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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ 

 

Яна Баліцька  

Науковий керівник – О. В. Дуденко 

 

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ  

У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ЛЮКО ДАШВАР  

(на матеріалі роману «На запах м’яса») 
 

Різнофункціональні складнопідрядні конструкції посідають особливе 
місце в системі українського синтаксису завдяки своїй формально-

граматичній будові і комунікативній організації, у якій виражають 

відношення залежності і підпорядкування [2, с. 260]. 

Сучасні лінгвісти визнають складнопідрядне речення окремим об’єктом 

синтаксису, хоч у І половині ХХ століття у слов’янському мовознавстві це 

питання належало до дискусійних. Тривалий час складнопідрядне речення 

вважали поєднанням простих. Думку про інтонаційну та смислову цілісність 

складнопідрядного речення, про взаємозалежність його частин (компонентів) 
обстоювали В. Богородицький, В. Виноградов та ін. [3]. Також вивченням 

синтаксису складнопідрядного речення займалися такі вчені, як 

І. Вихованець, А. Загнітко, Б. Кулик, М. Плющ, С. Шевчук, К. Шульжук та ін. 

Проте і сьогодні досить важливим є вивчення різних засобів зв’язку 

компонентів складнопідрядного речення, особливостей їх функціонування. 

Актуальність дослідження зумовлена потребою в систематизації 

міркувань учених щодо специфіки синтаксичних структур у художньому 
дискурсі сучасних українських письменників.  

Мета пропонованого дослідження – систематизувати контекстуальні 

складнопідрядні речення (СПР), визначити особливості їх структури, 

семантики, уживання, роль сполучників і сполучних слів у різних видах 

підрядних у мові роману Люко Дашвар «На запах м’яса». 

Зазначимо, що мовна палітра письменниці барвиста; вона часто 

використовує різні складні конструкції, зокрема, спостерігаємо активне 

уживання складнопідрядних речень різних типів.  
Нами було зафіксовано близько 360 складнопідрядних речень, де наявні 

лише дві частини: головна і підрядна. Серед них виділено такі типи (у порядку 

спадання): 85 – з’ясувальних; 57 – означальних; 47 – порівняльних, 37 – 

причини; 33 – з підрядною частиною часу; 31 – умови; 24 – займенниково-
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співвідносних; 23 – мети; 7 – способу дії, 7 – міри й ступеня; 5 – місця; 3 – 

допусту. Зовсім не виявлено СПР наслідку та супровідних. 

Найчастіше вживані у романі СПР з’ясувальні (85). У цих реченнях 

постпозитивна підрядна частина залежить від дієслова або предикативного 

прислівника, сполучаючись сполучником або сполучним словом. У більшій 
частині з них авторка послуговується сполучником що (44): І не скажеш, що 

немічний; Мати Горохова засвідчила, що бачила сина в неділю о 

вісімнадцятій двадцять; Чому ви сказали, що на хуторі лише Сашко 

залишиться? Якось і на думку не спадало, що обережні круки свої гнізда 

просто поряд із хатами людськими влаштовують (цит. за ел. дж. 1). Дуже 

рідко (усього 3 випадки) цей сполучник корелює із сполучним словом що 

(чого), яке притягує на себе логічний наголос: І роби, що кажу! Тільки скажи, 

чого хочеш; Не знаю, що робити… Таким чином, сполучний засіб що домінує.  
Лише у 13 випадках зафіксовано сполучник щоби, і це є показовим для 

письменниці: не щоб, а саме його названий фонетичний варіант, наприклад: 

Та хочу, щоби ти знала…; Просто… хотіла, щоби ти вірив мені…; Фермер, 

с..а, вимагає, щоби один вихідний влаштовували; Хочу, щоби у твоїй 

перукарні мене обкорнали круто. 

Також у 13 випадках бачимо сполучний засіб як, але розрізняємо у 6 

випадках сполучник як (Дивитися, як дурна квіткарка пнеться стати леді? 
Майка не чула, як розчахнулися двері; Майка не зізнається, як сильно гидує 

ними), а в решті контекстів аналогічне сполучне слово (бо на нього падає 

логічний наголос): Подивишся, як я живу; Але маю знати, як ти про мою 

доньку й майбутнього онука дбати плануєш; А треба ж було перевірити, як 

та дівчина в материній хаті хазяйнує; Це ти ніяк не вигадаєш, як мене 

звабити. 

У ролі сполучних слів в аналізованих СПР з’ясувальних авторка 

спорадично використовує і прислівники коли (Майка не пам’ятала, коли саме 
Толя вперше назвав її Манею), поки (Петро ледь діждався, поки жінка з 

хати), де (Він не знає, де її гуртожиток…), наскільки (Тільки третього дня 

на Лупиному хуторі Майка остаточно усвідомила, наскільки круто змінила 

своє життя). Сполучними словами (у поодиноких випадках) слугують і 

займенники який, яка, яке, які: Уявляєш, який мудрий; Бачу, яка сильна; 

Зрозумієш, яке тіло мужчині потрібне; Спитай, які фарби мають; Та мені 

по цимбалах, які в нього принципи. Зауважимо, що у Люко Дашвар часто 

зустрічаються обірвані речення, наприклад: Дочекатися не можеш, поки я…  
На другому місці за уживаністю – СПР означальні (57). Їхньою 

