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ВСТУП 

Популярність спорту у світі призводить до того, що сучасний медійний 

простір повинен бути наповненим інформаційно-аналітичним контентом, що 

висвітлює змагання та цікавинки з життя учасників, які прагнуть перемогти. 

Одним із найрейтинговіших способів представлення спортивних подій є пряма 

телевізійна чи онлайн-трансляція з імпровізованим текстовим супроводом, що 

урізноманітнює відеоряд. Непідготоване, непрогнозоване мовлення 

коментатора, на яке впливає перебіг спортивного протистояння, сповнене 

чималою кількістю мовних засобів, що на рівні когнітивної лінгвістики 

перебувають у статусі вербалізаторів концептосфери «спорт», адже вся 

сукупність спортивних понять становить значний сегмент концептуально-

мовної картини світу. Коментаторське спонтанне мовлення, залежне і від 

емоційного стану журналіста, демонструє широкий спектр варіантів 

лінгвального декодування знань про спорт. Найпродуктивнішим 

вербалізатором уважаємо концептуальну метафору, що подає відомості 

спортивної тематики в нових категоріях, відображаючи ментальні особливості 

нашого мислення. 

Вивченням метафор у різних типах дискурсу займалися лінгвісти, серед 

яких О. Андрейченко, Х. Дацишин, Т. Єщенко, Л. Кравець, Л. Мацько, 

П. Мельник та інші. Спортивну сферу розглядали такі дослідники, як І. Дубчак, 

Т. Логінова, К. Снятков тощо. Здебільшого праці присвячені іншомовним 

дискурсам або ж науковці спиралися на друковані тексти, а не на живе 

телевізійне мовлення.  

Актуальність роботи визначено потребою дослідження концептуальних 

метафор як найефективніших змістотвірних і текстопороджувальних засобів в 

українськомовному спортивному медійному дискурсі, зокрема у сфері 

коментування спортивних трансляцій.  

Метою дослідження є характеристика метафор, що виступають 

вербалізаторами концептосфери «спорт», на лексико-семантичному рівні; 

окреслення функцій таких одиниць під час творення тексту та їхнього впливу 
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на реципієнтів.  

Досягнення поставленої мети вимагає розв’язання таких завдань: 

1) провести низку експериментальних заходів для встановлення: 

а) коментаторського погляду на мовне оформлення прямих трансляцій; 

б) рівня впливу образних коментарів на глядачів; 

в) продуктивності концептів окремих видів спорту, що складають 

концептосферу «спорт», щодо спроможності до образного відтворення; 

г) варіантності асоціативних зв’язків, викликаних метафорами; 

2) класифікувати  й згрупувати у метафоричні моделі зібраний із телевізійних 

та онлайн-трансляцій ілюстративний матеріал; 

3) простежити динаміку розвитку й поповнення мережі метафоричних 

моделей, що реконструюють концептосферу «спорт» в українськомовному 

медійному просторі з 1991 року до сьогодення; 

4) укласти короткий словник метафор як результат систематизації 

зафіксованих мовних одиниць. 

Об’єктом дослідження є концептосфера «спорт» у спортивному 

медійному дискурсі, а предметом – метафора як засіб вербалізації 

концептосфери «спорт» у прямих спортивних трансляціях. 

 У дослідженні використано такі методи: 

· анкетування, результати якого дали підстави для визначення функцій 

метафор у форматі спортивних трансляцій; 

· асоціативний експеримент, під час якого встановлено можливі варіанти 

виникнення нових значень у словах, що стали образними вербалізаторами 

концептосфери «спорт», та порівняно індивідуальні особливості 

концептуально-мовних картин світу респондентів;  

· моніторинг, завдяки якому зафіксовано однотипні мовні одиниці (засоби 

вторинної номінації)  у межах спортивного медійного дискурсу; 

· метафоричне моделювання, що передбачало групування концептуальних 

метафор у фреймово-слотові структури відповідно до їхньої вихідної 

семантики; 
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· описовий метод, що полягав у поступовому та логічному поясненні 

функційних і змістових особливостей засобів вторинної номінації; 

· прийоми концептуального аналізу, що дозволили встановити причини різної 

продуктивності метафоричних моделей;  

· статистичний підрахунок, завдяки якому визначено коефіцієнт частотності 

утворення нових метафоричних значень у коментуванні різних видів спорту. 

 Наукова новизна  роботи полягає в тому, що: 

· проведено опитування двох спортивних коментаторів телеканалів «Інтер» 

(Д. Лазуткін) та медіа-групи «Україна» (К. Круторогов) у формі листування 

щодо особливостей мовного оформлення продукованого тексту; 

· проведено всеукраїнське опитування щодо впливу образних спортивних 

коментарів на глядачів трансляцій; 

· проведено пілотний асоціативний експеримент, під час якого визначено 

реакції респондентів на метафоричні слова-стимули; 

· вибрано та зафіксовано значний корпус вербалізаторів концептосфери 

«спорт» із потоку живого коментаторського  мовлення у прямих ефірах; 

· проаналізовано вербалізатори в діахронії – від 1991 до 2018 рр.; 

· укладено короткий словник метафор. 

Джерельною базою є матеріал, зібраний під час прямих спортивних 

трансляцій, що здійснювали українські телерадіокомпанії «UA:Перший», медіа-

група «Україна», «1+1» та «2+2», сайти з онлайн-переглядом «Xsport», 

«KremenTV», «HelTV», «Наживо» тощо за 1991-2018 роки. Загалом 

опрацьовано понад 2400 метафоричних слововживань. 

За структурою наукова робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаної літератури, списку джерел фактичного 

матеріалу та додатків. Обсяг друкованого тексту становить 30 сторінок, 

загальний обсяг – 51 сторінка.  
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 РОЗДІЛ 1 

КОНЦЕПТОСФЕРА «СПОРТ» ЯК ОСНОВА СПОРТИВНОГО 

МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ 

 

1.1. Концептуалізація спортивних реалій у спортивному медійному 

дискурсі 

 У часи розбудови державності та піднесення на належний рівень 

національних здобутків особливої ваги набувають сфери діяльності,  результати 

яких примножують авторитет України у світі. Серед таких, звичайно, чільне 

місце посідає спорт. В. Марінеско вважає, що спорт – «важлива частина 

культурної спадщини народів світу і форма етнокультурної 

самоідентифікації» [6, с.52].  Перед тим, як потрапити в інформаційний простір 

у вигляді тексту, знання про спорт виступають складовими концептуально-

мовної картини світу, розташовуючись у відповідній системі концептів. 

 У сучасному мовознавстві одним із пріоритетних напрямів є когнітивна 

лінгвістика, що охоплює широке коло питань, пов’язаних із процесами 

взаємодії мовлення та мислення. Основною одиницею, що репрезентує 

абстрактну ідею, виступає концепт. Тлумачення цього поняття породжує 

дискусії в колі фахівців, оскільки філософське походження терміну не дозволяє 

дати йому чітко визначену дефініцію. Згідно із загальноприйнятим розумінням 

концепт – «те, що називає зміст поняття, синонім смислу» [16, с. 269]. 

Н. Таценко вказує на те, що «концепт народжується як образ, але, 

просуваючись щаблями абстракції, поступово перетворюється з чуттєвого 

образу у власне розумовий» [10 с. 105]. Це явище вважаємо сформованим 

уявленням про певну реалію, що може знайти своє відображення в знаковій 

системі.  

 Про зв’язок поняттєвої сфери із семантикою вербалізатора науковці 

говорять так: «Частина концепту, закріплена мовним знаком, і є одиницею 

мовного семантичного простору, утворює значення» [9, с. 36]. Не завжди 

концепти реалізуються у знаковій системі, однак відсутність мовного 
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вираження жодним чином не свідчить про відсутність концепту в картині світу 

індивіда. Коли лінгвістична обробка все-таки відбувається, «вербалізовані 

концепти репрезентують у мові зміст окремого кванту інформації про світ, 

надають можливість оперувати цим змістом у мовленні і зберігають цю 

інформацію у пам’яті. Один і той самий концепт може бути вербалізованим 

різними мовними засобами: лексичними, фразеологічними одиницями, 

граматичними засобами, текстами» [10, с.106].  

 Концепт виступає лише частковим елементом категоризації знань у 

людській свідомості. Сукупність концептів, поєднаних тематично, утворює 

концептосферу. Л. Чернявська пише: «Концептосфера є цілісним 

структурованим простором, фрагментом концептуальних картин світу. 

Об’єднуючись за тематикою, концепти входять до цілісної концептосфери як 

системи» [14, с. 80]. Низка концептів, що позначають різні види спорту, 

формують концептосферу «спорт», що виступає  складовою концептуально-

мовної картини світу українців.  

 На перший погляд, варто працювати із семантикою вжитого слова, що є 

показником концепту. Утім вербалізацію не можна вважати такою 

однозначною. Крім реалізованої в мовленні лексеми, значення концепту здатне 

відтворюватися й іншими, дещо відмінними варіантами, що залежать від 

індивідуальної мовотворчості. Як зауважує С. Швачко, «логічна структура 

концептів встановлюється на базі лексикографічних тлумачень, а сублогічна – 

на базі асоціативних векторів слів» [15, с.175]. Тож слід ураховувати не тільки 

конкретне слововживання і контекст, а й усі потенційно можливі вербалізатори, 

що повноцінно розкриють концепт і за змістом, і за конотацією.  

 Отже, концептуалізовані спортивні поняття знаходять мовне вираження в 

різних аналітичних програмах, численній кількості спортивних трансляцій та 

інших телевізійних продуктах цієї тематики, тому постає питання про вивчення 

мовних одиниць, що журналісти вживають на позначення спортивних реалій. 

Якщо говорити про практику коментування спортивних трансляцій, то увагу 

привертає спонтанна комунікативна діяльність коментатора. Специфіка 
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зазначеного жанру, зокрема йдеться про мовні імпровізації, вимагає особливої 

підготовки журналіста. Фахівець в обмежений час повинен сформулювати 

думку так, щоб зацікавити глядачів власним баченням розвитку подій. 

Шляхами досягнення цієї мети є проведення паралелей, створення 

асоціативних зв’язків, порівняння, уживання маркованої лексики тощо.  

 

1.2. Концептуальна метафора як домінантний вербалізатор 

концептосфери «спорт» 

В умовах міждисциплінарного вивчення метафор науковці активно 

приділяють увагу цьому лінгвокогнітивному феномену. Зараз метафору 

використовують для найменування певних понять у різних типах дискурсу. Як 

стверджує Ю. Бережанська, «сучасне розуміння ролі метафори у процесі 

номінації полягає в тому, що вона є когнітивним механізмом, за допомогою 

якого абстрактні поняття осмислюються в більш конкретних 

термінах» [1, с.480].  

 У мовознавстві не було одностайної думки щодо характеристики 

метафори як лінгвальної одиниці. У першій половині ХХ століття паралельно 

розвивалися кілька теорій, що обґрунтовано висвітлювали метафори  в різних 

аспектах. С. Мьорінг так порівнює провідні ідеї: «Текстовий підхід Гаральда 

Вейнріха подає метафору як текстовий феномен, що передусім може з’явитися 

в тексті, оскільки це зумовлено контекстом. Лакофф і Джонсон проте 

розглядають метафору як когнітивний феномен, який структурує наше 

повсякденне мислення і дії. Вони виходять із того, що наше мислення 

метафорично структуроване. Обидві теорії дуже схожі за своєю структурою, 

хоча вони розглядають метафори як різнотипні феномени» [18].  

