупу оказіоналізмів становлять іменники-композити, 

утворені осново- та словоскладанням за продуктивною словотвірною моделлю 
із заміною одного компонента. 

Так, складанням основ словосполучення гроші лупити утворено композит 
грошолуп. Лупити в цьому випадку має значення “брати, встановлювати 
непомірно велику плату, ціну” [СУМ, т. 4, с. 556]. З контексту дізнаємося, що 
так названо особу, яка скуповує книги за однією ціною, а потім перепродує: 
«Не книголюб він – грошолуп. <…> Сам за карбованець придба, / А з-під поли – 

/ Троячку лупить!» [Лагода 1988, с. 59]. За такою ж словотвірною моделлю 
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утворено й оказіоналізм оркестролюб (подібно до книголюб, життєлюб та ін.), 
що позначає особу, яка оркестри любить й особливо музику у виконанні 
оркестру: «Голова-оркестролюб / У пориві за оркестром / Позабув, на гріх, про 
клуб» [Лагода, 1958, с. 19]. 

Оказіоналізми баянодні [Лагода 1955, с. 44] та людиноодиниця [Лагода, 

1968, с. 58] утворено за зразком загальновживаних у другій половині 
ХХ століття радянізмів: трудодень як “одиниця обліку праці в колгоспах, що 
визначає частку кожного члена в прибутках артілі” [СУМ, т.  10, с. 296], 

людино-година у значенні “одиниця обліку робочого часу, яка є годиною 
фактичної праці людини” [СУМ, т. 4, с. 568], а також людино-день у значенні 
“одиниця обліку робочого часу, що враховує вихід робітника на роботу і його 
участь у виробництві протягом дня, незалежно від кількості фактично 
відпрацьованих годин” [СУМ, т. 4, с. 568].  

Іронічне ставлення автора до зображуваних ситуацій цілком 
прочитується в рядках, які ілюструють беззмістовність деяких тогочасних 
звітів: «Перевірка виконання? / О! Він винайти зумів / Статистичну 
павутину, / Що засмоктує людину, / <…> Скільки в вас… баяноднів? / Скільки 
в лютому пісень / Проспівали ви за день: / У числівнику – мажорних, / У 
знаменнику – мінорних, / У процентах сума – вплив, / Потім – мінус 
самоплив…» [Лагода, 1955, с. 44–45]. Оказіоналізм людиноодиниця якраз і є 
тією «одиницею», чий робочий час вимірюється в годинах або  днях: «(Буде 
оздоровленою – в звітах – / Ще одна людиноодиниця!)» [Лагода, 1968, с. 58]. 

Цікаво, що поза контекстом радянських реалій ці авторські новотвори 
пересічний носій сучасної української мови навряд чи прочитуватиме як 
комічні, оскільки лексеми, за зразком яких вони утворені, вийшли з ужитку, не 
є зрозумілими для молодого покоління, що свідчить про історичну 
зумовленість творення і сприйняття комічного. 

Цікавим авторським новотвором є Парнасодром, витворений за 
аналогією до відомих слів автодром (“спеціально обладнана ділянка для 
випробування автомобілів, а також для автомобільних змагань” [СУМ, т. 1, 

с. 11]), велодром (“cпортивна споруда у вигляді майданчика із спеціальними 
похилими доріжками для велосипедних змагань” [СУМ, т. 1, с. 323]) чи 
мотодром (“місце, пристосоване для випробування мотоцикла та для 
спортивних змагань на мотоциклах” [СУМ, т. 4, с. 812]). Отже, Парнасодром 

(Парнас – “перен. Світ поезії, поезія або поетична творчість певного 
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спрямування, певної країни і т. ін.” [СУМ, т. 6, с. 71]) можна тлумачити як 
місце, де «змагаються» найкращі митці з найкращих . 

Відомо, що в радянські часи існувала мода на абревіатури. Та з часом 
таке надмірне захопленняскладноскороченими словами призводило до появи 
смішних випадків, коли назву було важко прочитати чи йузагалі неможливо 
дешифрувати. Звісно, це стало благодатним матеріалом для творців гумору й 
сатири. 

Абсолютно оригінальним явищем є витворення В. Лагодою власних 
оказіональних абревіатур як пародійної відповіді на вже наявні, які складно 
прочитати або ж зовсім неможливо зрозуміти. Так, у гуморесці «Покруч 
(Факт)» герой натрапляє на вивіску з назвою, у якій аж 35 літер: 
«УКРГОЛОВВЕРСТАТІНСТРУМЕНТПОСТАЧЗБУТ». Ця абревіатура 
складається із шести коренів: укр – “український”, голов – “головний”, 
верстат – “верстат”, інструмент – “інструмент”, постач – “постачання”, 
збут – “продаж готової продукції або сировини”. Це назва організації, 
якакерувала постачанням і збутом верстатів та інструментів в Україні. 

Натрапивши на такий «шедевр», що, можливо, комусь і тішить слух, 
однак є зовсім непридатним для адекватного сприйняття, автор конструює 

комічний новотвір: «здоровглуздунестачмудриголоввитвір» [Лагода, 1966, 

с. 42–43], підкреслюючи абсурдність зловживання словотвірним потенціалом 
української мови. Авторська абревіатуратакож складається із шести коренів: 
здоров, глузду, нестач, мудри, голов, витвір,що позначає “витвір мудрої 
голови, якій не вистачає здорового глузду”. 

Яскравим прикладом абсурдно зашифрованих абревіатур є гумореска 
«Закодований діагноз», у якій натрапляємо на: і, ВШ, ЧЗЩ, значення яких, а 
разом із тим і прихований комізм, неможливо зрозуміти поза контекстом. 
Виявляється, що молодий практикант запитує в лікаря: «Що то за літери 
великі / Замість діагнозів стоять», на що отримує відповідь: «Це наша 
спроба / Звільнити хворих від напруги: / На всіх історіях хвороби / 

Зашифрували ми недуги» [Лагода 1988, с. 59], тож таємний діагноз «і» означає 
інфаркт, а «ВШ» – виразку шлунку. А ось останній виявився зовсім 
неочікуваним: «А «ЧЗЩ» – це Чорт Зна Що!» [Лагода 1988, с. 59]. У такий 
спосіб автор відкрито висміює не тільки незрозумілі діагнози, але й часто 
неосвіченість самих лікарів, які намагаються приховати свою непрофесійність.  

Висновки. Авторські неосемантизми та оказіоналізми, утворені 
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морфологічними й неморфологічними способами, є яскравим засобом 
вираження комічного в гумористичних і сатиричних текстах Валентина 
Лагоди. Такі новотвори виконують у тексті також стилістичну й експресивну 
функції, не тільки беруть участь у творенні  художнього образу, а й виражають 
оцінку автора; водночас вони допомагають відтворити важливі фрагменти 
мовної картини світу радянської людини, адже більшість із таких лексичних 
одиниць на сьогодні поза контекстом залишаються непрочитаними, особливо 
семантичні оказіоналізми та абревіатури, які сприймалися як комічні не тільки 
завдяки оригінальному змісту й формі, а й через те, що ці новотвори набували 
відповідних конотацій, викликали певні асоціації, зумовлені радянськими 
реаліями, в українців у другій половині XX століття. 
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У статті викладено результати дослідження категорії вірогідності у 
популярних науково-фантастичних романах “Простір” Джеймса С. Корі та “Хибна 
сліпота” Пітера Уоттса.  