специфічною особливістю є переважне вживання сполучника що на місці 
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можливого сполучного слова (близько 30 контекстів). Пояснимо це на 

прикладах: Смикнула мотузку, що вона до саней кріпилася; І ножа нема, що 

Галя ним картоплю чистила; Простягнув руки до свічки, що вона у звичайній 

скляній банці посеред столу стовбичила; Увіп’ялася очима у фото 

усміхненого хлопця в бейсболці, що воно стояло на столі посеред свічок; та ін. 
У зазначених реченнях зручнішим видається сполучне слово у ролі 

сполучного засобу постпозитивного підрядного, пор.: Смикнула мотузку, яка 

до саней кріпилася; І ножа нема, яким Галя картоплю чистила і т. д. Однак 

письменниці імпонує інший спосіб. 

У решті означальних СПР бачимо такі сполучні слова: що, яка, який (у 

різних відмінках), де, напр.: З отою Майкою, що в мене хату купила, не 

побалакаєш; Майка лишається посеред доріжки, що веде до проспекту; 

Думку про іншу жінку, яка могла б у Петра завестися, першою відмела; 
Галаганові ще та пательня руку гріла, якою він Тольку Гороха по голові 

лупонув…; Троє живих, знесилених, переляканих, неадекватних людей 

дивилися на сірий брезент, під яким стрімко хололо тіло Сашка Задуми; На 

третій день пошуків надії лишилося на сто кроків до жовтої хати, за якою 

буйно розрослися здичавілі груші і яблуні; Усілася за столиком в італійському 

ресторанчику, де вони з Андрієм…; Знаю нормальну службу, де завжди є 

вільні автівки. Поодиноко письменниця використовує сполучник ніби (Чому 
Вітка робить вигляд, ніби нічого не відбувається?). 

На третьому місці за уживаністю в мові Люко Дашвар є СПР з підрядною 

порівняльною частиною (49). Їх не завжди просто відрізнити від порівняльних 

зворотів, які ускладнюють просте речення, але їхня наявна або латентна 

предикативна основа допомагає зробити вибір. Найуживанішим є сполучник 

як (27 випадків): Рухалася граціозно, упевнено, як хижа тварина; Пашемо, як 

ті коні…; Така ж… кульгава, як сам Горох; Чого ж з тебе правда пре, як 

бульбашки з шампанського?! А чого то ви, тітко, як та хвойда, по землі 
катаєтеся без діла?! Я ж за тобою півроку ходив, як та курва за гаманцем! 

Що ви мені тут, с..и, крутитеся, як вужаки на сковорідці? Бачимо, що 

авторка віддає перевагу неповним підрядним порівняльним, у яких 

пропущено присудок, зате є або група присудка, або вказівний займенник біля 

підмета.  

Сполучники ніби, наче майже урівноважені, ними авторка 

послуговується нерідко: І не йдеться йому з того двору, ніби колоди до ніг 

поприростали; Ніколи вони з Толею не розповідали одне одному про свої 
колишні життя, ніби й не було ніякого життя до тої зустрічі на Різдво в 

промерзлій хаті на Лупиному хуторі; Люди зникають із хутора, ніби їх ці… 
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зелені прибульці ковтають одне за одним; Реп’ях мотильнув башкою, наче 

струсив попіл минулих часів; Ігор лякається, наче бачить привид; Люди 

тануть, наче сніг; Аж тут від кролятника шурхіт вкрай неприємний – наче 

хто сокиру вхопив і за дверима зачаївся та ін. 

СПР причини, часу, умови є однаково уживаними в мові роману – їх 
понад 30 кожного виду. Так, у підрядних причини практично домінує 

улюблений письменницею семантичний сполучник бо: Під час обідньої 

перерви влаштували розіграш, бо, на диво, охочих не бракувало; Хоч Миколі 

Миколайовичу не пожалієшся, бо ще звільнить мене? Справи й жертви без 

любові не мають ціни, бо їх роблять руки, розум, воля, та не серце; І вона 

потерпить, бо гріх має… Лише у кількох випадках спостерігаємо інші 

сполучники: Жіночка насупилася, наче обов’язково мала ідентифікувати 

незнайомку; Тільки тому, що в діда очі лукаві?  
У СПР часу авторка найчастіше послуговується сполучним словом коли 

(у 24 із 37 речень): Там її Вітка і знайшла, коли повернулася з роботи опівночі; 

Увечері, коли сонце заснуло, розпалили вогнище… У решті випадків 

використовує сполучні слова доки, поки, як: На Балі якомусь відлежувалася, 

поки ми тут вкалували; Дивилася у вікно, поки прудкі офіціанти 

завантажували стіл; Вирішили китайське диво брезентом накрити доти, 

доки Толя не купить необрізаної дошки й біля хати для дирчика дах не 
побудує; Однаково б не відірвалася від Андрія аж доти, доки б сам не 

відпустив; Одразу, як біда сталася, не змогла. Лише у 2 випадках зафіксовано 

сполучник часу після того, як: Сніг пішов лише після того, як люди 

дісталися теплих хат. 