Думки про зв’язок мозкової діяльності та метафори знаходимо і в працях 

Е. Маккормака, який зазначає: «Для того, щоб пояснити метафору як певний 

пізнавальний процес, слід припустити існування глибинних структур 

людського розуму в якості приладу, що породжує мову» [11, с.359]. Такі 

постулати стали основою для утвердження та стрімкого розвитку когнітивного 
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підходу до вивчення метафор.  

Після тривалих пошуків істини класичною працею, де вперше всебічно 

обґрунтовано теорію концептуальної метафори, усе-таки стала книга 

«Метафори, якими ми живемо» Дж. Лакоффа та М. Джонсона. Автори 

відводять цьому мовному засобу ледь не ключову роль у побудові системи 

знань у свідомості, говорячи, що «концептуальна система людини 

структурована та визначена за допомогою метафори» [4, с.27].  

Справедливо буде зазначити, що вже немає сенсу вивчати метафори 

винятково як лексичні одиниці, а слід розглядати їх як знакову реалізацію 

понять, що представляють певне знання чи фрагмент концептуально-мовної 

картини світу. Незважаючи на те, що вчені досі дискутують щодо механізмів 

вербалізації продуктів мислення, метафору визнають ефективним засобом 

об’єктивації думки. Інтерпретацію понять уможливлюють фонові знання 

людини, що встановлюють логічні зв’язки між тематично різними концептами. 

Отже, із погляду когнітивної лінгвістики концептуальна метафора – «це 

вербально-ментальний конструкт, який позначає певний клас об’єктів, але 

використовується для характеристики або найменування іншого класу 

об’єктів» [12, с.82].  

 Г. Дяченко вважає, що «зміщення наукових пріоритетів у сферу вивчення 

семантичних та когнітивних характеристик зумовило актуальність класифікації 

метафор за тематичними моделями» [3, с.113]. Метафорична модель 

з’являється  в момент, коли налагоджується взаємодія між різними концептами. 

У когнітивній теорії усталеним є зв’язок сфери-джерела, що запозичує свої 

ознаки, та сфери-цілі, що набуває переносного значення. Таке моделювання 

сприяє системному вивченню причин і наслідків метафоризації. Лінгвісти 

пропонують низку синонімічних термінів на позначення реципієнтної та 

донорської поняттєвих сфер: «На позначення цих  структур  в  лінгвістичній  

літературі  також  застосовують  терміни  концептуальний  корелят – 

концептуальний  референт,  сигніфікативна  зона – денотативна  зона, 

донорська  зона – реципієнтна  зона» [7, с.74]. На думку Е. Будаєва та 
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А. Чудінова, «метафоричні моделі розглядаються як засіб виявлення структур 

репрезентації дійсності, що не завжди виражені експліцитно: припускається, що 

вивчення метафор допомагає краще зрозуміти образ мислення, національну 

картину світу, істинні мотиви поведінки членів того чи того соціуму» [2, с.128].  

Учені по-різному розглядають будову метафоричних моделей, у яких 

реалізується концепт. Передусім це є наслідком розуміння того, як знання 

структуровані в людській свідомості. Через відсутність уніфікованої схеми 

розташування категорій знань, їхнього підпорядкування та зв’язків між ними в 

когнітивній лінгвістиці існує численний термінологічний корпус на позначення 

таких структур. Ми поділяємо погляди тих дослідників, які для аналізу 

концепту використовують фреймово-слотові моделі. На думку О. Пальоної, 

«метафорична модель має фреймово-слотову структуру. Фрейм – це опис 

типізованої ситуації або об’єкта, що складається зі слотів, а кожний слот 

представляє певний тип інформації, що є релевантним для фрагмента дійсності, 

яка описується. Фрейм деталізується завдяки певним слотам» [8, с.111]. 

Отже, процеси, що відбуваються в сучасній українській мові, свідчать 

про актуалізацію метафори та розширення її функцій у різних стилях. 

Метафора образно передає думки мовця, корелює з пізнавальною та емоційною 

сферами реципієнтів. Цей мовний засіб виступає вербалізатором концептосфер, 

що складають концептуально-мовну картину світу. Зокрема, метафора 

об’єктивує концептосферу «спорт», що можна простежити, аналізуючи 

продуктивні метафоричні моделі в коментуванні трансляцій різних змагань. 

  

    1.3. Експериментальне вивчення метафоричних вербалізаторів 

концептосфери «спорт» у спортивному коментарі 

 Із метою підтвердження теоретичних даних, що досі не були адаптовані 

до специфічного жанру телевізійного спортивного коментаря та коментаря в 

режимі «онлайн»,  проведено низку заходів, за допомогою яких аргументовано 

потребу вивчення метафоричної вербалізації концептосфери «спорт» та 

доведено висунуті  гіпотези. 
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1. Опитування спортивних коментаторів (2016 р.) 

 Гіпотеза: метафори, що є домінантними засобами у спортивному 

коментарі, здебільшого виникають спонтанно, часто спричинені емоційним 

станом мовця.  

 Опитані: Кирило Круторогов – футбольний коментатор, телеканал 

«Україна»; Дмитро Лазуткін – коментатор боксерських поєдинків, телеканал 

«Інтер» (додаток А). 

 Результати:  

 обидва коментатори використовують метафори для зацікавлення глядачів; 

 образні висловлювання виникають як імпровізаційна реакція на епізод; 

 на мовлення впливають прагнення коментаторів формувати 

індивідуальний стиль та вивчення досвіду закордонних журналістів.  

2. Усеукраїнське опитування глядачів (2016 р.) 

Гіпотеза: коментар є важливим компонентом спортивних трансляцій, 

тому текстовий супровід впливає на глядачів. Образні висловлювання повинні 

викликати асоціації та емоції в реципієнтів.  

Учасники: 384 респонденти з усіх регіонів, що згідно з методикою 

проведення соціологічних опитувань дозволяє отримати результати 

від населення більше 10 000 000 осіб із похибкою ±5% [19]. 

Результати (подано мінімальний та максимальний показник за регіонами): 

Табл. 1. Розподіл респондентів за глядацьким статусом (додаток Б) 

Фанати Уболівальники Аматори Нейтральні глядачі Випадкові глядачі 

17-25% 42-52% 6-11% 13-16% 4-16% 

 

Табл. 2. Ставлення до комунікативної діяльності коментаторів (додаток В) 

Коментатор повинен 

надавати всебічну 

інформацію та 

зацікавлювати, 

викликаючи 

асоціації, емоції 

Коментатор повинен 

лише знайомити нас 

із історією, 

правилами 

та учасниками 

змагань 

Коментатор повинен 

озвучувати всі події для 

глядачів, які не можуть 

постійно дивитися 

на екран 

Коментаторська 

робота – звичайна 

вимога 

телевізійного 

формату 

59-82% 9-27% 7-14% 5-10% 
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Табл. 3. Роль спортивного коментаря (додаток Г) 

Гра стає 

зрозумілішою 

Просто цікаво 

слухати 

Не звертають увагу на 

аудіальну частину 

репортажу 

Коментарі 

заважають дивитись 

34-59%  28-43% 6-17% 2-7% 

 

Табл. 4. Реакція респондентів на нестандартні висловлювання (додаток Д) 

Виникають 

асоціації 

Виникають 

емоції 

Нічого не 

зацікавлює 

Висловлювання 

було 

незрозумілим 

Респонденти, які не 

слухають коментарі 

39-44% 34-48% 2-14% 2-7% 2-5% 

 

3. Математичний розрахунок коефіцієнту частотності утворення 

нових значень (для окремих видів спорту) 

Гіпотеза: реконструкція концептосфери «спорт» відбувається 

нерівномірно, що пояснюємо різною здатністю концептів на позначення 

конкретних видів спорту бути метафорично вербалізованими. 

Формула для розрахунку: 

k = n / t, де n – загальна кількість метафор, зафіксованих у коментарях певного 

виду спорту, а t – час переглянутих трансляцій відповідного виду. 

Із урахуванням того, що глядачі у 77% згідно з усеукраїнським 

опитуванням глядачів (2016 р.) обирають для перегляду футбольні трансляції, 

можна говорити, що концепт «футбол» становить ядро концептосфери «спорт», 

а на перефирії, за даними респондентів, розташовані концепти «баскетбол», 

«біатлон», «бокс», «боротьба», «волейбол», «гімнастика», «гонки», 

«кіберспорт», «пауерліфтинг», «плавання», «фігурне катання»  тощо. 

Ядро концептосфери 

• k фут. = 526 / 132= 3,98 од/год  

Периферія концептосфери 

(частково (на матеріалі вербалізації олімпійських видів спорту))  

• k олімп. = 225 / 130 = 1,73 од/год  

Результати: математичний розрахунок засвідчив, що коментуванню 
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різних видів спорту притаманний неоднаковий рівень образності. Це 

виявляється на лексичному рівні у вигляді різної кількості вербалізаторів 

відповідних концептів як складових концептосфери «спорт» (додаток Е). 

4. Пілотний асоціативний експеримент  

  Гіпотеза: глядачі, які постійно переглядають трансляції, можуть 

декодувати метафоричне значення поза контекстом і відеосупроводом, 

правильно зіставляючи його зі спортивною реалією. У тих, хто регулярно не 

перглядає трансляції, з розумінням метафор виникають труднощі.  

         Опитані: 15 глядачів, які переглядають спортивні трансляції, і 15 глядачів, 

які спортом не цікавляться. 

 Результати (додаток Ж): концептуально-мовна картина світу людей, які 

дивляться спортивні трансляції, містить більше фрагментів знань про спорт, що 

виявлено на мовному рівні чітким тлумаченням наведених метафоричних 

вербалізаторів або поданням нових варіантів розуміння метафори у площині 

спорту. Ті, хто спортом не цікавиться, мислять менш образно, наводять 

елементарні пояснення.  

 Відповіді респондентів, нетотожні коментаторським значенням, але 

характерні для спорту, засвідчили можливі напрями розвитку полісемічності 

слів-стимулів і продемонстрували досі нереалізований образно-оцінний  

потенціал метафор. Уся множинна асоціативних значень детальніше 

реконструює концептосферу «спорт». 
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 РОЗДІЛ 2. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  ВЕРБАЛІЗАЦІЇ 

КОНЦЕПТОСФЕРИ «СПОРТ» 

 

2.1. Розвиток метафоричної репрезентації концептосфери «спорт» у 

діахронії 

 Медійний простір незалежної України містить значно більшу частку 

української мови в ефірі, ніж у попередній історичний період, що відображено 

й у спортивних трансляціях. Із метою простежити динаміку розвитку образної 

мовотворчості коментаторів від 1991 року до сьогодення поставлено завдання 

визначити типи вживаних раніше метафор і, систематизуючи їх, отримати 

уявлення про структуру концептосфери «спорт» у різних часових зрізах.  

 Зазначимо, що таке порівняння не можна вважати до кінця об’єктивним, 

оскільки в архівах електронних ресурсів трансляції збережені в недостатній 

кількості, у порівнянні із сучасними обсягами, для повноцінного аналізу. Крім 

того, у нашому розпорядженні наявні коментарі лише футбольних матчів. 

Ураховуючи те, що подібних наукових пошуків досі не здійснено, 

спиратимемось на коментування найпопулярнішого та найбільш 

трансльованого виду спорту. Для зручності опрацювання фактичного 

матеріалу, розглядатимемо коментарі двох періодів – від 1991 до 2000 рр., коли 

українськомовні трансляції активно наповнювали медійний простір, і від 2000 

до 2010 р., коли телекомунікаційні технології та роль спорту в Україні  значно 

прогресували, що позначилось і на підвищенні якості коментарів.  