На думку автора, прагматична реалізація значень вірогідності у площині 
«реальність / ірреальність» полягає в аналізі прагматичного наповнення конкретної 
комунікативної ситуації взаємодії учасників спілкування. Аналіз прагматичного 
змісту мовних одиниць орієнтований на встановлення в них тих елементів, котрі 
несуть інформацію щодо майбутнього. Прагматична реалізація категорії 
вірогідності у площині «реальність / ірреальність» відбувається не лише семантико-

функціональним способом побудови речення, а й за допомогою модальності. 
Матеріал дослідження засвідчив, що семантичне членування модальності 

визначається двома критеріями: кількісною і якісною оцінкою знань мовця. Дібрані 
випадки модальності вірогідності передаються одиницями різних мовних рівнів: 
лексичного, лексико-граматичного, лексико-синтаксичного і синтаксичного. Для 
визначення читачем ступеня вірогідності інформації в англомовному висловлюванні 
значущою є позиція маркерів вірогідності.  

Автор вважає, що вказана проблема потребує багатогранного дослідження. 
Залишається коло питань, що потребують більш детального вивчення, а саме: 
семантика вираження ступенів вірогідності, множинність засобів вираження 

модальних відношень тощо. 
Ключові слова: категорія вірогідності, модальність, прагматика, реальність, 

ірреальність, науково-фантастичний роман. 
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The article presents the results of the study of probability category in the popular 

science fiction novels “The Expanse” by James S. Corey and “Blindsight” by Peter Watts. 
According to the author, the pragmatic realization of probability category in the area 

“reality / unreality” is to analyze the pragmatic content of a particular communicative 

situation of interaction of communication participants. The analysis of the pragmatic content 

of the language units is focused on establishing those elements that carry information about 

the future. Pragmatic realization of probability category in the area “reality / unreality” 

occurs not only in a semantic-functional way of sentence construction, but also through 

modality. 

The research material showed that the semantic division of modality is determined by 

two criteria: quantitative and qualitative assessment of the speaker’s knowledge. Selected 

cases of modal probability are transmitted by units of different language levels: lexical, 

lexical-grammatical, lexical-syntactic and syntactic. The position of probability markers is 

significant to determine the degree of probability of information in the English-language 

utterance. 

The author believes that this problem requires a multifaceted study. There are still a 

number of issues that require more detailed study, namely, semantics of expressing degrees 

of probability, the plurality of means of expressing modal relations, and so on. 

Key words: probability category, modality, pragmatics, reality, unreality, science 

fiction novel. 
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В статье изложены результаты исследования категории вероятности в 
популярных научно-фантастических романах “Пространство” Джеймса С. Кори и 
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“Ложная слепота” Питера Уоттса. 
По мнению автора, прагматическая реализация значений вероятности в 

диапазоне «реальность / ирреальность» заключается в анализе прагматического 
наполнения конкретной коммуникативной ситуации взаимодействия участников 
общения. Анализ прагматического содержания языковых единиц ориентирован на 
установление в них тех элементов, которые несут информацию о будущем. 
Прагматическая реализация категории вероятности в диапазоне «реальность / 

ирреальность» происходит не только семантико-функциональным способом 
построения предложения, но и с помощью модальности. 

Материал исследования показал, что семантическое членение модальности 
определяется двумя критериями: количественной и качественной оценкой знаний 
говорящего. Подобранные случаи модальности вероятности передаются единицами 
разных языковых уровней: лексического, лексико-грамматического, лексико-

синтаксического и синтаксического. Для определения читателем степени 
вероятности информации в англоязычном высказывании значимой является позиция 
маркеров вероятности. 

Автор считает, что указанная проблема требует многогранного исследования. 
Остается круг вопросов, требующих более детального изучения, а именно: семантика 
выражения степеней вероятности, множественность средств выражения 
модальных отношений и т.п. 

Ключевые слова: категория вероятности, модальность, прагматика, 
реальность, ирреальность, научно-фантастический роман. 

 

Вступ 

Лінгвістичні проблеми вірогідності пов’язані з проблемами вірогідності 
у логіці та філософії, адже ці науки досліджують природу знань з тим, щоб 
розрізнити справжні та хибні знання з погляду їх раціональності у сучасному 
та майбутньому житті. Без з’ясування реальних / ірреальних відносин у 
висловлюваннях неможливе розв’язання ряду найважливіших мовознавчих 
проблем, пов’язаних з логічною структурою мови та мовлення.   

Категорія вірогідності є об’єктом дослідження вітчизняних лінгвістів 
[В. М. Березенко, 2003; В. І. Мельничук, 2011; Н. С. Христич, 2011], у працях 
яких були розроблені основні підходи до визначення функціонально -

граматичного статусу категорії вірогідності й описано основні засоби 

реалізації її в мові.  
Більшість лінгвістів пов’язують категорію вірогідності з категорією 

модальності, розглядаючи її як функціонально-семантичну категорію 
[Л. М. Ігіна, 2009; А. В. Кушнірик, 2001; Н. В. Скибицька, 2004; 

Ю. В. Сорощук, 2016; R. Lakoff, 1992; R. G. N Leech, 1994; J. Newman, 1996] та 
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ін. 
Щодо модальності, яка має безпосереднє відношення до вірогідності, 

виявлено, що у сучасному мовознавстві різні аспекти цього мовного явища 
репрезентовані під назвами епістемічної модальності [Н. В. Скибицька, 2004]; 

cуб’єктивної модальності [І. В. Смущинська, 2001], модальності достовірності 
[А. Ф. Косенко, 2011], модальності персонажного мовлення [З. О. Ігіна, 2009], 

модальності істинності [Л. М. Кулєшова, 2003]; модальності вірогідності 
[В. М. Березенко, 2003]. Звідси випливає, що такі мовні категорії як 
модальність та вірогідність мають розгалужену систему. 

Актуальність нашого дослідження викликана тим, що потреба 
сучасного мовознавства у дослідженні категорії вірогідності  зростає разом з 
поширенням у літературі науково-фантастичного жанру. Науково-

фантастичний жанр є надзвичайно популярним, який з урахуванням активного 
розвитку технологій, з кожним роком все більше захоплює читачів. Науково -

фантастичні романи втілюють фантазії його авторів щодо майбутнього 
людства та нових перспектив рівня життя, що прокладає науково-технічний 
прогрес. Цей жанр літератури надзвичайно сприятливий для роздумів та 
стимулювання уяви пересічної людини про прийняття нею майбутнього 
людства. Головним джерелом сучасних науково-фантастичних романів став 
англомовний світ, що є цілком закономірним явищем, адже саме тут 
переважно визрівали і втілювалися глобальні науково-технічні інновації XX-

XXI ст. 
Об’єктом дослідження виступають висловлювання, що містять 

категорію вірогідності, а предметом дослідження є семантико-прагматичні 
особливості категорії вірогідності в англомовних науково-фантастичних 
романах.  

Метою нашої статті є виявлення семантико-прагматичних властивостей 
категорії вірогідності, опис лексико-граматичних та лексико-семантичних 
засобів її вираження, а також вияв прагматичної реалізації вказаної категорії в 
англомовних науково-фантастичних романах. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:  

➢ Розглянути прагматичну реалізацію значень вірогідності у площині 
«реальність / ірреальність». 

➢ Провести лексико-граматичний та лексико-семантичний аналіз 
вираження вірогідності у руслі новітніх надбань сучасного мовознавства.  
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➢ Розкрити прагматичний аспект вираження вірогідності різними 

модальними дієсловами. 