У СПР умови (31) як сполучний засіб домінує семантичний сполучник 

якщо: Поїдеш, якщо мову опануєш; Та й кахлі повідпадають, якщо ви зараз у 

ванній кімнаті собі баню влаштуєте. Менш уживаним є семантичний 

сполучник якби (Якби окріп не забулькав у каструлі, розревлася б; Якби не 
Чорнобиль та викиди, хіба мужики слабшали б у сорок років?! Якби окріп не 

забулькав у каструлі, розревлася б). Поодинокими є сполучники як, коли: Я 

вам усім горлянки перегризу, як ви про мою Майю погане слово нявкнете! Як 

Майя слова не дотримає, хай краще мене посадять; На природу виїжджаємо, 

коли Григорію Івановичу вдається службову машину… взяти. 

СПР займенниково-співвідносні і мети мають маже однакову частотність 

– їх зафіксовано близько 25. У підрядних першого типу підрядна частина 

залежить, як правило, від вказівного займенника (те, того, тих) і 
приєднується переважно сполучником чи сполучним словом що: Чому 

просто не виконала те, що вимагав? Нащо витрачати сили на те, що 
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обмежене строком перебування у виші? Забудемо тих, через кого сльози 

лили; Людина є тим, що вона любить. У кількох випадках підрядне залежить 

від означального займенника все: Беззастережно розповідала все, про що 

мала мовчати; Усе, що маємо, віддамо! 

Для підрядних мети (23) характерний тільки один сполучник – щоби: 

Просить везти тихесенько, щоби пасажирка не розгубила мрій; Узяла 

додому купу паперів, щоби вивчити до понеділка; Обіцяв мене в інститут 

прилаштувати заради того, щоби мама погодилася до нього переїхати; 

Спеціально припхалася, щоби мені поплакатися. Цікаво, що авторка віддає 

перевагу саме цьому варіанту сполучника, а не щоб. 

Найменш уживаними виявилися складнопідрядні речення з підрядними 

способу дії (Та все сталося не так, як гадалося; Якось так, щоби не впасти 

й до гнізда дістатися), міри і ступеня (Дай йому дверцятами по тулубу так, 
щоби аж відкинуло на узбіччя; Усередині все стискається так сильно, що я 

перетворююся на маленьку, нікому не помітну крапку), місця (Так у п’ять 

рочків Толя Горохов опинився в Прилуках, де жили бабця з дідом по материній 

лінії в трикімнатній квартирі в центрі міста; Течія винесла надвір, де люди 

вже стояли з кошиками довгою, безкінечною вервечкою) і допусту (Та 

наступного ранку з’явилася в офісі «Гібралтару» іншою, хоч і лляний 

костюмчик усе той же, і босоніжки). Цікаво, що взагалі не було зафіксовано 
СПР наслідку і супровідних.  

Відзначимо, що загалом складнопідрядні речення з різними видами 

підрядних відіграють важливу роль у художньому дискурсі творів Люко 

Дашвар. Їх функціонування, семантико-стилістична роль регламентуються 

індивідуально-авторським стилем і демонструють багатство художньої мови 

письменниці. 
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Марина Бойко  

Науковий керівник – В. В. Розгон 

  

ОБСТАВИННІ ПРИСЛІВНИКИ МІСЦЯ  

У РОМАНІ ВАСИЛЯ ШКЛЯРА «ХАРАКТЕРНИК»: 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 
 

У сучасній українській мові прислівники місця неоднорідні. Деякі з них 

тісніше пов’язані із власне іменниками, бо зумовлені семантикою дієслів і 

входять до їхньої валентної рамки. Як відзначають дослідники, до них 
належать ті просторові прислівники, які вимагають дієслова локативного 

стану. Інші просторові прислівники ближче стоять до власне прислівників. 

Серед них ті, що виступають у детермінантній позиції речення, 

представляючи ціле елементарне речення [3, с. 305 – 306]. 

Різні аспекти обставинних прислівників місця схарактеризовано у працях 

А. Висоцького, І. Вихованця, А. Габай, К. Городенської, Л. Гумецької, 

А. Загнітка, І. Кучеренка, А. Майбороди, В. Русанівського, С. Cамійленка. 

Дослідження обставинних прислівників місця на основі художнього 
дискурсу викликає особливий інтерес, адже це не тільки допоможе розкрити 

закономірності використання цих засобів української мови, їхні семантичні 

особливості, але й надасть основу для поглибленого вивчення прислівникової 

системи сучасної української літературної мови в цілому. 

Актуальність пропонованої статті зумовлена потребою систематизувати 

обставинні прислівники місця, ужиті у творі Василя Шкляра, диференціювати 

їх та дослідити їхні семантичні особливості. 
У сучасній українській мові прислівники місця є засобом вираження 

просторової локалізації певної дії або стану за такими основними 

орієнтирами: тут, там, туди, звідти.  