 У перших трансляціях спостерігаємо продуктивність антропоморфних 

метафор, оскільки коментарі сповнені метафорами, що є переосмисленням 

людських повсякденних дій. Напр.: Вони частіше гостюють на правій, тобто 

київській половині (№13); Нашим не вдається зачепитися, як говорять 

футболісти, за м'яч (№13); Чи вдасться українцям переламати хід гри? (№20) 

тощо.  

 Деякі антропоморфні метафори стосувались людського організму, його 

складових частин, притаманних йому станів, процесів тощо. Напр.: Завдяки цим 
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фірмам футбол у Києві не тільки не вмер, а і відроджує свій авторитет (№2); 

4-0, отже, зняли скальп (№16); Попереду, я б сказав, група здоров’я – люди 

пішки ходять <...> (№21) та інші. 

 Артефактиний тип репрезентовано метафорами, сфери-джерела яких 

пов’язані з усім, що створено людиною. Фіксуємо назви технічних і 

транспортних засобів,  а також лексеми, якими описують процес і результати  

будівництва. Напр.: І має зараз запалати перед ним червоне світло (№15); 

Джерард якраз цементує центр британської команди (№21); Небезпечною 

може бути гра німецький футболістів на другому поверсі (№9) тощо. 

 Соціоморфний тип метафор демонструє різні варіанти взаємодії 

учасників і характеризує умови, у яких розгортаються події. Спорт як явище 

безкомпромісної боротьби двох і більше сторін схоже за характером на війну, 

тому маємо підстави говорити про численні мілітарні компоненти. Потреба 

футболістів результативно поцілити м’ячем у ворота схожа на дію вогнепальної 

зброї. Напр.: Але от сьогодні, як кажуть, вистрілили – 3:0 (№7); Павер 

розстріляв впритул Кернозенка, який лежав вже на газоні (№21). 

 Активні дії на футбольному полі, стрімкі атаки на ворота суперника 

зіставлено із запеклими боями. Напр.: Уже треба включатися до бойових 

дій (№7); Широким фронтом вже атакують англійці (№14). Позиційні 

розташування спортсменів, продиктовані їхніми задумами чи ігровою 

ситуацією, мають таке лексичне вираження: В осаді опинився Сергій 

Ребров (№15); Затяжний штурм воріт Шовковського (№14); Ще один рейд 

Олега Лужного правим флангом (№10). 

 Захисні ланки команди дуже часто зіставляють із оборонним польовим 

укріпленням. Напр.: Німецькі футболісти, всі, окрім Папена, вибудували такий 

щільний захисний редут штрафного майданчика, крізь який пробитися 

динамівцям не вдається (№3). Цю лексему в коментуванні пізніших періодів 

зовсім не вживають. Натомість продовжує функціювати метафора на 

позначення потенційно можливої території для розгортання бойових дій. Напр.: 

Утворився дуже широкий оперативний простір, тому можна було йти на 
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зближення з Німеччиною (№10).  

  Кардинально протилежною сферою, що постачає коментаторам свої 

поняття, виступає мистецтво. Замість жорстокої боротьби діяльність 

спортсмена порівнюють із творчістю, а запекле протистояння змінено на 

естетичне видовище. Мають місце музичні, театральні, живописні та 

загальномистецькі найменування, переосмислені в контексті спорту. Напр.: 

Важко сказати, ким він грає – вільний художник Стів Макманеман (№21); 

Поки жодний футболіст не випадає з командного ансамблю (№5) тощо.  

 Важливими метафорами соціоморфного типу є ті, що визначають статус 

людини. За допомогою таких лексем коментатор виділяє стрижневу якість 

спортсмена відповідно до його  футбольного амплуа чи функційних кондицій. 

Напр.: Один із старожилів київського «Динамо» – Олег Лужний – зазнав 

травму (№13) – надалі коментатори послуговуватимуться лише лексемою 

пенсіонер для позначення вікового гравця, який тривалий час виступає за 

команду.  

 Серед маніпуляцій, що дозволяють людині взаємодіяти з іншими 

учасниками соціуму, метафоричного переосмислення набули такі: Цього разу 

Віктор Скрипник також адресував м’яч на Сергія Реброва (№7); Постійно 

опікає Оберхова Віктор Скрипник (№9) та інші. 

 Однією зі сфер-джерел, що найточніше описують принцип і результат 

роботи  спортсменів, є побут. На думку коментаторів, маневри футболістів 

схожі на алгоритм дії господарського інвентарю. Напр.: Удар ножицями в 

падінні через себе у виконанні Жіля де Більде (№13); Як наші будуть 

вивільнятися від тих лещат пресингу? (№21) тощо. 

 Найменше дотичних точок спорт має з природою, тож метафори 

природоморфного типу з’являються вкрай рідко. Як правило, вони вказують на 

тварин або птахів, чиї якості характеризують дії спортсмена, або на інші 

складові навколишнього світу. Напр.: Осінь нинішнього футбольного туру буде 

хвилин через 35 (№15); Ластівкою пролетів наш форвард, відгукнувшись на 

подачу з правого флангу від Олега Лужного, і пробив по воротах (№12) тощо. 
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 Типовим для метафор явищем є поступова втрата образності за 

відповідних умов. Фіксуємо низку слововживань, що в подальші періоди 

стануть стабільними показниками стандартних ігрових епізодів. Напр.: Зрізався 

м’яч і такий пішов свічкою вгору (№7); Бересфорд розмочив ворота 

київського «Динамо» і зробив рахунок «2-1» (№14); Порушення правил, але 

мовчить свисток ірландського арбітра (№7) та інші. Структуру 

концептосфери «спорт» за версією коментаторів, які працювали у прямих 

ефірах від 1991 до 2000 рр., подано в додатку З.  

 Період від 2001 до 2010 рр. визначаємо як етап перших проявів 

індивідуальної мовотворчості коментаторів, що доповнювала та збагачувала 

сформовані раніше метафоричні вербалізатори концептосфери «спорт». Уже 

можна говорити про початок повноцінного функціювання метафоричних 

моделей антропоморфного, артефактного, соціоморфного та природоморфного 

типів.  

 Різновекторний змістовий розвиток продемонстрували перенесення 

антропоморфного типу. У чітко окресленій моделі спорт – людина збагачено 

групу метафор, базованих на анатомічних поняттях, адже в ігрових видах 

команда сприймається як єдиний організм. Напр.: Це Алєксандр Глєб – лідер і 

головний мозок збірної Білорусі (№43). Помилки в діях спортсменів 

ототожнювались із захворюваннями, паталогіями. Напр.: Організація тут 

накульгує на обидві ноги, організація насамперед навколофутбольна (№29).  

 Повсякденні дії людини продовжували переосмислюватися в контексті 

спортивних змагань. Таких когнітивно-семантичних модифікацій зазнали 

наступні лексеми: Це команда, яка може роздягнути і фаворита (№40); Мав 

зараз Калініченко можливість поховати збірну Грузії (№33); Єзерський 

нарізає по бровці (№30) тощо.  

 Військову модель, що  домінує в соціоморфному типі, крім лексем на 

позначення основних предметів, дій та їхніх виконавців, почали складати 

метафори з відтінками агресивної, безкомпромісної боротьби. Напр.: Ну що ж, 

зараз розпочнеться ця баталія (№28). Мають місце метафори, утворені 
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завдяки назвам потужних військових формувань, об’єднань людей або окремих 

військових. Напр.: Знову гвардія високорослих гравців у червоних футболках 

підтягуються до нашого штрафного майданчику (№24); <...> гравця, який 

повинен стати піднощиком снарядів (№28). 

 Соціоморфні метафори продовжують знаходити свою найбільшу 

реалізацію і в поняттях мистецтва. Напр.: Генеральною репетицією 

напередодні стартової кваліфікації Євро-2008  <...>  для української збірної 

став матч проти білоруських однолітків (№36); Другий акт цієї драми 

продовжується (№24) – як варіант уживаної раніше метафори другий акт 

спектаклю; І все – це фінальний акорд першого тайму (№33). 

 Рівень майстерності спортсменів коментатори почали ототожнювати з 

освітнім процесом. Напр.: Як же холоднокровно, професорськи відіграв в цьому 

моменті Едуардо (№45); Вирішальний залік здають ті гравці, яких хоче 

побачити Олексій Михайличенко (№42). 

 Окремо варто розглянути індивідуально-авторські метафори, що стають 

ексклюзивними, оскільки їхнє творення залежить від персональних знань і 

досвіду коментатора, а дослівний збіг у формулюванні подібної думки іншим 

фахівцем видається малоймовірним. До таких належать:  Перший млинець у 

Сьоміна був дуже позитивним, з червоною ікрою – гра проти «Спартака», 

точніше з чорною, а з червоною, гадаю, це була перемога над донецьким 

«Шахтарем» у кубку Першого каналу (№38); Хунтелар виходив на цей м’яч: як 

справжній стерв’ятник полює на здобич (№40). 

 Ознайомитися зі структурою концептосфери «спорт», що мала місце у 

період 2001-2010 рр., можна в додатку К.  

 Як бачимо, коментування спортивних змагань на вітчизняному 

телебаченні щороку прогресує, лексично збагачуючи текстовий супровід 

трансляції. Аналіз мовного оформлення коментарів від 1991 до 2010 рр. 

засвідчив кілька процесів: стирання метафоричності, заміну одних лексичних 

одиниць іншими рівнозначними еквівалентами, значне поповнення 

метафоричних типів новими зразками, тяжіння до вживання індивідуально-
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авторських засобів вторинної номінації. 

 

2.2. Аналіз вербалізаторів концептосфери «спорт» у синхронії 

 Найновіший період розвитку мас-медіа демонструє професійну 

підготовку фахівців, які вербальними засобами впливають на свідомість 

глядачів. На сьогодні спортивний коментар перебуває на найвищому рівні 

розвитку за всю історію українськомовного телебачення.  

Обстоюючи антропоцентричну наукову парадигму, констатуємо, що у 

сучасному  спортивному дискурсі продуктивною є метафорична модель 

спорт – людина, що реалізується у фреймах дія людини, емоційний стан, 

організм.  Як заначає І. Харкавців, «введення в модель метафори параметру 

антропометричності зобов’язує розглядати метафоричний процес як діяльність 

певної «мовної особистості», що співвиміряє себе і світ в діапазоні 

«особистісного тезаурусу» (який і є індивідуальною картиною 

світу)» [13, с.265].  

Фрейм дія людини містить вказівку на переосмислену діяльність, що у 

прямому значенні неможлива у спортивних змаганнях. Залежно від характеру 

дії, що виконують спортсмени, виділяємо слоти: 

· завдавання шкоди: Німці розбили збірну Італії з рахунком 4-1 (№170);   

·зміна положення тіла: Як низько сідають флангові форварди 

«Реалу» (№ 135);  

·переміщення у просторі:  Пливе по-тихеньку Лупо, і летять до свого золота 

бразильці (№181);  

· повідомлення інформації: Зараз «Кременчуг» повинен казати слово, а 

«Донбас» – реагувати (№190); 

· поєднування елементів: Ключкою зараз приклеїв до себе Віталій Лялька і 

заробив більшість для своєї команди (№204);  

· принесення користі:  Порушенням правил гасив пожежу біля власних воріт 

Кирило Жовнір (№192); 

· роз’єднування елементів: Банега просто відрізає Ракицького (№129). 
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Фрейм емоційний стан дозволяє порівняти  настрої учасників змагань 

із психологічними станами людини. Така оцінка часто є суб’єктивною думкою 

коментатора, до того ж дещо гіперболізованою. Через невелику кількість 

одиниць на слоти не поділяється. Напр.: Сільва засумував на правому фланзі, 

зрозумів, що найцікавіше відбувається ліворуч (№153); Третя ланка просто 

лютує у сьогоднішньому поєдинку, просто розриває захист суперників (№207). 