Матеріалом дослідження послужила вибірка із науково-фантастичних 
романів “Простір” (“The Expanse”) Джеймса С. Корі (James S. Corey), “Хибна 
сліпота” (“Blindsight”) Пітера Уоттса (Peter Watts). 

Для досягнення мети наукового дослідження були використані 
загальнонаукові методи, серед яких провідними стали: 1) функціональний 
метод, що передбачає дослідження категорії вірогідності у певному контексті; 
2) семантичний аналіз, який сприяв вияву ступенів модальних дієслів, які 
використовуються в науково-фантастичному романі для позначення 
вірогідності.  

Наукова новизна дослідження. Результати дослідження дозволяють 
інтерпретувати категорію вірогідності не лише в логічному сенсі, а й у плані її 
реалізації у мові і мовленні, що є внеском у розробку теоретичних проблем 
функціонування мови, зокрема, у розробку теорії висловлювання.  

Виклад основного матеріалу дослідження  

Сьогодні література фантастичного жанру посідає одне з перших місць у 
рейтингу найбільш популярної для прочитання як на теренах України, так і 
закордоном, що сприяє виникненню нових науково-фантастичних творів, які 
захоплюють читачів своєю вигаданою картиною життя. Зв’язок мислення з 
реальністю чи не найкраще відчувають обдаровані письменники, для яких 
головним інструментом прогнозування майбутнього людства  є слово. 

Як свідчать історичні факти, на певній стадії розвитку цивілізації деякі 
реалії вважаються абсолютно фантастичними, але з часом прогнозовані події 
відбуваються у реальному житті. Для прикладу візьмемо художній твір 
Джонатана Свіфта «Подорожі Гуллівера», в якому йшла мова  про існування 
двох місяців. Понад 150 років після описаного Джонатаном Свіфтом явища, у 

1877 році було виявлено, що у Марса дійсно два місяці – Фобос і Деймос. 
«Франкенштейн» Мері Шеллі передбачив сучасні трансплантації. Хоча ранні 
методи були грубими, вони проклали шлях для майбутніх медичних проривів, 
таких як трансплантація органів, які були передбачені в романі Мері Шеллі. 
Жюль Верн в оповіданні «Двадцять тисяч льє під водою» передбачив 
електричний підводний човен за 90 років до того, як вони були винайдені. 
Едвард Белламі «Погляд назад» передбачив кредитні карти. За 63 роки до того, 
як були винайдені кредитні карти, у Белламі була аналогічна ідея в 1800  році в 
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його утопічному романі. У романі «Ральф 124C 41+» Хьюго Гернсбека було 
передбачено сонячну енергію, а звідси – телевізори, магнітофони, фільми зі 
звуковими доріжками і космічні подорожі. Герберт Уеллс у романі 
«Звільнений світ» передбачив атомну бомбу. Хоча атомна бомба у Всесвіті 
Уеллса була урановою ручною гранатою, але на відміну від звичайної бомби  

наука, що стоїть за цією ідеєю, спізнювалася ще приблизно на три десятиліття. 
Олдос Хакслі у книзі «Чудовий новий світ» у 1931 році передбачав пігулки, 
що підвищують настрій, і репродуктивні технології, а також проблеми 
перенаселення. Джордж Оруелл у романі-дистопії «1984» передбачив 
«Великого брата», масове спостереження та  поліцейські вертольоти. Рей 
Бредбері у «451 градус за Фаренгейтом» передбачив навушники. Його світ 
антиутопії передбачав телевізори з плоским екраном, а також «черепашки» і 
«наперсток», які були портативними аудіопристроями. «Чужинець у чужій 
країні» Роберта Хайнлайна передбачив водне ліжко. На додаток до 
обговорення футуристичних тем, таких як міжгалактична політика, «Чужинець 
у чужій країні» також передбачив водяні ліжка за десять років до того, як вони 
були винайдені. «Космічна одіссея» Артура К. Кларка  (2001 р.) передбачила 
планшети. Найточнішим прогнозом були електронні газети або «блокноти», 
які люди читали і по опису вони дуже схожі на сучасні планшети. «Кіборг» 
Мартіна Кайдін передбачив першу біонічну кінцівку. У книзі описано першу 
біонічну пересадку ніг, випереджаючи реальність на 41 рік. Вільям Гібсон у 
романі «Нейромант» передбачив кіберпростір і комп’ютерних хакерів.  

Всі перелічені науково-фантастичні «вигадки» згодом стали реаліями. 
Світ художнього тексту вказаних романів, як і картина світу в цілому, є 
соціально, історично та культурно обумовленим, а письменник є виразником 
інтересів більш прогресивної частини людства.  

Передусім звернемо увагу на специфічне значення вірогідності у 
науково-фантастичних романах, в яких дії належать до майбутнього простору. 
Майбутнє – це сфера можливого, передбачуваного, планованого, бажаного 
тощо, яке, як сподівається мовець, може відбутися або не відбутися.  

Короткі відомості про роман «Простір» та прагматична реалізація 
значень вірогідності. Події відбувається у майбутньому, двісті років потому, 
як людство колонізувало Сонячну систему. Детектив Джо Міллер, котрий 
народився в поселеннях Поясу астероїдів зі столицею на Церері, отримує 
завдання розшукати зниклу молоду жінку, доньку впливового політика, Джулі 
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Андромеду Мао. Незабаром стає очевидно, що зникла жінка є частиною 
великої змови, що загрожує всьому людству.  

Візьмемо для прикладу речення із цього роману і розглянемо його 
прагматичну скерованість: But get this, the ship must have installed one of the 

fusion drives that were stolen from the Bush shipyards [16, с. 39]. Прагматика 
вірогідності виражена у ‘the ship must have installed’, де ‘must’ виражає логічну 
необхідність дії, засновану на спостереженні мовця і таку, що може бути 
підтверджена в ході логічних розмірковувань. Це модальне дієслово виступає 
у своїй первинній функції і має значення можливості та вимушеності; у 
вторинній функції ‘must’ входить до складу директивної модальності, що 
складає домінанту поля дійсності. Модальне дієслово must з неперфектною 
формою інфінітива може виражати необхідність чи обов’язок, наполегливу 
пораду, припущення в теперішньому часі, як це видно із прикладів: (1) Yes, I 

will meet Otto Jansch in Bruges to hand over the illuminated manuscripts in person, 

but you must broker all the arrangements [16, с. 32]. (2) Then I must speak with the 

board of governors, or the owner [16, с. 83]. 

Модальні дієслова перетворюють значення дійсного факту у значення 
сумнівності, навіть ірреальності дії, що зменшує категоричність 
висловлювання. Напр.: The battle between Earth and Mars might devastate 

Ganymede Station – Битва між Землею і Марсом може знищити станцію 
Ганімед [16, с. 47]. У цьому висловлюванні мовець робить припущення щодо 
ймовірності наслідків ворожнечі між двома планетами за допомогою 
модального дієслова might. 

У контексті must+Perfect Infinitive модальне дієслово виражає 
припущення у минулому. Напр.: (1) It must have been a difficult time for Tycho 

Station [16, с. 193]. (2) He called you when he was in pain, so you must have been 

a meaningful person in his life [16, с. 121]. (3) They must have bought the stuff 

somewhere else because they never came into town to shop’, said David Auhagen  

[16, с. 66]. 

Отже, модальне дієслово ‘must’ може виражати оцінку мовцем 
вірогідності зв’язку між предметом і ознакою, тобто епістемічну модальність.  