За семантичними ознаками у досліджуваному творі Василя Шкляра 

виділено обставинні прислівники місця, за допомогою яких письменник 

допомагає читачеві відтворити: 

– своєрідну фіксовану локалізацію дії або стану в просторі (ця підгрупа 

прислівників місця відповідає на питання де?). Прислівники цієї підгрупи 
автор використовує для того, щоб передати різний ступінь віддалення від 

просторового орієнтира (Недалеко й не близько, а так десь за версту від Січі 

перед ними зненацька виросли з під землі три чорні вершники (цит. за дж. 1; 

с. 2); …раз вони вже близько до цього міста, а звідти хай дістаються водою 

і суходолом, як тільки можуть, на Дон (18); Поблизу нікого не було, тільки 
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трохи далі бурлаки тягали важезні баржі, впиралися, бідаки, руками й 

ногами, аж очі їм вилазили на лоба (17); Уже далеко за містом, у сутінках, 

він почув гугнявий голос: «А що, Ілле, може, покинемо його в полі?» (16); 

Сотникові Чадуєву та піддячому Щоголєву ввижалося, що в цьому мороці, 

окрім Карпа Вишеньки та ратних людей, поруч із ними суне ще хтось 
невидимий і лихий (23) та ін.) або певну локалізацію (Трохи збоку стояли 

гетьманський осавул Черняченко-Чорний, його джура Наливайченко, поводир 

послів Карпо Вишенька (154); На обідку сережки внизу темніла вишнева 

краплина ґранату, а по її боках тулилися дві дрібніші перлини (13); Той, що 

сидів праворуч, з велетенською круглою гирею замість голови витяг із пазухи 

синицю й тримав її на долоні, годуючи салом, а другий, – у Чадуєва й Щоголєва 

очі полізли на лоба, – раптом узяв іржаву підкову, що лежала перед ним у 

полумиску разом із квасолею, і почав її хрумати, як костогриз кістку (73). 
З-поміж цієї підгрупи обставинних прислівників виділяємо лексеми, що 

узагальнено вказують на місце. Наприклад: Тут таки поруч були й торгові 

ряди, де продавали повно всілякої риби, борошно, шкіру, сукна, мед, віск, 

поташ… (2); Однак тут таке вельбучне діло, що говорити про нього ми 

можемо тільки з кошовим Сірком (8); Царевич добре пам’ятає, як його вивели 

серед ночі через чорний хід на подвір’я, там уже стояло двоє людей, від яких 

тхнуло гнилизною й кислятиною… (16); Симеон поневірявся там місяць, 
старцюючи біля брами, та йому не вдалося навіть дізнатися, де карається 

кривий Прокл і чи він хоч живий (19); 

– напрям дії або руху. З-поміж цієї групи прислівників виділяємо лексеми, 

що відповідають на питання куди?, передаючи рух у різні боки (Симеон звів 

заплакані очі й побачив могутнього молодця, зовсім не схожого на тутешніх 

прочан – кармазиновий каптан, сап’янові чоботи, чорні вуса, хвацько 

підкручені вгору (19); Він узяв із кадібця одну квасолину, підкинув її високо 

вгору і, впіймавши у пригорщ, простягнув перед Кириком два кулаки (24); Вуса 
опустилися вниз, і наказний Пелех звернувся до натовпу з такими словами: 

«Братіє моя люба, товариство поважане низове, панове молодці!» (9); Писар 

відхилився убік, однак і кілечко звинулося ближче до нього (13); Донець геть 

розгубився, коли його погляд ковзнув ліворуч і він побачив, що вершник, який 

сидів на сірому коні, тепер опинився на вороному (7) та ін.), та лексеми, що 

відповідають на питання звідки?, репрезентуючи напрям (Минали гомінкі 

пінисті Дніпровські пороги, перепливали кіньми річки, стоячи на сідлах, і якби 

хтось подивився здалеку, то подумав би, що запорожці пливуть по воді на 
своїх підошвах (23); І вже зовсім зблизька вони роздивилися, що ті ноги 

конячі, з копитами, і здогадалися, що Лук’ян Андрієць висадив на свого 
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жеребця величезного човна аршинів шість завдовжки та зо три завширшки, 

примостив його вздовж конячої спини так, що ніс виступав далеко вперед за 

голову, а корма звисала аж ген за хвостом (102); На нього поперла ціла купа 

розлючених ляхів із шаблями, Лупиніс їх клав у покоси наліво й направо, та 

один гусар, що підкрався ззаду, шаблею зітнув завзятцеві голову (50) та ін.). 
Часто автор використовує співвідносні за значенням із локальними 

прислівниками фразеологічні одиниці у ролі емоційно-експресивних засобів 

мови. Наприклад: Пізнього вечора, коли Сірко вже хотів задути каганець, 

щоб заховати в чобіт сережку, нічний метелик буцнувся ріжками в шибку, й 

вогник на каганцеві, підстрибнувши, погаснув сам у Сірка перед носом (171); 

Дивом не вихопив, бестія, булаву з-під носа у Самойловича, спасибі князеві 

Ромодановському, що підставив плече (217); Під час тривалих допитів до 

екзекуції могли долучатися інші підручні умільці заплічних справ – мастак 
нагая, кліщовий мастак, дибовий тощо, але Казатул не бачив користі в таких 

помічниках, які тільки плуталися під ногами і заважали зосереджено й 

послідовно вибивати зізнання, як вибивають ціпом зерно зі снопа (257) та ін. 

Отже, обставинні локальні прислівники є важливим засобом відтворення 

у художньому творі місця дії чи напрямку руху. Автор активно використовує 

різні за семантикою локальні прислівники. Подекуди послуговується і 

співвідносними за значенням фразеологізмами. 
 