У фреймі організм коментатор вдається до порівняння команд із єдиною 

злагодженою системою органів, а невдачі під час перебігу змагання чи 

остаточну поразку – із погіршенням здоров’я. Значення слів зі сфери-джерела 

дозволяють говорити про такі слоти:      

· анатомія: Гудйонсен свіжим еритроцитом виглядає в цьому футбольному 

тромбі (№171);  

·зміна стану: Подивимось, як вони це робили, поки Португалія спала (№163); 

Вмер британець – і Бельгія здобуває золото (№175); 

· ліки: Отримав заспокійливе у вигляді жовтої картки (№164);  

·лікування: Сьогодні зі стрільбою не складається: це, мені здається, 

симптоматична картина для всіх німкень (№247);  

·процеси: Не вдається відчути пульс сьогоднішньої гри Марії Ірігоєн (№122);  

· хвороби та хворобливі стани: Що в тої, що в іншої команди реалізація ще 

кульгає (№95). 

  Близьким до антропоморфного типу є артефактний, де зібрано 

вербалізатори, що позначають матеріальні результати людської діяльності. 

Кожний спортсмен виконує персональну функцію, змагаючись у складі 

команди чи індивідуально. Організоване, чітке дотримання всіх етапів 

поставленого завдання є обов’язковою умовою для здобуття перемоги. 

Підсумковий результат і процес його досягнення часто асоціюються 

з будівництвом. Модель спорт – будівництво представлена фреймами. 

У фреймі будівлі спортсменів ототожнено з конструкціями на основі 

схожості антропометричних даних і параметрів будівель. Напр.: Ось такий 

залізобетонний мур вибудували перед воротами Керая (№161); Захисники 
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завжди у Кварцяного – справжні хмарочоси (№131). 

Фрейм елементи будівель представлений метафорами, що порівнюють 

спорт із частинами приміщень. У такий спосіб коментатор вказує на важливість 

спортсменів або виконання ними ключових функцій. Напр.: <...> три 

футболісти, які становлять фундамент збірної Румунії (№138); Колесніков за 

відсутності Школьного грає стовпа у другій четвірці (№284). 

Фрейм матеріали мотивує появу асоціацій між психологічними та 

фізіологічними особливостями спортсменів і властивостями будівельних 

матеріалів, де акцентують на рівні стійкості та міцності. Напр.:  Якби ще не так 

часто отримував травми – просто скляний Велшер (№116); Навіть китайці у 

нас не залізні, як виявляється (№184). 

У фреймі процес маневри спортсменів зіставляються з діями 

на будівельному майданчику. Напр.: Плотницький просто таки цвяха вбиває в 

майданчик суперника (№294). 

Без об’єктів техногенного світу сьогодні не можна уявити життя не тільки 

великих міст, а й маленьких населених пунктів. Дії механізмів дозволяють 

користувачам швидко отримувати бажаний результат. Спортсмени, чиї вміння 

вже доведені до автоматизму, нагадують коментатору, а потім – і глядачам, 

різні устаткування. Такі метафори представлені в моделі спорт – техніка. 

Розглянемо фрейми: 

· експлуатація технічних засобів: Павло Піскарьов зразу ж вирішив дещо 

перемкнути своїх гравців, переключити, скажемо так, важіль (№289); 

Ломаченко лише розігрівається, розігріває двигун (№308); 

· устаткування: Такий своєрідний футбольний ліфт, який рухається 

поверхами футбольного поля (№139); Постійно триматиме на візуальному 

радарі свою суперницю Настя Меркушина (№257). 

Метафори з моделі спорт – транспорт порівнюють спортсменів та їхнє 

переміщення майданчиком із засобами пересування. Такі зразки вторинної 

номінації додають коментарям динаміки, характеризують рух учасників 

змагання чи дають останнім якісну оцінку. Виокремлюємо фрейми: 
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· рух: Доротея Вірер вирулює віраж третьою (№257); З Ізраїлем ми теж так 

розпочинали, трохи буксуючи (№295);  

·складові елементи транспортного засобу: Скинути з колеса, велосипедною 

мовою, Вірер не вдається (№255); Бензину у Догана вдосталь (№306);  

·транспортний засіб: Переїхав суперника в найкращому стилі волинського 

трактора (№118). 

 Завдяки тому, що спорт передбачає конкуренцію від двох до кількох 

десятків учасників змагань, метафоричні вербалізатори соціоморфного типу 

реалізуються найбільшою мірою, стаючи віддзеркаленням різних проявів 

людської взаємодії в соціумі.   

 Продуктивною є модель спорт – війна, у якій боротьба за переможний 

результат нагадує військове протистояння. Н. Фрілінгсдорф, вивчаючи 

німецькомовні спортивні коментарі, зазначав: «Оскільки футбол був 

зрозумілий і розроблений від самого початку відповідно до схеми «перемоги та 

поразки», а також «атаки та оборони», не дивно, що центральна метафора цього 

виду спорту складається з війни та бойових дій» [17]. Цю ж схему переносимо і 

на коментування інших видів спорту, що ілюструємо метафорами з кількох 

продуктивних фреймів. 

У фреймі боротьба на спорт проектується активна фаза збройного 

конфлікту, що ілюструє напружений епізод. Напр.:  В облогу взяли французи 

суперника наприкінці першого тайму (№138); Перед тим, як люди добіжать до 

вогневих рубежів, починається справжня біатлонна баталія (№249). 

Фрейм дія репрезентує конкретні маневри спортсменів в умовах 

запеклого протистояння. Напр.: Ніби витерпіла, відзахищалася, відсиділася в 

окопах, але схибила Леся Цуренко (№122); Томпсон запустив торпеду, яка 

може зробити чергову дірку у воротах французького корабля (№176). 

Фрейм зброя у спортивних трансляціях представлений слотами: 

 бойова техніка: Крейсерську швидкість розвив зараз Олександров (№243); 

· вогнепальна зброя: Іспанці, можна сказати, на холостих входять у цей 

поєдинок (№147); Я думаю, що гармати Усика добре спрацюють (№81);  
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· вибухова зброя: Може, ми недооцінюємо Чікаса і в нього динаміт у кишені, 

який зараз вибухне на голові у Барбози (№308);  

· холодна зброя: Розчохлили шаблі свої футболісти (№131); Кинджальна 

контратака від «Говерли» (№99). 

У фреймі учасники війни йдеться про суперників спортивного 

протистояння. Виокремлюємо слоти: 

• військовик: Зараз цей вихованець запорізького гандболу є найкращим 

снайпером цього відбіркового циклу (№101); Ніколь Гонтьє, мабуть, все-таки 

збитий льотчик (№241); 

• військове формування: Ведеться осада футбольної Угорщини 

португальськими військами (№ 161); А інші місця в старті займають 

легіонери – представники американського десанту на українській землі (№93). 

Оскільки рушійною силою в сучасному світі є гроші, то неодмінно 

виникають паралелі з фінансовою площиною соціального життя. У моделі 

спорт – економіка провідними категоріями є торгівля та статки. Напр.: Період 

стагнації простежується в кар’єрі Корвальйо (№161); Ми, українська 

команда, експортуючи біатлоністів, не дуже шкодуємо про це (№277).  

Останнім часом коментатори почали звертатися до історії різних країн, 

порівнюючи спорт із поняттями давнини. Модель спорт – історія достатньо 

нова та перспективна, тому постійно поповнюється новими зразками. 

Напр.: Аж занадто ця Італія робочо-пролетарська (№160); Триста наших 

греко-римських спартанців (№123). 

Провокативні дії, що найчастіше використовуються з метою обіграшу 

суперників, подібні до злочинів, тому формують модель спорт – кримінал. У 

фреймах розмежовано поняття на позначення правопорушень, осіб, які їх 

вчинили, та належного покарання: 

·злочин: Два голи в меншості забиває Україна – треба, звичайно, 

додушити (№100);  Ломаченко починає тероризувати суперника (№47); 

·злочинець:  Джакеріні – шахрай, сам наступив на ногу Сімана (№146); Він, 

володіючи інстинктом вбивці, <...> ворота суперників не пошкодував (№224); 
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·покарання: Недовгим вийшло його ув’язнення в штрафному боксі (№253). 

Креативність спортсменів та їхню майстерність коментатори порівнюють 

із виготовленням і споживанням страв, а шедевральні моменти – із 

делікатесами. Метафорична модель спорт – кулінарія представлена такими 

фреймами:  

·приготування страв: Що ж, австралійка трохи спеклася (№183); Хасан 

почекала, поки супчик поварився, і почала піднімати свій темп (№175);  

·продукти харчування:  Вирішив приготувати шашличка  по-німецьки, 

одразу нанизавши трьох захисників (№169); 

·споживання: Ось якими пасами потрібно харчувати самого Кріштіану 

Роналду (№161); Доїв цю атаку Юліан Драгслер (№165); 

·час споживання: З’їдають його на сніданок сьогоднішнього матчу (№49); 

Буліти ми з вами побачимо на десерт (№116). 

 Оскільки спорт – достатньо видовищна сфера, то лексеми на позначення 

результатів творчої праці та її виконавців ефективно зіставляються зі 

спортивними реаліями, утворюючи модель спорт – мистецтво. На перший 

план коментатори виводять естетичний бік спортивного протистояння, що 

формує позитивну оцінку глядацької аудиторії. Різноплановість метафор 

засвідчує семантичне багатство цієї групи: 

·драматургія:  На цій такій МХАТівській паузі зіграв Підгурський (№243); 

·кінематографія:  Якщо симуляція відверта, кіношна, тоді жовта є (№137); 

·музика: Така хороша увертюра до останнього заїзду (№286);  

·події: Геміеро сьогодні має бенефіс (№129);  

·хореографія: Красиво грає Марлос: дивіться, гопака він видав (№187). 

 Помилка спортсмена може призвести до програшу, тому будь-які 

необачні рухи нагадують форс-мажор. У моделі спорт – надзвичайні ситуації 

метафори передають гостроту епізоду; такі висловлювання емоційно забарвлені 

та викликають підвищену увагу з боку глядачів. Варто зазначити, що подібні 

вербалізатори вживаються рідко: підставою для використання таких лексем, як 

правило, є небезпечний фактор під час змагань – наявність зброї, водне 
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середовище тощо. Напр.: Наталка в попередньому заїзді втопилась (№180); 

Але для дива треба, щоб повністю застрелилася Лаура, щоб хоча б три кола 

штрафу у неї було (№280). 

Цікавою з погляду семантики є модель спорт – побут, оскільки для 

глядачів асоціації з повсякденністю – прості та зрозумілі, а у спорті такі 

номінації набувають нових значень. До того ж наведені засоби об’єктивації 

концептосфери «спорт» стають трансляторами національної специфіки 

концептуалізації дійсності, оскільки господарювання у власній оселі є 

традиційним фрагментом концептуально-мовної картини світу українців. Ця 

модель реалізована в кількох фреймах:  

  господарська діяльність: Не вдалося висмикнути бур’ян на власній половині 

поля (№139); Ми пам’ятаємо, як у другому періоді чудово павутиння зняв з 

воріт Вадима Селіверстова білоруський легіонер «Кременчуга» (№116); 

·господарський інвентар: Гаджі пройшов сито юнацьких і молодіжних 

збірних (№139);  Немає тієї м’ясорубки серед спортсменів, коли тебе масово 

обганяють на вогневому рубежі (№247). 

Надзвичайно високий рейтинг політики в медійних засобах подеколи 

відбивається й у спортивних коментарях. Хоча фахівці намагаються не 

обговорювати завжди дискусійні і часто конфліктні, провокаційні політичні 

питання в контексті спорту, усе-таки інколи мають місце політичні метафори. 