Короткі відомості про роман «Хибна сліпота» та прагматична 
реалізація значень вірогідності. 2082 рік. Мешканці планета Земля хочуть 
встановити контакт з прибульцями. Суть контакту полягає не у виявленні 
їхнього способу життя, а розуміння мислення. У романі «Хибна сліпота» 
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робиться спроба розкрити складну нейробіологію людини, а саме роль і місце 
свідомості у житті людини. 

Розглянемо це на прикладі:. All these misfortunes the Moriori might have 

endured, however, were it not for reports arriving in New Zealand depicting the 

Chathams as a veritable Canaan of eel-stuffed lagoons, shellfish-carpeted coves & 

inhabitants who understand neither combat nor weapons  [17, с. 129]. Даний 
приклад є зразком вираження припущення можливості у минулому часі і 
засвідчує той факт, що люди були не готові до того, що інопланетний розум 
зовсім не такий, яким його уявляли фанати позаземних цивілізацій.  

Зазвичай, модальна форма might вказує на минулий час дії, вираженої 
дієсловом, що стоїть після might. У вищеподаному реченні might надає змісту 
вищий рівень гіпотетичності у порівнянні з may. Крім того, форма might 

вживається у контексті, де дія відбувається у минулому часі у непрямій мові 
чи думці, тобто у відповідності з правилами узгодження часів: I thought 

southeast might be instructive [17, с. 233]. 

Розглянемо інші приклади: (1) She might want to talk to me before that [17, 

с. 134]. (2) At first I thought it might be nutritional – something to do with blood 

sugar or her thyroid [17, с. 191]. 

Форма might спостерігається і у прямій мові для вираження припущення 
можливості: (1) I said, ‘You might have radiator damage, something that’s not 
obvious’ [17, с. 134]. (2) ‘...So you might be asking yourself, why two cassette 

players?’ [17, с. 174]. 

Безперечно, форма might вживається для вираження теперішнього чи 
майбутнього часу: (1) ‘Anything else you can tell us about the family that might 

relate to the shooting?’ [17, с. 155]. (2) ‘Do you need the phone number as well, 

Doctor?’ ‘That might be helpful’ [17, с. 290]. 

У поєднанні (might + Perfect Infinitive) простежується дія, що не була 
виконана у минулому, але за певних умов могла б чи мала бути виконаною. 
Часто у змісті такого типу речень виявляється докір чи жаль з приводу того, 
що дія не виконана. Напр.: (1) Meaning she might have gotten a lot of social 

punishment for it – nasty comments or worse [17, с. 97]. (2) In old Esme’s 
worldview, that implies fornication, but since we know Holly was a virgin, the two 

of them might actually have just talked [17, с. 149]. (3) ‘...She might very well have 

turned out truly retarded’ [17, с. 189]. (4) He might have been discussing the loss 

of a cleaning woman [17, с. 201]. 
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Форма might використовується у зворотах may/might as well та might just 

as well + Infinitive. Зворот may/might as well в сполученні з інфінітивом є 
емфатичними виразами наміру чи рекомендації, зверненої до іншої особи. 
Це видно з нижче поданого прикладу: I figured I might as well get something 

back for my tax dollars [17, с. 191]. 

Зворот might just as well + Infinitive означає it would be equally good to..., 

тобто виражає альтернативне припущення: Unless she had plenty of practice, she 

might just as well have brought a cannon to shoot mice [17, с. 44].  

Як видно із прикладів, модальна оцінка зв’язку об’єкта і ознаки як 
існуючого в дійсності чи потенційно можливого необхідного чи бажаного 
відбувається одночасно із втіленням його у визначений часовий простір 
теперішнього, минулого чи майбутнього. Модальне дієслово may виражає 
фактичну можливість (factual possibility), тобто вірогідність реалізації зв’язку 
між об’єктом і ознакою. 

Модальне дієслово can виражає теоретичну можливість, тобто 
вірогідність здійснення зв’язку між об’єктом і ознакою, через якості самого 
об’єкта. Дане значення є внутрішньою чи динамічною модальністю.  
Висловлювання з can виражають загальну вірогідність здійснення зв’язку між 
об’єктом і ознакою висловлювання; висловлювання з may звучать конкретніше 
і відносяться до певної одиничної ситуації. 

Епістемічні модальні дієслова can i may різнить можливість 
сполучуваності з інфінітивами різного виду: Active Continuous, Active Perfect, 

Passive Continuous, Passive Perfect, що не є характерним для інших значень 
даних модальних дієслів, наприклад, значенням вирішення чи об’єктивної 
можливості. 

Форми модальних дієслів could i might вживаються для вираження 
гіпотетичності висловлювання як форми умовного способу при нереальній 
умові. У контексті теперішнього часу форми виражають менший ступінь 
впевненості мовця у вірогідності зв’язку об’єкта і ознаки. Негативні форми can 

i may виражають різні значення, перша виражає негативну вірогідність події, 
друга – вірогідність негативної події. Іншими словами, у випадку may not 

заперечується модальне значення вірогідності, у випадку can not – подія, 
відносно якої висловлюється припущення. 

У сполученні з перфектним інфінітивом модальні дієслова can i may 

виражають припущення про вірогідність зв’язку об’єкта і ознаки в минулому, 
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тобто оцінює ступінь вірогідності/невірогідності подій, які передують моменту 
висловлювання. У даному вживанні значно частіше використовується may. 

Епістемічне модальне значення вірогідності є основним значенням 
модального дієслова may, тоді як для can воно є вторинним. Значне поширення 
дані дієслова мають в науково-фантастичному стилі. 

Прагматичні ознаки розташовуються у площині діяльнісно -

комунікативного аспекту мовленнєвих актів із урахуванням комунікативної і 
прагматичної мети, комунікативних стратегій і  тактик мовців у форматі 
мовленнєвих жанрів, в яких категорія припущення щодо майбутнього 
виражена з різним ступенем вірогідності. 

З іншого боку, у розглянутих нами прикладах, модальність виступає не 
лише як граматично виражене відношення мовця до дійсності, тобто його 
відношення до змісту сказаного, до обстановки і форми мовлення, а й засобом 
вираження ступеня вірогідності.  

Слід зауважити, що прагматика науково-фантастичного роману 
нерозривно пов’язана з дискурсом і з усіма іншими його аспектами, 
категоріями і типами інформації, серед яких слід виділити змістовно -

підтекстову інформацію, яка утворюється на стику змістовно -фактичної та 
особистої рецепції читача. Це – прихована інформація, яку отримує реципієнт 
завдяки здатності одиниць мови породжувати асоціативні значення і у 
кожного читача вона індивідуальна.  

Висновки та перспективи подальших розвідок  

Дослідивши прагматичну реалізацію категорії вірогідності у площині 
«реальність / ірреальність», ми переконалися в існуванні їх діалектичного 
зв’язку. Категорія вірогідності є категорією логіки, яка з’єднує мовний 
матеріал та людське мислення, і виступає поняттєвою категорією, котра 
народжується свідомістю людини у процесі пізнання нею об’єктивного світу і 
постійно розвивається разом із розвитком науково-технічного прогресу.  

Детальне вивчення мовних особливостей фантастики у цілому є також 
перспективним, адже світ постійно змінюється й ірреальне з часом стає 
реальним, а вірогідність підтверджується фактами.  Проведене дослідження 
слід продовжувати у сфері теорії мовної модальності, мовних аспектів 
істинності та вірогідності, при прочитанні науково-фантастичних творів, таких 
як, наприклад, “Спін” Чарльза Роберта Вілсона, “Анафем” Ніла Стівенсона, 
“Марсіанин” Енді Уїра, “Розпізнавання образів” Вільяма Гібсона та багатьох 
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РЕЦЕНЗІЯ 

 

проф. Глущенка В. А., доц. Руденко М. Ю. 
 