Список використаної літератури 

1. Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови. 

Київ : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2004. 411 c. 

2. Габай А. Ю. Синтаксична прислівникова транспозиція в сучасній українській 

літературній мові : монографія. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. 232 с. 

3. Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія /автори: 

І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Загнітко, С. О. Соколова / за ред. К. Г. Го-

роденської. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. 752 с. 

4. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / за заг. ред. І. К. Білодіда. 

Київ: Наук. думка, 1969. 577 c. 

5. Ярун Г. М. Кореляція форми і змісту в розвитку української прислівникової 

системи. Київ: Наук. думка, 1993. 110 с.  

 

Джерело 
Шкляр В. Характерник. Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. 

304 с. URL: https://knigogo.com.ua/knigi/harakternyk/#lib_book_download_link 

  

https://knigogo.com.ua/knigi/harakternyk/#lib_book_download_link


11 

 

Олександр Бондаренко 

Науковий керівник – В. В. Денисюк  

 

МУЗИЧНА ТЕРМІНОЛЕКСИКА У ЩОДЕННИКОВОМУ 

ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТ. 
 

Сучасна музична лексика української мови – це результат історичного 

поступу, пов’язаного з розвитком музичної культури українців. Розуміння 

законів української мови, що діють у музичній термінолексиці, позитивно 

впливає на культуру мовців загалом та їхнє професійне спілкування. 
Формувалася музична термінолексика на українському ґрунті поступово, 

у міру розвитку вітчизняного музичного мистецтва. О. Горбач на матеріалі 

писемних пам’яток ХІ–ХVІІІ ст. досліджував українську церковно-музичну 

термінолексику, зауваживши, що «вся термінологія нашої церковної – а отже, 

найдавнішої вченої музики – в основному грецька: … скрізь ідеться або про 

безпосередні позичення з грецької або про кальки-переклади грецьких 

термінів на церковнослов’янщину» [4, с. 3]. На думку лінгвіста, ця 

термінологія позначена сильним спочатку південним (візантійсько-
болгарським), а згодом західним (польсько-латинським, італійським) впливом 

[4, с. 3].  

Професійна музична лексика пройшла досить тривалий шлях розвитку: 

від лексики, пов’язаної з церковно-музичною традицією (X–XV ст. 

(наприклад, В. Німчук у пам’ятках києворуського періоду виокремив велику 

кількість слів праслов’янського, старослов’янського походження (співати, 

заспівати, проспівати, співець, гуслі, гусляр, труба, трубити, бубон та ін. [7, 
с. 153–154] та запозичень (орган, сурна) [7, с. 154], що слугували на 

позначення музичних інструментів, гри на них, осіб, дій, пов’язаних із 

виконанням, та ін.)), через докорінні зміни в часи «світськості» («У XVI–

XVII ст. в Україні зароджується світська музика» [1, с. 99]) та європеїзації 

музичної традиції (із початку XVІ до кінця XVII ст. («вдосконалене західне 

нотнолінійне письмо стало почерез Польщу ширитися і в нас у Києві в ХVІ в., 

а звідти в ХVІІ в. і в Росію» [4, с. 21])) до періоду від початку XVIII до початку 

XІX ст., коли музична термінолексика набула ознак, що зберігаються й донині 
(зрозуміло, зі змінами та відповідними поповненнями). 

Сучасна лінгвістична україністика має низку досліджень, присвячених 

проблемам формування та функціювання музичної лексики (див. праці 

С. Булик-Верхоли [1–3], О. Горбача [4], О. Кровицької [6], В. Німчука [7], 

І. Чепіги [10]). Однак неможливість за один раз охопити дослідженням усі 
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пам’ятки диктує необхідність розширення корпусу текстів, що дасть змогу 

простежити становлення не тільки звукової форми тієї чи тієї термінолексеми 

музичної сфери, а передусім її семантичного наповнення. Прикметним у 

цьому аспекті видається звернення до щоденникового дискурсу, зокрема до 

записів Миколи Ханенка. Невиробленість особливостей жанру, помножена на 
первинне призначення цих записів, ставила в центр уваги економічно-

фінансову та суспільно-політичну діяльність генерального хорунжого. Проте 

М. Ханенко як світська особа звертає увагу й на менш важливі обставини тієї 

чи тієї події, лексичне оформлення яких дає матеріал дослідникам історії мови 

для вивчення розвитку її лексичного складу. «Щоденник» засвідчує як 

розширення сфери застосування музичної термінолексики, так і входження в 

неї запозичень. 