Модель спорт – політика репрезентує низку фреймів:  

·відносини: Ті ж трибуни можуть стати і союзниками збірної Румунії (№34);  

· категорії: Фірмова зброя нашої команди цього скликання (№295); 

·процедури: Іспанці ніби високо не пресингують, але хорвати припускаються 

помилок при перетині кордону (№158);  

·титули: Він став королем другого поверху сьогодні (№155); Свенсен – 

колишній біатлонний принц, бо виступав у ті часи, коли був король (№277). 

Індивідуальні дії гравців, їхні функції відповідно до спортивного амплуа 

нагадують представників деяких професій. Модель спорт – професії не 

поділяється на фрейми та слоти через семантичну однорідність. Напр.: 
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Беріша – рятівник збірної Албанії, хоча він був грабарем, коли помилився з 

Шерем (№139); Дуже гострий кут і вже двоє тілоохоронців поруч (№139). 

Високий рівень майстерності дозволяє коментаторам знаходити доволі 

несподівані порівняння. Про це свідчить модель спорт – релігія, у якій на один 

щабель зі спортом висувають чіткі поняття віри. У цій моделі реалізуються 

важливі світоглядні орієнтири, і, як зауважує О. Малікова, «<...> йдеться про 

релігійну картину світу, яка є частиною загальної картини світу і розуміється 

нами як сакральна складова картини світу, що протистоїть буденній, фоновій, 

як сакральне протистоїть профанному» [5, c. 20]. Напр.: Святий Петро 

чеського футболу – Петер Чех – врятував зараз збірну Чехії (№147); На сайті 

інформації немає, яку стійку проповідує (№282). 

Певна незібраність спортсменів, невідповідальне ставлення до 

поставленого завдання або яскравість моментів мотивують коментаторів 

добирати порівняння з різними проявами відпочинку. У моделі спорт – 

розваги  окремими фреймами подають: 

·дії: Ігор Слюсар, Ігор Кіча і Артем Гніденко закрутили карусель зараз біля 

воріт Євгена Царегородцева (№83);  

· особи: І знову стоїть туристом і Денайє, і Лукаку (№169); 

· типи відпочинку: <...> показав, що знає манеру гри Кріштіану Роналду, 

що той схильний до дайвінгу (№161); 3-3 – і карнавал триває (№161). 

Спорт як вагома складова соціального життя широко представлений 

метафорами з моделі спорт – соціум, де висвітлено різні форми 

міжособистісної взаємодії та вжито назви інституційних понять, що мають 

місце в житті соціалізованого члена суспільства. Виділяємо такі фрейми: 

·взаємини: М’яч поцілував стієчку і потім потрапив ніби в лузу (№119); 

Каное-одиночки сперечалися (№180);  

·види громадських зібрань: Краще місце на світових форумах у китайського 

майстра шкіряної рукавички(№177); 

·дії:  «Говерла» одразу декларує свою заяву на свою перемогу <...>  (№288); 

·родина:  Тут важко було сподіватися гол-близнюк провести (№242);  
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· соціальні категорії:  Його внесок був чи не найважливішим у збереженні 

прописки бременців у німецькій топ-лізі (№149); 

· статус людини: На тренерському містку ми бачили Олексія Лазенка – 

апологета атакувального хокею (№243);  

· установи: Зараз майже пенсійний фонд – штрафний майданчик Італії, де 

38-річний Буффон <...> (№167). 

 Як показує практика, найменше трансформованих лексичних одиниць до 

спортивного дискурсу постачає сфера-джерело «природа». Зафіксовані лексеми 

цієї тематики використовують не лише для номінації, а й для оцінки.  

 Масштабність або несподіваність якогось спортивного явища ілюструють 

метафорами з моделі спорт – стихія. Як правило, використання таких назв 

свідчить, що дії спортсмена мають негативні наслідки для опонента. Напр.:  

Серед цієї грози ударів важко нарахувати результативні, націлені влучання 

(№177); Не варто, на мою думку, чекати зливу закинутих шайб у цьому 

поєдинку (№117). 

 Періодично вживають метафори з моделі спорт – фауна, у якій  

спортсмени асоціюються з тваринами та птахами. У таких перейменуваннях 

міститься оцінний компонент, оскільки представники тваринного світу наділені 

низкою рис поведінки, частина яких виявляється спортсменами в розпал 

змагання. У фреймі тварини виділяємо слоти:  

· зоологічні номени: Вона сьогодні таким собі зайцем буде працювати, і всі 

будуть на неї орієнтуватися (№237); М’яч скакав жабкою перед голкіпером, 

але забрав м’яч Бабаджан до рук (№187); 

· дія з тваринами: Німці швидко запрягають (№173);  

· дія тварин: У панцир залазить Марріага (№308). 

 Суттєво менший фрейм птахи реалізовано в таких слотах: 

· анатомія: ˂…˃ Юліан Драгслер шматує крила оборони суперників (№165); 

· орнітоніми: Разумов шулікою кидається на шайбу (№200); 

· поведінка: Вже зараз потрібно скубатися із суперником (№170). 

Малопродуктивною вважаємо метафоричну модель спорт – флора. Це 



28 

пов’язано з тим, що будь-яке змагання є занадто динамічним для того, щоб його 

порівнювати з особливостями ботаніки. Ботанометафори в коментуванні 

змагань представлені поодинокими зразками, що переважно називають 

складові елементи рослин. Напр.: Вирвала з коренем Ганну Василенко Марія 

Голуб (№292); Євген Хачеріді, Домагой Віда вдвох зупинили немаленького 

стовбура атаки (№307). 

У моделі спорт – хімія настрої та налаштованість окремих учасників 

спортивного дійства зіставлені з хімічними реакціями речовин, що є відповіддю 

на подразник або зовнішній фактор. Такі лексеми вербалізують або різку 

емоційну та діяльнісну активізацію, або повне зникнення суб’єкта з поля зору. 

Напр.:  Закипає НСК «Олімпійський» (№102); Подивіться, як вибухає 

Адам Стенлі (№118); Після цього він розчинився на полі (№150).  

Природоморфні метафори коментатори вживають найпасивніше, що 

спричинено тематикою дискурсу. Однак наявність навіть кількох моделей 

свідчить, що поняття навколишнього середовища теж беруть участь у 

реконструкції досліджуваної концептосфери та детермінують спортивні реалії.  

Отже, будь-яка реципієнтна зона більшою чи меншою мірою 

може перенести свою ознаку на спорт і вможливити функціювання метафор. 

Щоб проілюструвати тематичні домінанти серед концептуальних метафор у 

мовленні коментаторів, наводимо сучасну структуру концептосфери «спорт» за 

версією спортивних коментаторів (додаток Л), а з повнішим переліком 

вербалізаторів та їхніми новими переносними значеннями можна ознайомитися 

в укладеному нами короткому словнику метафор (додаток М). 
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ВИСНОВКИ  

 Прогрес українськомовного медійного простору дає поле діяльності 

лінгвістам. Сферою нашого дослідження є спортивний медійний дискурс, що 

збирає широку глядацьку аудиторію та не припиняє розвитку. Будь-яку 

телевізійну чи онлайн-трансляцію обов’язково супроводжує коментатор, який 

подає інформацію про спортсменів, історію та правила змагання, а головне – 

творчо описує всі події, що відбуваються на спортивних аренах. Журналіст 

використовує численну кількість мовних засобів із метою підтримання 

емоційності гри та зацікавлення реципієнтів. 

 Листування зі спортивними коментаторами дозволило встановити, яким 

тропеїчним інструментарієм володіють фахівці, із якою метою вони вводять у  

текст засоби увиразнення, які джерела їхнього надходження. 

 За допомогою соціологічного методу анкетування встановлено, що 

українськомовний коментар сприймається глядачами як важлива складова 

трансляції, що надає всебічну інформацію та заохочує до перегляду. Важливим 

став той факт, що образні висловлювання відкладаються в пам’яті 

респондентів, викликаючи перед тим асоціації та емоції. Неспростовний вплив 

мовних засобів на глядачів укотре підкреслив важливість лінгвістичного 

дослідження спортивного дискурсу.  

 Проведений асоціативний експеримент і робота зі стимульним списком, 

що містив метафоричні вербалізатори з найяскравішою семантикою, 

продемонстрували полісемічні можливості слів і відобразили асоціативно-

образне мислення учасників експерименту, на основі чого проаналізовано різні 

сектори концептуально-мовної картини світу українців.   

 Для аналізу фактичного матеріалу головну роль відіграє збір коментарів 

із прямих ефірів у форматі телевізійного чи онлайн-перегляду, що містять 

вербалізатори концептосфери «спорт». Для повноцінної характеристики 

ухвалено рішення почати роботу від найперших українськомовних трансляцій 

на вітчизняному телебаченні. Знайдені архівні відеозаписи дозволили 

простежити початковий рівень метафоризації коментаторського мовлення та 
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виділити зразки, що стали базовими в подальшій журналістській практиці, 

перейшли в розряд загальновживаної лексики або повністю вийшли з ужитку. 

Порівняльний аналіз вербалізаторів упродовж трьох періодів – від 1991 до 

2000, від 2001  до 2010 та від 2011 до сьогодення – продемонстрував зміни 

мовних тенденцій, соціально-культурних пріоритетів, зростання індивідуально-

авторської майстерності та покращення якості трансляцій.  

Мовний матеріал, зібраний за останнє десятиліття, значно переважає 

якісно та кількісно попередні етапи, що пояснено трансляціями більшої 

кількості видів спорту, розвитку окремих спортивних каналів та інтернет-

порталів, значного піднесення спорту на державному рівні. Як показує 

практика, для спортивного дискурсу найхарактернішим є соціоморфний тип, а 

менше за все використовують метафоричні одиниці природоморфного типу. 

Укладено короткий словник метафор, оскільки зафіксовані нами значення 

є повторюваними в низці трансляцій або чітко усвідомленими, якщо мова йде 

про оказіональні образні висловлювання. На наше переконання, постійна 

відтворюваність метафоричних значень та складність їхньої інтерпретації 

певним колом глядачів є суттєвими підставами для  кодифікації  таких метафор 

у лексикографічних джерелах.   