на навчальний посібник для студентів-філологів 

Жуйкової М. В.  
«ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАДАЧІ»  

(Львів, 2020) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Лінгвістичні задачі» Маргарити 
Василівни Жуйкової, професора Волинського національного університету 
імені Лесі Українки, призначений для студентів-філологів, які вивчають курси 

вступу до мовознавства, загального й порівняльно-історичного мовознавства 

тощо. Основою збірника стали лінгвістичні задачі,  побудовані на матеріалі 
мов різної типології.  

Лінгвістичні задачі – особливий жанр лінгвістичної навчальної 
літератури. Вони істотно відрізняються від «традиційних» завдань і вправ: 

розв’язання лінгвістичних задач – найскладніший аналітико-синтетичний вид 
розумової діяльності.  

Проаналізуємо під цим кутом зору посібник проф. М. В. Жуйкової. 
Наведені у ньому задачі викликають зацікавленість, стимулюють творчу 
думку і пошуковий процес, у якому рідна мова виступає як допоміжний 
інструмент. Підручник сприяє формуванню вторинної мовної особистості, 
розвиває логічне мислення й аналітичні здібності. Адже відповідь не лежить 
на поверхні, а досягається в результаті певних логічних операцій. Задачі 
посібника відповідають низці вимог: доступності розв’язання, цілісності, 
самодостатності наведеної інформації, доцільності, проблемності. Важлива й 
інша особливість задач: вони знайомлять студента з великим колом мовних 
явищ, зі способами аналізу різноманітного мовного матеріалу.  

У рецензованому посібнику прості задачі передують складним. 

Порівняно прості задачі призначено для студентів першого рівня вищої 
освіти, бакалаврів; складніші стануть у пригоді студентам другого рівня, 
магістрам. Безперечно, така спадковість у навчанні є дуже важливою!  

Задачі ілюструють основні групи питань у зазначених мовознавчих 
курсах. Ми маємо на увазі мовні рівні (фонетико-фонологічний, лексичний, 
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словотвірний, морфологічний, синтаксичний), синхронічний і діахронічний 

підходи до вивчення мов, лінгвістичні методи, мовну типологію тощо.  

Значна частина задач побудована на зіставленні двох мов: рідної та 
незнайомої (або недостатньо знайомої) для студента. Іноземні мови 
варіюються від афразійських, нігеро-конголезьких, фінно-угорських, 
тюркських до індоєвропейських. В умовах задач подано всю необхідну 
інформацію, тому незнання відповідних мов не є перешкодою.  

Мета роботи над задачами полягає в тому, щоб глибше  усвідомити 
специфіку структури, особливості функціонування й закономірності розвитку 

конкретних мов. У центрі уваги знаходяться типологічні відмінності між 
мовами. Важливо також, що задачі демонструють студентам такі лінгвістичні 
процеси і явища, яких немає в мовах, відомих студентам, наприклад 
аглютинацію, сингармонізм, інфіксацію.  

Посібник складається з трьох частин: зразків  розв’язання задач, власне 
умов задач та підказок до їх розв’язання  й відповідей до деяких задач. Задачі 
підібрані таким чином, щоб їх можна було розв’язувати і в аудиторії, під 
керівництвом викладача, і в процесі самостійного опрацювання матеріалу, 
якщо прийоми аналізу та їх послідовність засвоєна студентом.  

Більшість задач вимагає морфемного членування слів, попередніх 
семантичних трансформацій, самостійного осмислення багатьох аспектів 
мовної системи та нетривіального лінгвістичного мислення.  Для успішного їх 
розв’язання студент повинен мати певні знання з різних галузей мовознавства, 
вміти вправно застосовувати загальні закони логіки.  

Частина задач орієнтована на діахронічний підхід . Ці задачі служать 
чудовими ілюстраціями до таких тем, як зовнішня та внутрішня 
реконструкція, відносна хронологія мовних явищ, фонетичні закони. Робота 
над задачами, сам процес їх розв’язання спонукає студентів глибше 
усвідомити типологічні відмінності, що існують між мовами різної структури 
(зокрема, між синтетичними й аналітичними, між флексійними й 
аглютинативними), осмислити різні мовні процеси та явища, відмінності між 
сім’ями, а також загальні закономірності  (універсалії), притаманні мовам 

світу. Розв’язуючи задачі, студент опановує методику лінгвістичних 
досліджень, навчається застосовувати загальні положення й поняття 
мовознавства, отримує навички самостійної дослідницької роботи.  

Розглянемо першу частину підручника – зразки розв’язання задач. Тут 
подано умови деяких завдань та шляхи її поступового розв’язання. За 
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допомогою таких прикладів студент навчається аналітично мислити , поетапно 
розв’язувати задачу.  

Власне лінгвістичні задачі, наведені в другій частині, надають 

студентам матеріал для роздумів, потребують розумового напруження, 
винахідливості, нестандартного мислення і, отже, допомагають бакалаврам і 
магістрам реалізувати їхні творчі можливості, виховують дослідницьку 

самостійність студентів. Завдання, побудовані на логічному аналізі з 
використанням уже набутих знань, формують зацікавленість, сприяють 
розвитку інтелекту, уваги. Для успішного розв’язання задач студенти повинні 
уважно вчитуватися в текст, логічно мислити, застосовувати загальні 
положення й поняття мовознавчої науки.  

Укладачка зібрала задачі з різних джерел, використавши, зокрема, 
«Лингвистические задачи» за ред. А. А. Залізняка та працю 

А. Н. Журинського «Лингвистика в задачах: условия, решения, комментарии».  
Слід відзначити також, що авторка посібника сама склала низку лінгвістичних 
задач на матеріалі кримськотатарської, караїмської, італійської, болгарської 
мов, мови есперанто і подала їх у розглядуваному посібнику.  

Наведемо приклад задачі самої авторки, призначеної для студентів-

початківців: 

Подано речення штучною мовою есперанто та їх переклади у 
переплутаному порядку. 

Vi acetis bildon?      Де твій олівець? 

Ili vendas bildojn.    Вони продають картини. 
Kie via krajono estas?     Всі купують їхні картини. 

Cia acetas iliajn bildojn   Ти купив картину? 

 

Завдання 1. Знайдіть правильні переклади. 
 

Завдання 2. Встановіть, скільки морфем має слово iliajn. 

 

Цікавою частиною збірника виступає розділ підказок. У ньому студент 
зможе знайти хід і зрозуміти логічну послідовність розв’язання певної задачі. У 

деяких випадках подано фрагментарні відповіді, які студент може використати 
як індикатор успішності/неуспішності своєї роботи над розв’язанням задач. 

Отже, навчально-методичний посібник професора М. В. Жуйкової буде 
дуже корисним для студентів-філологів різних спеціальностей.  

mailto:marinarudenko2016@gmail.com
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ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ  
 

для публікації у фаховому збірнику наукових праць 

 “STUDIA LINGUISTICA” (кінець 2020, 2021 р.)  

ISSN 2411-1562 

(кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики)  

Інституту філології  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;  

м. Київ, 01033, бульвар Т. Шевченка, 14, каб.141; тел. 8 (044) 239-34-15;  

e-mail: zagmoclasphil@gmail.com) 

 

Наказом МОН України від 02.07.2020 р. № 886 збірнику наукових праць 

«STUDIA LINGUISTICA» підтверджено статус фахового із дисциплін 
філологічного (мовознавство) профілю і належність до категорії «Б». 