Виписані методом суцільної вибірки лексеми ми об’єднали в групи за 
тематичним принципом, створивши тематичну класифікацію музичної 

термінолексики: 

1) музичні інструменти: … музыка жалобно играла и въ барабаны 

чрезъ сукно бито (86; тут і далі подаємо номер сторінки за виданням: 

Дневникъ генеральнаго хорунжаго Николая Ханенка. 1727–1753 гг. Кіевъ: 

Типографія Г. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1884. 524 с.); Турки ввечеру и вночъ 

долго отправляли свои молитви зъ музикою своею и бубнами ради байрама 
(137); … потомъ показавъ ему жъ лѣтаври и музику полковую и сотенные 

знамена (141); … на караулѣ гвардія въ барабаны и съ музиками отдавали 

честь (367); … по обѣдни поздравляли пушечною палбою и музиками и 

барабанами отъ полковъ государиню (463); 

2) музичні колективи: Сего числа … даны … капеллѣ пана Корсака 

червоній золотій (27); 

3) музичні професії, спеціальності. У цій підгрупі спостерігаємо 

активне функціювання синонімічних словотвірних варіантів музикант і 
музика ʻтой, хто грає на якомусь інструменті’, перше з яких було запозичене 

з латинської мови, тоді як збереження другого з наголосом на 

передостанньому складі в українській мові мотивоване польським впливом 

[10, с. 458], напр.: Публикація по всѣмъ Пітербурхѣ чрезъ лѣтаврщиковъ и 

трубачей о имѣючомъ быть погребеніи ея імператорскаго величества 10 

числа (2); … барабанщикамъ 10 коп. (19); Сего числа бывшимъ на квартерѣ 

моей музікамъ кіевскимъ даны 20 к., трубачамъ кіевскимъ же 40 к. (27); 

Музиканту отданы осталные за дворъ купленный денги 18 р. 32 к. (100); 
Дано бандуристамъ 20 к. (119); Музикамъ 20 к. (128); Антоній музикантъ 

прибылъ въ Глуховъ (203); Трубачамъ и музикантамъ даны 2 р. (237); … 
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вечеромъ были у насъ дворцовый бандуристъ слѣпый и два скрипцісты 

комнатные, которымъ дано общихъ денегъ 10 р. (266); Музиканты 

придворніе были у насъ (299); Приходилъ звать насъ къ себѣ къ завтрешнему 

дню на свадбу Стефанъ Васильевъ, комнатній музикантъ (300). Творення 

nomina agentis за допомогою суфікса -іст (скрипцістъ; нова українська мова 
успадкувала словотвірні варіанти скрипач і скрипаль) демонструє вироблення 

словотвірного нормативного варіанта. Як зауважує І. Чепіга, також у 

досліджуваний період від питомого кореня скрип «агентивна назва 

утворюється за допомогою суфікса -ник» [10, с. 459]. За спостереженнями 

О. Кровицької, для української музичної лексики ХVІ–ХVІІ ст. 2–3 

словотвірні варіанти були нормою [6, 49]. «Щоденник» засвідчує адаптаційні 

процеси в запозиченнях. Зокрема, хитання в морфологічній репрезентації 

роду, позначену польськомовним впливом, спостерігаємо в іменнику 
бандурист – бандуриста (Потомъ были мы оба въ дворцѣ и заходили до 

бандуристы слѣпого Матвѣя Θедорова (340)). 

Прикметним видається атрибутивна конкретизація, що вказувала на 

особливості виконання – малим складом у невеликих приміщеннях. У 

наведених контекстах епітети дворцовый, придворный, комнатный вступають 

у синонімічні відношення. Групу атрибутивів розширює й усічена форма 

прикметника камерний, що допомагає утворити складний іменник, 
популярність яких у російській мові першої половини ХVІІІ ст. зумовлена 

впливом запозичень з німецької мови, напр.: … по полудни былъ у насъ перво 

каморъ-музикантъ Василь Стефановъ (440). 

У цій підгрупі спостерігаємо й інші семантичні процеси, зокрема 

метонімію, коли назва музичного інструмента переходить на виконавця, 

напр.: Посолъ китайскій, которій зъ свитою своею ездилъ до Пітергофа и до 

Кронштату, возвратилъся оттуду на яхтѣ дворцовой, на которой трубачи 

зъ лѣтаврами играли (53–54).  
Розширює групу назв осіб за специфікою діяльності і субстантиват 

пѣвчий, що є яскравим прикладом набуття лексемою «світськості», зумовлену 

позамовними чинниками. Як зауважує В. Денисюк, «вихід за межі церкви 

дозволяв учасникам хору, крім молитов, гімнів, псалмів, розширювати 

репертуар творами інших жанрів, що відповідали тій чи тій урочистій події» 

[5, с. 194], напр.: Въ вечеру были у духовника государыни цесаревны и у 

пѣвчихъ (82); Послѣ полдни у насъ были пѣвчій Гаврило Головня съ женою и 

канцеляристъ сенатскій Іаковъ Тимофіевъ (296); … музика вокалъная и 
інструментальная, купно съ пѣвчими придворными, играла (419); … по 

обѣдѣ долго проседѣли при музикѣ и пѣвчихъ (437). 