Отже, упродовж 30 років, коли українськомовний спортивний коментар 

розвивався й завойовував прихильність глядачів, лексичне наповнення 

збагатилося сотнями нових значень, що синтезують поняття в 

найрізноманітніших конфігураціях. Концептуальні перетини з кожним роком 

ускладнюються, кількісно збільшуються та засвідчують: спорт укріплюється в 

соціально-культурному просторі українців і є сферою, що певною мірою 

насаджує світоглядні орієнтири, а в лінгвістиці – розкриває широкі можливості 

слова до творення нових переносних значень. 
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СПИСОК ДЖЕРЕЛ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

№ Дата Трансляція Джерело 

1.  21.06.1992 Футбол. «Динамо-Таврія» УТ-1 

2.  14.09.1994 Футбол. «Динамо-Спартак М» УТ-1 

3.  07.12.1994 Футбол. «Динамо-Баварія» УТ-1 

4.  09.06.1996 Футбол. «Динамо-Дніпро» УТ-1 

5.  05.10.1996 Футбол. Україна-Португалія УТ-1 

6.  09.11.1996 Футбол. Португалія-Україна УТ-1 

7.  29.03.1997 Футбол. Албанія-Україна УТ-1 

8.  02.04.1997 Футбол. Україна-Північна Ірландія УТ-1 

9.  30.04.1997 Футбол. Німеччина-Україна УТ-1 

10.  07.06.1997 Футбол. Україна-Німеччина УТ-1 

11.  22.07.1997 Футбол. «Динамо-Баррі Таун» УТ-1 

12.  20.08.1997 Футбол. Україна-Албанія УТ-1 

13.  17.09.1997 Футбол. «ПСВ Ейндховен-Динамо» УТ-1 

14.  01.10.1997 Футбол. «Динамо-Ньюкасл» УТ-1 

15.  11.10.1997 Футбол. Вірменія-Україна УТ-1 

16.  05.11.1997 Футбол. «Барселона-Динамо» УТ-1 

17.  15.11.1997 Футбол. Україна-Хорватія УТ-1 

18.  27.03.1999 Футбол. Франція-Україна УТ-1 

19.  09.10.1999 Футбол. Росія-Україна УТ-1 

20.  13.11.1999 Футбол. Словенія-Україна Інтер 

21.  31.05.2000 Футбол. Англія-Україна Інтер 

22.  01.10.2000 Футбол. «Шахтар-Динамо» УТ-1 

23.  07.10.2000 Футбол. Вірменія-Україна Інтер 

24.  11.10.2000 Футбол. Норвегія-Україна Інтер 

25.  06.06.2001 Футбол. Україна-Уельс УТ-1 

26.  17.06.2001 Футбол. Чилі-Україна СТБ 

27.  16.10.2002 Футбол. Північна Ірландія-Україна Інтер 

28.  06.09.2003 Футбол. Україна-Північна Ірландія Інтер 

29.  08.09.2004 Футбол. Казахстан-Україна Інтер 

30.  07.10.2006 Футбол. Італія-Україна УТ-1 

31.  28.03.2007 Футбол. Україна-Литва UA:Перший 

32.  02.06.2007 Футбол. Франція-Україна UA:Перший 

33.  08.09.2007 Футбол. Грузія-Україна Інтер 

34.  12.09.2007 Футбол. Україна-Італія UA:Перший 

35.  13.10.2007 Футбол. Шотландія-Україна UA:Перший 

36.  17.10.2007 Футбол. Україна-Фарерські острови UA:Перший 

37.  17.11.2007 Футбол. Литва-Україна UA:Перший 

38.  06.02.2008 Футбол. Кіпр-Україна UA:Перший 

39.  26.03.2008 Футбол. Україна-Сербія UA:Перший 

40.  24.05.2008 Футбол. Нідерланди-Україна ТЕТ 
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41.  01.06.2008 Футбол. Швеція-Україна  ТЕТ 

42.  20.08.2008 Футбол. Україна-Польща ТРК Україна 

43.  06.09.2008 Футбол. Україна-Білорусь ТРК Україна 

44.  10.09.2008 Футбол. Казахстан-Україна ТРК Україна 

45.  03.11.2010 Футбол. Шахтар-Арсенал (Лондон) ТРК Україна 

46.  13.04.2013 Бокс. Гвоздік-Монтойя 2+2 

47.  19.04.2013 Бокс. Ломаченко-Валентіно  2+2 

48.  27.04.2013 Футбол. «Динамо-Дніпро» 2+2 

49.  30.09.2013 Футбол. «Арсенал-Севастополь» 2+2 

50.  06.10.2013 Футбол. «Динамо-Металург (Донецьк)» 2+2 

51.  06.10.2013 Футбол. «Дніпро-Металіст» 2+2 

52.  20.10.2013 Футбол. «Іллічівець-Шахтар» UA:Перший 

53.  27.10.2013 Футбол. «Динамо-Іллічівець»  2+2 

54.  30.10.2013 Футбол. «Шахтар (Свердловськ)-Динамо» Футбол 

55.  03.11.2013 Футбол. «Карпати-Чорноморець» 2+2 

56.  09.11.3013 Футбол. «Говерла-Шахтар» UA:Перший 

57.  23.11.2013 Футбол. «Дніпро-Іллічівець» 2+2 

58.  30.11.2013 Футбол. «Говерла-Таврія» Футбол 

59.  10.12.2013 Футбол. «Манчестер Юнайтед-Шахтар» 1+1 

60.  02.03.2014 Бокс. Ломаченко-Салідо 2+2 

61.  16.03.2014 Футбол. «Металург (Запоріжжя)-Шахтар» Футбол1 

62.  12.06.2014 Футбол. Бразилія-Хорватія UA:Перший 

63.  13.06.2014 Футбол. Іспанія-Нідерланди ТРК «Україна» 

64.  13.06.2014 Футбол. Чилі-Австралія ТРК «Україна» 

65.  14.06.2014 Футбол. Англія-Італія ТРК «Україна» 

66.  15.06.2014 Футбол. Франція-Гондурас ТРК «Україна» 

67.  15.06.2014 Футбол. Швейцарія-Еквадор UA:Перший 

68.  16.06.2014 Футбол. Німечиина-Португалія UA:Перший 

69.  16.06.2014 Футбол. Іран-Нігерія ТРК «Україна» 

70.  18.06.2014 Футбол. Іспанія-Чилі ТРК «Україна» 

71.  19.06.2014 Футбол. Уругвай-Англія ТРК «Україна» 

72.  20.06.2014 Футбол. Швейцарія-Франція ТРК «Україна» 

73.  21.06.2014 Футбол. Німеччина-Гана ТРК «Україна» 

74.  22.06.2014 Футбол. Південна Корея-Алжир ТРК «Україна» 

75.  22.06.2014 Футбол. Бельгія-Росія UA:Перший 

76.  13.07.2014 Футбол. Німеччина-Аргентина UA:Перший 

77.  04.10.2014 Бокс. Усик-Брюєр Інтер 

78.  15.11.2014 Футбол. Люксембург-Україна UA:Перший 

79.  23.11.2014 Бокс. Ломаченко-Пірійяпіньо 2+2 

80.  13.12.2014 Бокс. Усик-Вентер Інтер 

81.  18.04.2015 Бокс. Усик-Князев Інтер 

82.  29.08.2015 Бокс. Усик-Мюллер Інтер 

83.  24.10.2015 Хокей. «Дженералз-Донбас» HEL TV 

84.  31.10.2015 Хокей. «Донбас-Юність»  Xsport.ua 
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85.  01.11.2015 Хокей. «Донбас-Юність» Xsport.ua 

86.  14.11.2015 Футбол. Україна-Словенія ТРК «Україна» 

87.  17.11.2015 Футбол. Словенія-Україна ТРК «Україна» 

88.  18.11.2015 Гандбол. «Україна-Гомель» Xsport.ua 

89.  18.11.2015 Гандбол. «Спартак-Молодіжна збірна» Xsport.ua 

90.  28.11.2015 Бокс. Кличко-Ф’юрі  2+2 

91.  06.12.2015 Баскетбол. «Одеса-Будівельник» smotrisport.tv 

92.  12.12.2015 Бокс. Усик-Родрігес Інтер 

93.  18.12.2015 Баскетбол. «Будівельник-Говерла» smotrisport.tv 

94.  18.12.2015 Баскетбол. «Хортиця-Галичина» smotrisport.tv 

95.  20.12.2015 Хокей. «Донбас-Витязь» Xsport.ua 

96.  20.12.2015 Баскетбол. «Дніпро-Галичина» smotrisport.tv 

97.  24.12.2015 Баскетбол. «Волиньбаскет-Запоріжжя» smotrisport.tv 

98.  26.12.2015 Баскетбол. «Волиньбаскет-Кривбас» smotrisport.tv 

99.  27.12.2015 Баскетбол. «Говерла-Кремінь» smotrisport.tv 

100.  07.01.2016 Гандбол. «Україна-Греція» Xsport.ua 

101.  14.01.2016 Гандбол. «Україна-Кіпр»  Xsport.ua 

102.  24.02.2016 Футбол. «Динамо-Манчестер Сіті» Футбол 2 

103.  25-27.02.2016 Легка атлетика. Чемпіонат України UA:Суми 

104.  05.03.2016 Гандбол. «Мотор-Ла Ріоха» Xsport.ua 

105.  02.03.2016 Шахи. Матч ФІДЕ за звання чемпіонки 

світу з шахів. Марія Музичук vs Хоу 

Іфань. Партія #1 

Наживо 

106.  03.03.2016 Шахи. Матч ФІДЕ за звання чемпіонки 

світу з шахів. Марія Музичук vs Хоу 

Іфань. Партія #2 

Наживо 

107.  05.03.2016 Шахи. Матч ФІДЕ за звання чемпіонки 

світу з шахів. Марія Музичук vs Хоу 

Іфань. Партія #3 

Наживо 

108.  06.03.2016 Шахи. Матч ФІДЕ за звання чемпіонки 

світу з шахів. Марія Музичук vs Хоу 

Іфань. Партія #4 

Наживо 

109.  08.03.2016 Шахи. Матч ФІДЕ за звання чемпіонки 

світу з шахів. Марія Музичук vs Хоу 

Іфань. Партія #5  

Наживо 

110.  09.03.2016 Шахи. Матч ФІДЕ за звання чемпіонки 

світу з шахів. Марія Музичук vs Хоу 

Іфань. Партія #6 

Наживо 

111.  11.03.2016 Шахи. Матч ФІДЕ за звання чемпіонки 

світу з шахів. Марія Музичук vs Хоу 

Іфань. Партія #7 

Наживо 

112.  12.03.2016 Шахи. Матч ФІДЕ за звання чемпіонки 

світу з шахів. Марія Музичук vs Хоу 

Іфань. Партія #8 

Наживо 
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113.  13.03.2016 Шахи. Матч ФІДЕ за звання чемпіонки 

світу з шахів. Марія Музичук vs Хоу 

Іфань. Партія #9  

Наживо 

114.  05.03.2016 Хокей. «Кременчук-Компаньйон» KremenTV 

115.  10.03.2016 Футбол. «Шахтар-Андерлехт» Футбол 1 

116.  12.03.2016 Хокей. «Кременчуг-Дженералз» KremenTV 

117.  19.03.2016 Хокей. «Кременчуг-Дженералз» KremenTV 

118.  28.03.2016 Футбол. «Україна-Уельс» Футбол 

119.  07.04.2016 Футбол. «Брага-Шахтар» Футбол 1 

120.  09.04.2016 Бокс. Джошуа-Мартін Інтер 

121.  14.04.2016 Футбол. «Шахтар-Брага» Футбол 1 

122.  16.04.2016 Теніс. «Україна-Аргентина» UA: Перший 

123.  22.04.2016 Греко-римська боротьба. Чемпіонат 

України 

Kremen TV 

124.  23.04.2016 Греко-римська боротьба. Чемпіонат 

України 

Kremen TV 

125.  28.04.2016 Футбол. «Шахтар-Севілья» Футбол 1 

126.  29.04.2016 Футбол. «Сталь-Металіст» Футбол 2 

127.  30.04.2016 Баскетбол. «Хімік-Динамо» UA: Перший 

128.  01.05.2016 Футбол. «Шахтар-Динамо» ТРК «Україна» 

129.  05.05.2016 Футбол. «Севілья-Шахтар» Футбол 1 

130.  07.05.2016 Футбол. «Волинь-Дніпро» 2+2 

131.  07.05.2016 Футбол. «Чорноморець-Металіст» 2+2 

132.  15.05.2016 Kyiv Euro Marathon Xsport.ua 

133.  21.05.2016 Футбол. «Заря-Шахтар» Футбол 1 

134.  25.05.-

01.06.2016 

Важка атлетика. Чемпіонат України Xsport.ua 

135.  28.05.2016 Футбол. «Реал-Атлетико» Футбол 1 

136.  29.05.2016 Футбол. «Румунія-Україна» ТРК «Україна» 