 

Редакція фахового збірника наукових праць “Studia Linguistica”  
розглядає подані до друку матеріали (статті, рецензії, хроніки тощо)  
від спеціалістів у галузі лінгвістики за умови, що подані рукописи  
не публікувалися раніше, відповідають проблематиці збірника  

та оформлені відповідно до редакційних вимог. 
 

1. Матеріали для публікації приймаються від спеціалістів у галузі 
лінгвістики. Мови публікацій: українська, російська, англійська, німецька, 
французька, румунська, польська. 

2. Обсяг публікації – 0,5 друк. арк. (від 8 до 12 повних сторінок, включаючи 
літературу). 

3. Відцентрована назва статті друкується жирними ВЕЛИКИМИ 
ЛІТЕРАМИ через 1 інтервал (шрифт – Times New Roman, 14). Назва повинна 
містити не більше 12 слів. 

4. Нижче (через 2 інтервали) відцентровано жирним курсивом Прізвище, 
Ім’я, По батькові автора. Нижче через 1 інтервал звичайним курсивом по центру 
науковий ступінь та вчене звання (н-д, д-р філол. наук, проф.; канд. філол. наук, 
доц.; викл.; асист.; асп.; студ.); ще нижче через 1 інтервал відцентровано 
звичайним курсивом місце роботи або навчання (назва установи пишеться 
повністю, без скорочень) (шрифт – Times New Roman, 14). Нижче зазначається e-

mail автора статті. 
5. Нижче подається вступна анотація обсягом від 200 до 250 слів, яка має 

бути інформативною в частині основних методів, результатів, висновків та 
перспектив роботи. Ключові слова (6-8 слів) подаються мовою самої статті. 
Друкується 13 шрифтом Times New Roman через 1 інтервал курсивом (слово 
Анотація не писати, а слова Ключові слова: писати після анотації з нового рядка). 

mailto:zagmoclasphil@gmail.com
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6. Нижче подаються назва статті, ім’я автора та вступні анотації обсягом від 
200 до 250 слів і ключові слова російською та англійською мовами. Якщо стаття 
написана російською або англійською мовами, то ім’я автора, назва публікації, 
анотації та ключові слова подаються обов’язково українською та однією із 
затверджених редколегією іноземних мов (друкуються шрифтом Times New Roman 
13 через 1 інтервал (слова Аннотация або Summary не писати, а слова Ключевые 
слова, Key words: писати після анотації з нового рядка курсивом). 

7. Основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервали, шрифт Times 
New Roman 14, без переносів. Поля вгорі, внизу – 2 см, ліворуч – 2,5 см, праворуч – 

1,5 см; відступ абзацу – 1,25 см (виставляти автоматично). 
8. Фрагменти рукописів, що слугують ілюстративним матеріалом, 

друкуються курсивом. 

9. Чітко диференціювати тире і дефіс. Значення слів, виразів тощо беруться 
в лапки (лапки повинні бути тільки відкритими “ та закритими ”). 

10. Текст статті повинен містити: 1) вступ; 2) основну частину; 3)  
висновки та перспективи подальших розвідок; 4) літературу; 5) список джерел 
ілюстративного матеріалу (за наявності); 6) References. 

11. Вступ має містити огляд досліджень розглядуваної у статті проблеми у 
світовій та вітчизняній лінгвістичній літературі (історія питання), мету та завдання 
роботи. Основна частина містить характеристику матеріалів та методів 
дослідження, виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів.  Висновки та перспективи подальших розвідок 
окреслюють результати розв’язання заявлених у Вступі завдань та задають вектор 
наукового руху вперед у рамках зазначеної проблематики. Література 
оформлюється згідно з Chicago Style: Notes and Bibliography. Всі джерела зі списку 
літератури мають бути процитовані в тексті статті. Список джерел 
ілюстративного матеріалу (за наявності) оформлюється згідно вимог до списку 
літератури.  References (оформлені згідно з вимогами зарубіжних стандартів). 

12. Посилання в тексті оформлюються таким чином: у квадратних дужках з 
посиланням на прізвище і рік видання, номер сторінки вказується після коми, 
наприклад [Голубовська 2004, с. 94], [Бацевич 2003, с. 37–56; Freeman 2000, р. 254]. 

13. Перед крапками, комами, двокрапками, крапками з комами, знаками 
питання та оклику, а також після дужки та лапок не ставити пропусків. 

14. Використані наукові джерела подаються після тексту у рубриці 
Література (відцентрована назва, жирним шрифтом, Times New Roman 14), в 
алфавітному порядку. Бібліографічний опис складається згідно з Chicago Style: 

Notes and Bibliography. З абзацу 1,25 см починається перше джерело. Шрифт Times 
New Roman 12, 1 інтервал. Кожна позиція списку літератури подається з нового 
рядка. Спочатку подавати в переліку за алфавітом видання російською та 
українською мовами, потім – іноземними (теж за абеткою). Усі роботи одного 
автора потрібно вказувати за зростанням років видання.  
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15. Список джерел ілюстративного матеріалу оформлюється згідно з 
вимогами до списку Літератури, за нумерацією продовжує список літератури. 

16. Список літератури під заголовком References (відцентрована назва, 
жирним шрифтом, Times New Roman 14), в якому посилання оформлюються 
згідно з вимогами зарубіжних стандартів та подаються для кирилиці у вигляді 
транслітерації за допомогою програми BGN (Board of Geographic Names), що 
представлена на сайті: http://www.translit.ru та з перекладом на англійську мову у 
квадратних дужках. Список повинен повторювати у своїй послідовності список 

Літератури та Список джерел ілюстративного матеріалу. Якщо в списку є 
посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються.  

Схема бібліографічного посилання: 
- автор (и) (транслітерація); 
- назва статті (транслітерація);  
- [переклад назви статті англійською мовою у квадратних дужках]; 

- назва українського або російського джерела (транслітерація); 
- [переклад назви джерела англійською мовою у квадратних дужках – 

парафраз (для журналів можна не робити)]; 
- вихідні дані з позначеннями англійською мовою, або тільки 

цифрові; 
- позначення мови статті (In Ukr. / In Russ). 

Приклад опису статті: 
Cherniukh, B. V.  «Markery prjamoi' movy u ryms'kij poezii' epohy Avgusta (na 

materiali "Metamorfoz" Ovidija) [Markers of the Direct Speech in Roman Poetry of the 

Augustan Period (on “Metamorphoses” by Ovid)].» Studia Linguistica 15 (2019): 277-

290 (In Ukr.).  

17. Після References подається дата надходження авторського оригіналу 
до редколегії. Шрифт Times New Roman 10. 
18. Вартість публікації до 12 стор.  – 750 грн.; понад 12 стор. – по 50 грн. за 
кожну сторінку. 
19. Статті проходять подвійне рецензування та перевіряються на плагіат. 

У разі виявлення порушення видавничої етики статтю не рекомендують до 
друку. Статті приймаються тільки за умов дотримання редакційних 
вимог. 

20. На окремому аркуші подати відомості про автора статті:  
- Прізвище, Ім’я, По батькові; 
- посада та місце роботи або навчання; 
- науковий ступінь та вчене звання; 
- адреса, телефон, e-mail.  