14 

 

Поповнили цю підгрупу лексеми кастрат і басист, що номінували осіб 

з відповідним голосом, напр.: До столу играла музика зъ пѣніемъ дамъ и 

кастратовъ (57); … дѣвки италіанки и кастратъ при музикѣ италіанской-

же пѣли преизрядно (254); Похоронили въ Невскомъ монастырѣ басиста 

дворцовой пѣвческой музики, іеромонаха Іоасафа, вчора скоропостижно 
умершого (277–278). Утворені ці номени суфіксальним способом, однак якщо 

для другого мотиваційною основою є назва різновиду голосу, то для другого 

– операція, результатом якої є позбавлення осіб чоловічої статі здатності 

розмножуватися і водночас збереження дитячого голосу. Прикметно, що в 

українській мові слово кастрат усталилося тільки зі значенням ʻтой, кому 

видалили статеві залози’, розвинувши з часом і переносне ̒ нікчемна особа, від 

якої немає користі’ [9, с. 115]. Навіть сучасний 20-томний «Словник 

української мови» кодифікує цю лексему з такою ж семантикою. Історичні 
словники української мови не кодифікують цього номена. Значення nomina 

agentis у семантичній структурі лексеми кастрат виокремлюють тільки 

укладачі «Словника російської мови ХVІІІ ст.»: ʻпро італійських співаків-

кастратів з високими голосами’ [8, 6]; 

4) дії / опредмечені дії: Въ исходѣ-же 5-го часа по полудни изволила 

ея імператорское величество отехать зъ дому помянутого господина 

генерала Ушакова водою на шлюбкѣ въ дворецъ свой лѣтный, а на отездѣ ея 
величества выпалено зъ 45 пушокъ и музика камерная играла (67); До столу 

играла камеръ музика, и дамы спѣвали (84); Въ сей Рождества Господня день 

по всенощномъ и утренномъ пѣніи (187); … по обыкновенію, какъ вехала оная 

сватба, при играни полковой стародубовской музики, въ Городокъ и въ домъ, 

то начали банкетовать, что продолжалось при звычайныхъ веселныхъ 

забавахъ даже близъ полуночи (222); Послѣ обѣда музика играла по 

италіанску (474). Зауважимо, що завжди світську семантику в тексті пам’ятки 

реалізують особово-родові форми дієслів играти, спѣвали та іменника играня, 
тоді як іменником пѣніе автор послуговується для номінування як церковного, 

так і світського співу; 

5) жанри, види музики: Рано и на обѣдѣ были въ дворцѣ, а по 

полуднѣ въ комедіалномъ домѣ на оперѣ, которая чрезъ нѣсколько годинъ въ 

дѣйствіяхъ продолжалась (272); Въ вечеру начавшаясь въ комедіалномъ домѣ 

опера о Сципіонѣ продолжалась до 12 часа по полудни (284); Въ вечеру была 

въ комедіалномъ домѣ опера о Титѣ, которая отъ часа 7-го долго за полночь 

продолжалась (294); Послѣ полдни съ 6-го часа была опера въ комедіалномъ 
домѣ изъ гисторіи Митридата (309); По полдни въ комедіалномъ домѣ 

отправовалась опера, називаемая «Пастораль» (382). 
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Найбільшу частотність уживання має термін музика. У досліджуваному 

«Щоденнику» фіксуємо його як самостійно, так і у сполученні з 

атрибутивами, що конкретизують форму реалізації цього мистецтва, зокрема 

вказують на виконання музики на інструментах, музику зі співом, музику 

якого «походження» виконують, соціальну диференціацію, напр.: Обѣдали 
Гамаліи, а послѣ обѣда Троцкій и Лука Марковичъ были, и другіе гостѣ гуляли 

зъ музикою (122); … потомъ слушали обѣдни въ церкви св. Николая, а послѣ 

были у мене-жъ многіе духовные и мирскіе на водки, а иные и обѣдать 

остались, якъ-то: архимандритъ, полковникъ, протопопъ отецъ Стефанъ 

Волховскій, намѣстникъ отецъ Василій Великошапка, бунчуковые товарищи 

Василь Жураковскій, Заруцкій, сотникъ Павелъ Жуковскій, греки Іванъ 

Комбурлий и Велисаръ и пробавили при играню музыкъ войсковой и 

гражданской, также при пушечной палбѣ, до позна (237); … государыня изъ 
великою княжною изволила кушать подъ балдахиномъ, прочіи-же женска и 

мужеска полу, такожъ и духовные персоны обѣдали у другихъ столовъ, при 

игралной італіанской музыки (244); Послѣ полдня былъ въ дворцѣ куртагъ, 

а въ вечеру публѣчная ужина при вокалной и інструменталной музикѣ 

(247); … послѣ обѣда были въ комедіалномъ домѣ на оперѣ италіанской, на 

которой и дѣвки италіанки и кастратъ при музикѣ италіанской-же пѣли 

преизрядно (254); … по обѣдѣ вся музика інструменталная играла (471). 
Прикметно, що всі контексти з лексемою музика демонструють експліцитну 

чи імпліцитну метафоризацію. 

Отже, як засвідчують записи, М. Ханенко активно послуговувався 

музичною термінолексикою. Групування за тематичним принципом 

уможливило об’єднати аналізовані лексеми у п’ять підгруп. Це переважно 

одно- та двослівні номінації, що в більшості своїй є запозиченнями з 

європейських мов. Найбільшою є група назв осіб за діяльністю. Окремі з 

аналізованих лексем демонструють ще активні адаптаційні процеси. 
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Ірина Бурлака  

Науковий керівник – В. В. Розгон  

 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

ОЗНАЧАЛЬНИХ ПРИСЛІВНИКІВ  

(на матеріалі творів І. Нечуя-Левицького) 
 

Прислівник, як стверджують мовознавці, «об’єднує у своєму складі клас 

слів із загальним категоріальним значенням непроцесуальної ознаки дії або 

стану, іншої непроцесуальної ознаки або предмета» [3, с. 446]. Він 
протиставляється іменнику, прикметнику, дієслову та іншим частинам мови 

синтаксичною функцією та відсутністю системи словозміни [1, с. 227]. 