137.  03.06.2016 Футбол. «Албанія-Україна» Футбол 2 

138.  10.06.2016 Футбол. «Франція-Румунія» ТРК «Україна» 

139.  11.06.2016 Футбол. «Албанія-Швейцарія» Футбол 2 

140.  11.06.2016 Футбол. «Англія-Росія» ТРК «Україна» 

141.  11.06.2016 Футбол. «Уельс-Словаччина» Футбол 1 

142.  12.06.2016 Футбол. «Польща-Північна Ірландія» Футбол 2 

143.  12.06.2016 Футбол. «Німеччина-Україна» ТРК «Україна» 

144.  12.06.2016 Футбол. «Туреччина-Хорватія» Футбол 2 

145.  13.06.2016 Футбол. «Ірландія-Швеція» Футбол 2 

146.  13.06.2016 Футбол. «Бельгія-Італія» ТРК «Україна» 

147.  13.06.2016 Футбол. «Іспанія-Чехія» Футбол 2 

148.  14.06.2016 Футбол. «Португалія-Ісландія» ТРК «Україна» 

149.  14.06.2016 Футбол. «Австрія-Угорщина» Футбол 1 

150.  16.06.2016 Футбол. «Англія-Уельс» Футбол 2 

151.  16.06.2016 Футбол. «Німеччина-Польща» Укр.радіо / 
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Футбол 1 

152.  16.06.2016 Футбол. «Україна-Північна  Ірландія» ТРК «Україна» 

153.  17.06.2016 Футбол. «Іспанія-Туреччина» ТРК «Україна» 

154.  17.06.2016 Футбол. «Чехія-Хорватія» ТРК «Україна» 

155.  18.06.2016 Футбол. «Ісландія-Угорщина» Футбол 1 

156.  19.06.2016 Футбол. «Швейцарія-Франція» ТРК «Україна» 

157.  21.06.2016 Футбол. «Україна-Польща» ТРК «Україна» 

158.  21.06.2016 Футбол. «Хорватія-Іспанія» ТРК «Україна» 

159.  22.06.2016 Футбол. «Англія-Уельс» Футбол 2 

160.  22.06.2016 Футбол. «Італія-Швеція» ТРК «Україна» 

161.  22.06.2016 Футбол. «Угорщина-Португалія» Футбол 1 

162.  25.06.2016 Футбол. «Польща-Швейцарія» Футбол 2 

163.  25.06.2016 Футбол. «Хорватія-Португалія» ТРК «Україна» 

164.  26.06.2016 Футбол. «Бельгія-Угорщина» ТРК «Україна» 

165.  26.06.2016 Футбол. «Німеччина-Словаччина» Футбол 1 

166.  27.06.2016 Футбол. «Англія-Ісландія» ТРК «Україна» 

167.  27.06.2016 Футбол. «Італія-Іспанія» Футбол 1 

168.  30.06.2016 Футбол. «Польща-Португалія» ТРК «Україна» 

169.  01.07.2016 Футбол. «Уельс-Бельгія» ТРК «Україна» 

170.  02.07.2016 Футбол. «Німеччина-Італія» ТРК «Україна» 

171.  03.07.2016 Футбол. «Франція-Ісландія» ТРК «Україна» 

172.  06.07.2016 Футбол. «Португалія-Уельс» ТРК «Україна» 

173.  07.07.2016 Футбол. «Німеччина-Франція» ТРК «Україна» 

174.  10.07.2016 Футбол. «Португалія-Франція» ТРК «Україна» 

175.  10.07.2016 Чемпіонат Європи з легкої атлетики Xsport.ua 

176.  05.-21.08.2016 ХХХІ Олімпійські ігри. Баскетбол  UA: Перший 

177.  05.-21.08.2016 ХХХІ Олімпійські ігри. Бокс  UA: Перший 

178.  05.-21.08.2016 ХХХІ Олімпійські ігри. Важка атлетика  UA: Перший 

179.  05.-21.08.2016 ХХХІ Олімпійські ігри. Велоспорт UA: Перший 

180.  05.-21.08.2016 ХХХІ Олімпійські ігри. Веслування UA: Перший 

181.  05.-21.08.2016 ХХХІ Олімпійські ігри. Волейбол, 

гандбол, наст.теніс 

UA: Перший 

182.  05.-21.08.2016 ХХХІ Олімпійські ігри. Дзюдо  UA: Перший 

183.  05.-21.08.2016 ХХХІ Олімпійські ігри. Плавання, стрибки 

у воду, синхронне плавання 

UA: Перший 

184.  05.-21.08.2016 ХХХІ Олімпійські ігри. Спортивна 

гімнастика 

UA: Перший 

185.  05.-21.08.2016 ХХХІ Олімпійські ігри. Стрільба з лука, 

кульова стрільба 

UA: Перший 

186.  05.-21.08.2016 ХХХІ Олімпійські ігри. Фехтування UA: Перший 

187.  18.08.2016 Футбол. «Істанбул-Шахтар» ТРК «Україна» 

188.  08.10.2016 Хокей. «Білий Барс-Дженералз» Xsport.ua 

189.  08.10.2016 Хокей. «Витязь-Кривбас» Xsport.ua 

190.  09.10.2016 Хокей. «Донбас-Кременчуг» Xsport.ua 
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191.  11.10.2016 Хокей. «Дженералз-Кривбас» Xsport.ua 

192.  15.10.2016 Хокей. «Донбас-Дженералз» Xsport.ua 

193.  16.10.2016 Хокей. «Витязь-Білий Барс» Xsport.ua 

194.  16.10.2016 Хокей. «Кривбас-Кременчуг» Xsport.ua 

195.  19.10.2016 Хокей. «Білий Барс-Донбас» Xsport.ua 

196.  19.10.2016 Хокей. «Витязь-Кременчуг» Xsport.ua 

197.  20.10.2016 Хокей. «Кривбас-Дженералз» Xsport.ua 

198.  26.10.2016 Хокей. «Витязь-Донбас» Xsport.ua 

199.  26.10.2016 Хокей. «Кременчуг-Дженералз» Xsport.ua 

200.  27.10.2016 Хокей. «Білий Барс-Кривбас» Xsport.ua 

201.  29.10.2016 Хокей. «Донбас-Кременчуг» Xsport.ua 

202.  04.11.2016 Хокей. «Білий Барс-Витязь» Xsport.ua 

203.  05.11.2016 Хокей. «Витязь-Кривбас» Xsport.ua 

204.  07.11.2016 Хокей. «Кременчуг-Донбас» Xsport.ua 

205.  09.11.2016 Хокей. «Донбас-Вітязь» Xsport.ua 

206.  10.11.2016 Хокей. «Дженералз-Кременчуг» Xsport.ua 

207.  10.11.2016 Хокей. «Кривбас-Білий Барс» Xsport.ua 

208.  12.11.2016 Футбол. Україна-Фінляндія ТРК Україна  

209.  12.11.2016 Хокей. «Білий Барс-Кременчуг» Xsport.ua 

210.  12.11.2016 Хокей. «Кривбас-Донбас» Xsport.ua 

211.  13.11.2016 Хокей. «Витязь-Дженералз» Xsport.ua 

212.  15.11.2016 Хокей. «Білий Барс-Донбас» Xsport.ua 

213.  16.11.2016 Хокей. «Кременчуг-Витязь» Xsport.ua 

214.  20.11.2016 Хокей. «Анже-Оденсе» Xsport.ua 

215.  20.11.2016 Хокей. «Кременчуг-Кривбас» Xsport.ua 

216.  20.11.2016 Хокей. «Нотінгем-Донбас» Xsport.ua 

217.  27.11.2016 Біатлон. Кубок світу. Естерсунд, 1 етап. 

Змішана естафета 

Xsport.ua 

218.  28.11.2016 Бокс. Кличко-Ф’юрі 2+2 

219.  03.12.2016 Хокей. «Кривбас-Донбас» Xsport.ua 

220.  05.12.2016 Хокей. «Кривбас-Донбас» Xsport.ua 

221.  07.12.2016 Хокей. «Кременчуг-Дженералз» Xsport.ua 

222.  08.12.2016 Хокей. «Білий Барс-Кривбас» Xsport.ua 

223.  09.12.2016 Біатлон. Кубок світу. Поклюка, 2 етап Xsport.ua 

224.  09.12.2016 Хокей. «Донбас-Витязь» Xsport.ua 

225.  10.12.2016 Біатлон. Кубок світу. Поклюка. Гонка 

переслідування, чоловіки 

Xsport.ua 

226.  10.12.2016 Біатлон. Кубок світу. Поклюка. Гонка 

переслідування, жін. 

Xsport.ua 

227.  11.12.2016 Біатлон. Кубок світу. Поклюка. Естафета, 

жін. 

Xsport.ua 

228.  11.12.2016 Біатлон. Кубок світу. Поклюка. Естафета, 

чол.. 

Xsport.ua 

229.  18.12.2016 Біатлон. Кубок світу. Нове Место.Мас- Xsport.ua 
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старт, ж. 

230.  18.12.2016 Біатлон. Кубок світу. Нове Место. Мас-

старт, ч. 

Xsport.ua 

231.  22.12.2016 Хокей. «Дженералз-Кременчуг» Xsport.ua 

232.  24.12.2016 Хокей. «Дженералз-Витязь» Xsport.ua 

233.  24.12.2016 Хокей. «Донбас-Кривбас» Xsport.ua 

234.  25.12.2016 Хокей. «Білий Барс-Кременчуг» Xsport.ua 

235.  27.12.2016 Хокей. «Дженералз-Донбас» Xsport.ua 

236.  05.01.2017 Біатлон. Кубок світу. Оберхоф, 4 етап. 

Спринт, чоловіки 

Xsport.ua 

237.  06.01.2017 Біатлон. Кубок світу. Оберхоф, 4 етап. 

Спринт, жінки 

Xsport.ua 

238.  07.01.2017 Біатлон. Кубок світу. Оберхоф, 4 етап. 

Гонка переслідування, жінки 

Xsport.ua 

239.  07.01.2017 Біатлон. Кубок світу. Оберхоф, 4 етап. 

Гонка переслідування, чоловіки 

Xsport.ua 

240.  08.01.2017 Хокей. «Донбас-Білий Барс» Xsport.ua 

241.  12.01.2017 Біатлон. Кубок світу. Рупольдинг, 5 етап. 

Естафета, жінки 

Xsport.ua 

242.  12.01.2017 Хокей. «Кривбас-Кременчуг» Xsport.ua 

243.  14.01.2017 Хокей. «Витязь-Кривбас» Xsport.ua 

244.  15.01.2017 Біатлон. Кубок світу. Рупольдинг, 5 етап. 

Гонка переслідування, чоловіки 

Xsport.ua 

245.  18.01.2017 Хокей. «Дженерлз-Білий Барс» Xsport.ua 

246.  18.01.2017 Хокей. «Донбас-Кременчуг» Xsport.ua 

247.  19.01.2017 Біатлон. Кубок світу. Антхольц, 6 етап. 

Індивідуальна гонка, жінки 

Xsport.ua 

248.  19.01.2017 Хокей. «Кривбас-Витязь» Xsport.ua 

249.  20.01.2017 Біатлон. Кубок світу. Антхольц, 6 етап. 

Індивідуальна гонка, чоловіки 

Xsport.ua 

250.  20.01.2017 Хокей. «Дженералз-Донбас» Xsport.ua 

251.  21.01.2017 Біатлон. Кубок світу. Антхольц, 6 етап. 

Естафета, чоловіки 

Xsport.ua 

252.  21.01.2017 Біатлон. Кубок світу. Антхольц, 6 етап. 