 

 

Дата надходження статті до редакції 13.10.2020 
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REQUIREMENTS FOR PAPERS 

in periodical 

 

“STUDIA LINGUISTICA” (end of 2020, 2021) 

Chair of General Linguistics, Classical Philology and Neohellenic Studies,  

Institute of Philology,  

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

e-mail: zagmoclasphil@gmail.com 

 

The Journal invites papers (including articles, reviews, opinions, etc.) from 

scholars in the field of linguistics. Papers are acceptable for publication on condition 

they have never been published before; their topics are relevant to the “Studia 
Linguistica” research focus and the text is presented in a predetermined format. Papers 

must describe the current state of the investigated problem and comprise the new findings 

revealed in the course of research.  

Theoretical approaches must be supported by the appropriate illustrations. 

1. Languages – Ukrainian, Russian, English, French, German, Romanian, Polish. 

2. Paper must consist of: 0,5 p. p. for an analytical article; 0,3 p. p. for an article; 

0,25 p. p. for a review. 

3. Title of the article is printed in the center in 1 space (font – Times New Roman 

14, bold CAPITALS). The title should contain no more than 12 words. 

4. Below (after 2 intervals) centered in bold italics Last Name, First Name of the 

author. Below 1 interval ordinary italics centered academic degree and academic title 

(PhD, assistant (associate) professor, postgraduate student, etc.). 1 interval below on the 

center place of work or study (institution name is written in full, without abbreviations; 

font – Times New Roman 14, ordinary italics). Below is the author’s e-mail. 

5. Instructions for preparation abstracts or summary: Three abstracts before the 

text of article sized from 200 to 250 words, which should be informative in terms of the 

main methods, results, conclusions and work prospectives. The key words (5 or 6) are 

submitted in the language of the article. It is printed in 13 Times New Roman,  

1-spaced in italics (do not write the word Annotation, write the word Keywords after the 

annotation from a new line).  

6. Below comes the title of the article, the name  (names)of the author(s) and an 

abstract containing from 200 to 250 words and keywords in Russian and English. If the 

article is written in Russian or English, then the author's name, title of publication, 

abstract and keywords should be submitted in Ukrainian and in one of the foreign 

languages approved by the Editorial Board (printed in Times New Roman 13, 1 spaced). 

Do not write the words Abstract or Summary, write the word Keywords after the 

annotation from a new line in italics. 

7. Paper format: the text must be typed in Times New Roman 14 pt. in 1.5 space in 
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regular font with no hyphens at the end of line. Margins – at the top and bottom – 2 cm; 

left – 2,5 cm; right – 1,5 cm. Paragraph indention – 1,25 cm. (set automatically). 

8. Fragments of the paper containing illustrations must be typed in italics.  

9. Quotes and definitions are enclosed in quotation marks (“word”). A hyphen  

(-) must be clearly distinguished from a dash (–), e.g.: “Language – is ...”, but “lexico-

grammatical meaning”.  
10. The text of the article should contain: 1) introduction; 2) the main part;  

3) conclusions and prospectives of the further research; 4) literature; 5) a list of 

sources of illustrative material (if any); 6) References. 

11. The introduction should contain an overview of studies in the field of the 

problem raised in the article within foreign and domestic linguistics (history of the issue), 

the purpose and objectives of the work. The main part contains a description of the 

materials and research methods, a presentation of the main research materials with 

justification of the obtained scientific results. The conclusions and prospectives of the 

further research contain the generalization of the results of problems’ solving 

represented in the introduction and set the vector of the scientific reasearch within the 

framework of the indicated problem. Literature is formatted according to Chicago Style: 

Notes and Bibliography. All sources from the list of references should be cited in the 

text of the article. The list of sources of illustrative material (if any) is made according 

to the requirements of the list of references. References (compiled according to the 

requirements of foreign standards). 

12. All citations in the text are made in such a way: in the square brackets the 

surname of the author, the year of publication and after comma – the page’s number is 

given. For example [Golubovska 2004, p. 94], [Batsevich 2003, p. 37-56; Freeman 2000, 

p. 254]. 

13. Before periods, commas, colons, semicolons, question marks and exclamation 

marks, as well as after brackets and quotation marks, – no spaces are left. 

14. Literature (centered, in bold, Times New Roman 14), in alphabetical order. 

Bibliographic description should be done according to Chicago Style: Notes and 

Bibliography. The first source begins with step back in 1.25 cm. Font Times New Roman 

12, one interval. Each position of the list of references is submitted beginning from a new 

line. First come editions in Russian and Ukrainian languages in alphabetical order, after – 

in foreign languages (also in alphabetical order). Works of one and the same author 

should be given in order of ascending years. 

15. The bibliography follows the text, including the list of reference sources. The 

word. “Literature” is typed after the text and centered. If necessary, List of Illustrative 

Material is included continuing the numbering from the previous list.  

16. In References (title centered, bold, Times New Roman 14), links are formed in 

accordance with the requirements of foreign standards and are submitted for Cyrillic in 

the form of transliteration using the BGN (Board of Geographic Names) program, which 

is presented on the website: http: //www.translit.ru, followed by a translation into English 
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in square brackets. The list should repeat in its sequence the List of References and the 

List of Illustrative Material. If the list contains links to foreign publications, they are 

completely repeated. 

Bibliographic reference schema: 

- author (s) (transliteration); 

- title of the article (transliteration); 

- [translation of the title of the article into English in square brackets]; 

- the name of the Ukrainian or Russian source (transliteration); 

- [translation of the source title into English in square brackets (optional for journal 

titles)]; 

- initial data with designations in English, or only digital; 

- designation of the article language (In Ukr. / In Russ.). 

Example of article description: 

Cherniukh, B. V. "Markery prjamoi 'movy u ryms'kij poezii' epohy Avgusta (na 

materiali" Metamorfoz "Ovidija) [Markers of the Direct Speech in Roman Poetry of the 

Augustan Period (on“ Metamorphoses ”by Ovid)]." Studia Linguistica 15 (2019): 277-

290 (In Ukr.). 

17. After References the date of receipt of the author’s original by the Editorial 

Board is indicated. FontTimes New Roman 10. 

18. The cost of 12 page of publication – 27 euro, more than 2 pages – 2 euro per 

page. Payment is made after double reviewing the article and checking it out for 

plagiarism. 

21. Instructions for paper submission. 

The editorial board accepts: 

− information about the author on a separate sheet and in a separate file including: full 

first and second names, patronymic name, degree, rank, place of employment or training 

(postgraduates should indicate the year of training), position, phone numbers, home and 

e-mail addresses; 

− review of the submitted paper by the scientific supervisor for a postgraduate. 

All materials are submitted in a folder, indicating the date of their reception by the 

editorial board. The electronic copy of the article and information about the author are 

sent to: zagmoclasphil@gmail.com 

Papers submitted to the editorial board, including those not accepted for publication, 

will not be returned to the author. 

 

 

Date of the acception by the Editorial Board 03.01.2020. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ 
НАУЧНЫХ ТРУДОВ  

 

“STUDIA LINGUISTICA” (конец 2020, 2021 г.) 
(кафедра общего языкознания, классической филологии и неоеллинистики 

Института филологии 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченка;  
г. Киев, 01033, бульвар Т. Шевченка, 14, каб.141; тел. 8 (044) 239-34-15;  

e-mail: zagmoclasphil@gmail.com) 
 

На основе приказа МОН Украины от 02.07.2020 г. № 886 сборнику научных 
трудов «STUDIA LINGUISTICA» подтвержден статус профильного 
специализированного  по дисциплинам филологического профиля 

(языкознание) и принадлежность  
к категории «Б». 

 

Редакция сборника научных трудов "Studia Linguistica" 

рассматривает представленные к печати материалы  
(статьи, рецензии, хроники и т.д.) 

от специалистов в области лингвистики при условии, что предоставленные рукописи 

не были опубликованы ранее, соответствуют проблематике сборника 

и были оформлены в соответствии с редакционными требованиями. 
 

1. Материалы для публикации принимаются от специалистов в сфере 
лингвистики. Языки публикации: украинский, русский, английский, немецкий, 
французский, румынский, польский. 

2. Объем публикации – 0,5 печат. л. (от 8 до 12 полных страниц, включая 
литературу). 

3. Название статьи печатается по центру жирными БОЛЬШИМИ 
БУКВАМИ через 1 интервал (шрифт – Times New Roman, 14). Название должно 
содержать не более 12 слов. 

4. Ниже (через 2 интервала) по центру жирным курсивом Фамилия, Имя, 
Отчество автора. Ниже через 1 интервал обычным курсивом по центру научная 
степень и ученое звание (н-р, д-р филол. наук, проф.; канд. филол. наук, доц.; 
препод.; ассист.; асп.; студ.); еще ниже через 1 интервал по центру обычным 
курсивом место роботы или обучения (название учреждения пишется полностью, 
без сокращений) (шрифт – Times New Roman, 14). Ниже указывается e-mail автора 
статьи. 

5. Ниже подается вступительная аннотация объемом от 200 до 250 слов, 

которая должна быть информативной в части основнх методов, результатов, 
выводов и перспектив работы. Ключевые слова (6-8 слов) подаются на языке самой 
статьи. Печатаются 13 шрифтом Times New Roman через 1 интервал курсивом (слово 
Аннотация не писать, а слова Ключевые слова: писать после аннотации с новой 
строки). 

mailto:zagmoclasphil@gmail.com
mailto:zagmoclasphil@gmail.com


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2020. – Вип. 16 : 164-166 

 
 

___________________________ 

ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ [ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ] 
 

165 

6. Ниже указывается название статьи, имя автора и аннотация объемом от 200 

до 250 слов и ключевые слова на русском и английском языках. Если статья 
написана на русском или английском языке, то имя автора, название публикации, 
аннотация и ключевые слова подаются обязательно на украинском языке и на одном 
из утвержденных редколлегией иностранном языке (печатается шрифтом Times New 
Roman 13 через 1 интервал). Слова Аннотация или Summary не писать, а слова 
Ключевые слова, Key words писать после аннотации с новой строчки курсивом. 

7. Основной текст рукописи печатается через 1,5 интервала, шрифт Times New 
Roman 14, без переносов. Поля вверху, внизу – 2 см, слева – 2,5 см, справа – 1,5 см; 
отступ абзаца – 1,25 см (выставлять автоматически).  

8. Фрагменты, которые служат иллюстративным материалом, печатаются 
курсивом. 

9. Четко дифференцировать тире и дефис. Значение слов, выражений и т.п. 
берутся в кавычки (кавычки должны быть только открытыми и закрытыми « »). 

10. Текст статьи должен содержать: 1) введение; 2) основную часть; 3) 

выводы и перспективы дальнейших исследований; 4) литературу; 5) список 
источников иллюстративного материала (при наличии); 6) References. 

11. Введение должно содержать обзор исследований по рассматриваемой в 
статье проблеме в мировой и отечественной лингвистической литературе (история 
вопроса), цель и задачи работы. Основная часть содержит характеристику 
материалов и методов исследования, изложение основного материала исследования 
с обоснованием полученных научных результатов. Выводы и перспективы 
дальнейших исследований обобщают результаты разрешения заявленных во 

введении задач и задают вектор дальнейших изысканий в рамках указанной 
проблематики. Литература оформляется согласно Chicago Style: Notes and 

Bibliography. Все позиции из списка литературы должны быть процитированы 
в тексте статьи. Список источников иллюстративного материала (при наличии) 
оформляется согласно требованиям списка литературы. References (оформляются 

согласно требованиям зарубежных стандартов). 
12. Ссылки в тексте оформляются следующим образом: в квадратных скобках 

со ссылкой на фамилию и год издания, номер страницы указывается после запятой, 
например [Голубовская 2004, с. 94], [Бацевич 2003, с. 37–56; Freeman 2000, с. 254]. 

13. Перед точками, запятыми, двоеточиями, точками с запятыми, 
вопросительными знаками и знаками восклицания, а также после скобок и кавычек 
пропуски на ставятся. 

14. Использованные научные источники подаются после текста в рубрике 
Литература (по центру название, жирным шрифтом, Times New Roman 14), в 
алфавитном порядке. Библиографическое описание составляется согласно Chicago 

Style: Notes and Bibliography. С абзаца 1,25 см начинается первый источник. Шрифт 
Times New Roman 12, 1 интервал. Каждая позиция списка литературы подается с 
новой строки. Сначала подавать в списке по алфавиту издание на русском и 
украинском языках, затем – на иностранном (также в алфавитном порядке). Работы 
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одного автора указываются по возрастанию года выпуска издания. 
15. Список иллюстративного материала оформляется в соответствии с 

требованиями к списку Литературы, нумерация продолжает список. 
16. В References (по центру название, жирным шрифтом, Times New Roman 

14) ссылки оформляются в соответствии с требованиями зарубежных стандартов и 
подаются для кириллицы в виде транслитерации с помощью программы BGN (Board 
of Geographic Names), что представлена на сайте: http://www.translit.ru, далее следует 
перевод на английский язык в квадратных скобках. Список должен повторять в 
своей последовательности список Литературы и Список иллюстративного 
материала. Если в списке есть ссылки на иностранные публикации, они полностью 
повторяются. 

Схема библиографической ссылки: 
- автор (и) (транслитерация); 
- название статьи (транслитерация);  
- [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках]; 
- название украинского или русского источника (транслитерация); 
- [перевод названия источника на английский язык в квадратных скобках (для 

названий журналов не обязательно)]; 
- исходные данные с обозначениями на английском языке, или только цифровые; 
- обозначение языка статьи (In Ukr. / In Russ.). 

Пример описания статьи: 

Cherniukh, B. V.  «Markery prjamoi' movy u ryms'kij poezii' epohy Avgusta (na 

materiali "Metamorfoz" Ovidija) [Markers of the Direct Speech in Roman Poetry of the 

Augustan Period (on “Metamorphoses” by Ovid)].» Studia Linguistica 15 (2019): 277-290 

(In Ukr.). 

17. После References указывается дата поступления авторского оригинала в 
редколлегию. Шрифт Times New Roman 10. 

18. Стоимость публикации до 12 стр. – 750 грн.; свыше 12 стр. – по 50 грн. за 
страницу. 

19. Для аспирантов или авторов без научной степени обязательна рецензия на 
статью от научного руководителя или доктора филологических наук. 

20. Статьи проходят двойное рецензирование и проверяются на плагиат. В 
случае выявления нарушений издательской этики статья не рекомендуется к 
опубликованию. Статьи принимаются только при соблюдении редакционных 
требований. 

21. На отдельном листке подается информация об авторе статьи:  
- Фамилия, имя, отчество;  
- должность и место работы или учебы; 
- ученая степень и ученое звание; 
- адрес, телефон, e-mail. 

 

Дата поступления статьи в редакцию 03.01.2020. 

http://www.translit.ru/
http://www.translit.ru/
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