Мас-старт, жінки 

Xsport.ua 

253.  21.01.2017 Хокей. «Білий Барс-Витязь» Xsport.ua 

254.  21.01.2017 Хокей. «Кременчуг-Кривбас» Xsport.ua 

255.  22.01.2017 Біатлон. Кубок світу. Антхольц, 6 етап. 

Естафета, жінки 

Xsport.ua 

256.  22.01.2017 Біатлон. Кубок світу. Антхольц, 6 етап. 

Мас-старт, чоловіки 

Xsport.ua 

257.  22.01.2017 Біатлон. Кубок світу. Спринт, жінки ЮА:Перший 

258.  28.01.2017 Хокей. Кривбас-Дженералз» Xsport.ua 

259.  29.01.2017 Хокей. «Донбас-Білий Барс» Xsport.ua 
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260.  02.02.2017 Хокей. «Білий Барс-Кривбас» Xsport.ua 

261.  02.02.2017 Хокей. «Дженералз-Кременчуг» Xsport.ua 

262.  05.02.2017 Хокей. «Донбас-Кривбас» Xsport.ua 

263.  09.02.2017 Біатлон. ЧС, Хохфільцен. Змішана 

естафета 

Xsport.ua 

264.  10.02.2017 Біатлон. ЧС, Хохфільцен. Спринт, жінки Xsport.ua 

265.  11.02.2017 Біатлон. ЧС, Хохфільцен. Спринт, 

чоловіки 

Xsport.ua 

266.  12.02.2017 Біатлон. ЧС, Хохфільцен. Гонка 

переслідування, жінки 

Xsport.ua 

267.  12.02.2017 Біатлон. ЧС, Хохфільцен. Гонка 

переслідування, чоловіки 

Xsport.ua 

268.  15.02.2017 Біатлон. ЧС, Хохфільцен. Індивідуальна 

гонка, жінки 

Xsport.ua 

269.  16.02.2017 Біатлон. ЧС, Хохфільцен. Індивідуальна 

гонка, чоловіки 

Xsport.ua 

270.  17.02.2017 Біатлон. ЧС, Хохфільцен. Естафета, жінки Xsport.ua 

271.  17.02.2017 Біатлон. ЧС. Хохфільцен. Естафета, жінки UA:Перший 

272.  18.02.2017 Біатлон. ЧС, Хохфільцен. Естафета, 

чоловіки 

Xsport.ua 

273.  18.02.2017 Хокей. «Кривбас-Кременчук» Xsport.ua 

274. 1 19.02.2017 Біатлон. ЧС, Хохфільцен. Мас-старт, 

жінки 

Xsport.ua 

275.  19.02.2017 Біатлон. ЧС, Хохфільцен. Мас-старт, 

чоловіки 

Xsport.ua 

276.  21.02.2017 Хокей. «Дженералз-Кривбас» Xsport.ua 

277.  10.03.2017 Біатлон. КС. Контіолахті. Спринт, 

чоловіки 

Xsport.ua 

278.  11.03.2017 Біатлон. КС. Контіолахті. Гонка 

переслідування, чоловіки 

Xsport.ua 

279.  17.03.2017 Біатлон. КС. Холменколлен. Спринт, 

жінки 

Xsport.ua 

280.  18.03.2017 Біатлон. КС. Холменколлен. Гонка 

переслідування, жінки 

Xsport.ua 

281.  09.04.2017 Футзал. Україна-Чорногорія Xsport.ua 

282.  22.04.2017 Бокс. Pro Boxing Show Xsport.ua 

283.  22.04.2017 Футзал. «Сокіл-Локомотив» Xsport.ua 

284.  22.04.2017 Футзал. «ХІТ-Титан-Заря» Xsport.ua 

285.  27.04.2017 Бокс. Sparta Boxing Promotoins Xsport.ua 

286.  28.-30.04.2017 Веслування на байдарках і каное. Кубок 

України 

Xsport.ua 

287.  29.04.2017 ММА, чемпіонат України Xsport.ua 

288.  08-09.05.2017 Міжнародний шаховий фестиваль. Кубок 

Львова-2017  

Наживо 
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289.  12.05.2017 Баскетбол. Говерла-КДПУ Xsport.ua 

290.  27.05.2017 Велогонка Horizon Park Race Maidan-2017 Xsport.ua 

291.  29.05.2017 Футзал. «Енергія-Продексім» Xsport.ua 

292.  07.-08.06.2017 Боротьба. Чемпіонат України Xsport.ua 

293.  09.06.2017 Волейбол. Данія-Угорщина Xsport.ua 

294.  09.06.2017 Волейбол. Україна-Ізраїль Xsport.ua 

295.  10.06.2017 Волейбол. Данія-Україна Xsport.ua 

296.  10.06.2017 Волейбол. Ізраїль-Угорщина Xsport.ua 

297.  10.06.2017 Пляжний футбол. Чемпіонат України Xsport.ua 

298.  11.06.2017 Волейбол. Данія-Ізраїль Xsport.ua 

299.  11.06.2017 Волейбол. Україна-Угорщина Xsport.ua 

300.  11.06.2017 Футбол. Фінляндія-Україна ТРК «Україна» 

301.  15.06.2017 Гандбол. Україна-Македонія Xsport.ua 

302.  15.06.2017 Футбол. «Шахтар-Динамо» ТРК «Україна» 

303.  01.07.2017 Бокс. Руденко-Повєткін Xsport.ua 

304.  03.07.2017 Веслування на байдарках і каное. 

Чемпіонат України 

Xsport.ua 

305.  18.-30.07.2017 Дефлімійські ігри (футбол) UA:Перший 

306.  20.-30.07.2017 Всесвітні ігри (аеробіка, американський 

футбол, карате, кікбоксинг, роликовий 

хокей, синхронні стрибки на батуті, 

сквош, сумо) 

UA:Перший 

307.  26.07.2017 Футбол. «Динамо-Янг Бойз» 2+2 

308.  06.08.2017 Бокс. Ломаченко-Марріага Інтер 

309.  10.09.2017 Бокс. Усик-Хук Інтер 

310.  01.10.2017 Міжнародний білоцерківський марафон Xsport.ua 

311.  07.10.2017 Футбол. «Україна-Косово» ТРК «Україна» 

312.  09.10.2017 Хокей. «Галицькі Леви-Донбас» Xsport.ua 

313.  10.10.2017 Футбол. «Хорватія-Україна» ТРК «Україна» 

314.  10.10.2017 Хокей. «Вовки-Кременчуг» Xsport.ua 

315.  01.11.2017 Хокей. «Білий Барс-Динамо» Xsport.ua 

316.  18.11.2017 Хокей. «Кременчук-Білий Барс» Xsport.ua 

317.  25.11.2017 Кубок україни з хортингу| у розділі – 

нокдаун 

Наживо 

318.  02.12.2017 Біатлон.  Спринт, чол. Естерсунд UA:Перший 

319.  06.12.2017 Футбол. «Шахтар-Манчестер Сіті» ТРК «Україна» 

320.  07.12.2017 Футбол. «Зоря-Атлетико» ТРК «Україна» 

321.  08.12.2017 Біатлон. Гонка( жінки) UA:Перший 

322.  09.12.2017 Біатлон. Гонка переслідування (жінки) UA:Перший 

323.  09.12.2017 Футбол. Пачука-Відад UA:Перший 

324.  10.12.2017 Бокс. Ломаченко-Рігондо Інтер 

325.  17.12.2017 «Кубок України з хортингу».  Основна 

трансляція 

Кремінь ТБ 
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326. 04.01.2018 Біатлон. Спринт (жін.). 4 етап КС (Оберхоф) UA:Перший 

327. 06.01.2018 Біатлон. Гонка переслідування (чол.). 4 

етап КС (Оберхоф) 

UA:Перший 

328. 07.01.2018 Біатлон. Естафета (чол.). 4 етап 

КС(Оберхофф) 

UA:Перший 

329. 10.01.2018 Біатлон. Індивідуальна гонка (чол.). 5 етап 

КС (Рупольдинг).  

UA:Перший 

330. 11.01.2018 Біатлон. Індивідуальна гонка (жін.). 5 етап 

КС (Рупольдинг) 

UA:Перший 

331.  13.01.2018 Біатлон. Естафета (жін.). 5 етап 

КС(Рупольдинг) 

UA:Перший 

332. 14.01.2018 Біатлон. Мас-старт (чол.). 5 етап 

КС(Рупольдинг) 

UA:Перший 

333.  14.01.2018 Біатлон. Мас-старт (жін.). 5 етап 

КС(Рупольдинг) 

UA:Перший 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

       Результати опитування спортивних коментаторів 

(У відповідях збережено авторську орфографію та пунктуацію) 

 

Питання до 

коментатора  

 

 

Відповіді 

Кирило Круторогов,  

телеканал «Футбол» 

Дмитро Лазуткін, 

телеканал «Інтер» 

1. Якими 

основними 

мовними 

засобами Ви 

послуговуєтесь 

під час 

коментування 

матчів? Яка їх 

роль? 

1. Користуюся алегоріями, 

метафорами, гіперболами, 

порівнянням, риторичними 

питаннями, епітетами, тощо. Я 

вважаю, якщо це робити вчасно і 

влучно, але і не перебільшувати із 

цим, то мова коментаря матиме 

багатший, глибший вигляд. Гадаю, що 

такий варіант бачиться глядачу 

цікавішим. 

1. Метафорами, 

умовними 

діалогами, 

епітетами  –  задля 

збагачення 

візуального ряду. 

2. Якщо Ви 

вживаєте 

метафори, Ви це 

робите свідомо 

чи вони 

виникають 

раптово, на 

емоціях? 

2. Значною мірою, вони з’являються 

на емоціях. Я намагаюся читати 

чимало художньої літератури, тож 

деякі метафори можуть прийти на 

пам’ять саме звідти. Вкрай рідко в 

процесі читання, бачу якусь 

метафору, вважаю її доречною для 

футболу, занотовою і пізніше 

використовую. Але трапляється і 

подібне. 

2. Є імпровізації, 

але подекуди я 

готую якісь 

соковиті фрази. 

3. Чи спираєтесь 

Ви на досвід 

інших 

коментаторів, 

зокрема й 

зарубіжних, при 

підготовці 

тексту? 

3. Коментар матчів відбувається в 

режимі реального часу, тому про 

написання тексту не може бути і 

мови. Під час підготовки я тезово 

нотую деякі цікаві факти, цитати, 

тощо, але не пишу заздалегіть 

«авторський» текст, що йтиме від 

першої особи, тобто від мене. До того 

ж, вважаю, якщо колега користується 

цікавим художнім засобом, брати 

його і також використовувати – 

певною мірою, крадіжка. Коментатор 

має бути індивідуальністю. 

3. Я вивчаю досвід 

американських і 

британських 

журналістів. 

 

 



 

 

 

Додаток Б 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В 



 

 

Додаток Г 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Д 



 

 

 

 

 

Додаток Е 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Ж 
Результати пілотного асоціативного експерименту 

(фрагмент) 

  Глядачі спортивних трансляцій       Нейтральні глядачі 

 

асоціації тотожні 

коментаторському значенню; 

   

асоціації, що 

неповністю розкривають 

коментаторське значення, або 

таке, що характеризує спортивну 

реалію в новому аспекті;  

   

асоціації нетотожні 

коментаторському значенню; 

 

   концептуально-мовні 

лакуни. 

 

 

 



 

 

 

Структура концептосфери «спорт» (за 1991-2000 рр.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток З 



 

 

 

 

Структура концептосфери «спорт» (за 2001-2010 рр.)  

 

Додаток К 



 

 

 

 

Структура концептосфери «спорт» (за 2011-2017 рр.)  

 

 

Додаток Л 