У наукових працях сучасних українських мовознавців – П. Білоусенка, 

Л. Булаховського, А. Висоцького, І. Вихованця, К. Городенської, Т. Довгої, 

З. Іваненко, Л. Коломієць, М. Кочергана, А. Мабороди, І. Ощипко, 

В. Русанівського, І. Уздигана, І. Чаплі та багатьох інших – означальні 

прислівники розглянуто як засіб вираження якості або внутрішньої 

властивості процесуальної чи непроцесуальної ознаки, передачі 
квантитативних відтінків дії, ступеня інтенсивності дії чи способу виконання 

певної дії, а також порівняння. 

Вивченню функціонально-семантичних особливостей означальних 

прислівників на матеріалі творів І. Нечуя-Левицького не присвячено окремого 

дослідження, що свідчить про актуальність статті. 

Мета дослідження – схарактеризувати властивості означальних 

прислівників, ужитих І. Нечуєм-Левицьким, осмислити їхню роль у контексті 
художнього твору. 

У досліджуваних творах автор надає найважливішого значення якісно-

означальним прислівникам; він найактивніше використовує їх для вираження 

якісної ознаки: 

–  процесуальної, коли письменник поєднує їх із різними лексико-

семантичними групами дієслів, наприклад: Берег Вісли вже тонув у тіні, а за 

річкою сонце ясно освічувало густі бори, зелені луки (Микола Джеря); Орган 

одразу ніби гукнув, крикнув, а потім заспівав весело, урочисто (Микола 
Джеря); І шугає високо аж під хмари, і просто очима дивиться на сонце, і 

падає наниз швидко, мов куля, й не випустить з своїх пазурів дичини: орел то 

лицар між птаством, – сказала Гризельда й зирнула в вікно (Князь Єремія 

Вишневецький); Тільки синє кришталеве небо весело лисніло, та сміялось 

сонце на веселому небі, неначе воно одно споконвіку не зазнало жодного горя 
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та мук (Князь Єремія Вишневецький); Єремія вхопив Тодозю за голову, 

прихилив її до своїх персів і гаряче поцілував (Князь Єремія Вишневецький); 

–  статичної, поєднуючи їх із прикметниками, наприклад: На греблі знов у 

два рядки видивляються в воді дуже старі, товсті, дуплинасті верби, 

вкриваючи гіллям здоровий панський питель (Навіжена); Коли б він був 
смуглявіший, то був би краший, і може б я його вподобала, – подумала 

Гризельда, пригадуючи смуглявого й рум’яного Вишневецького, – не люблю я 

дуже білих та білявих паничів (Князь Єремія Вишневецький) та ін. 

У досліджуваних творах якісно-означальні прислівники автор вживає у 

формі вищого (Серед широкого простору поля Єремії стало легше на душі 

(Князь Єремія Вишневецький); Небо миготіло слабкіше й тихіше (Микола 

Джеря); Ще ласкавіше привітав мене твій славний панотець, за що йому од 

мене сердечна подяка, – сказав Єремія й поклонився Замойському (Князь 
Єремія Вишневецький) та ін.) та найвищого ступенів порівняння (Вона була 

удова, бездітна, і по смерті свого чоловіка, дідича з Катеринославщини, 

продала землю, жила з процентів свого капіталу і, як вольна птиця, 

перелітала з місця на місце: влітку жила в родичів в селі, зимою пробувала то 

в Києві, то в Одесі, а найбільше жила в свого брата Бородавкіна (Навіжена) 

та ін.), що дозволяє передати ступінь інтенсивності процесуальної ознаки. 

Для вираження квантитативних відтінків певної дії чи ознаки, вираженої 
прикметником або прислівником, автор вводить у художні тексти своїх творів 

означальні прислівники міри і ступеня, наприклад: Тим часом Бжозовський 

багато втратив своїх панщанних людей і почав їздить скрізь по сахарнях та 

зганяти їх додому (якість дії) (Микола Джеря); Татари добре знали, що козаки 

побиті й розігнані по селах, що реєстрових козаків зосталось дуже мало, 

знали, що вже не було кому стерегти границі од степів (Князь Єремія 

Вишневецький); Ви погане місце вибрали: тут трохи вогко, а там далі над 

річкою сухіше (Микола Джеря); Один князь Єремія був зовсім тверезий, бо не 
пив ні горілки, ні вина (Князь Єремія Вишневецький); Білий, повновидий, 

тілистий, вже трохи отілий, з делікатними рум’янцями на щоках, з 

рум’яними, як малина, повними устами, з русявими довгими вусами, 

викоханий, випещений, князь і справді був схожий більше на тілисту панію 

або на багату повновиду молодицю в перській хустці на голові та в намисті з 

дукачами (Князь Єремія Вишневецький); Намет багато попростішав і був 

якраз до вподоби князеві Єремії (Князь Єремія Вишневецький) та ін. 

Прислівники способу та образу дії є важливим засобом вираження 
способу переміщення особи (Проворна Кавуниха зараз постерегла, глянувши 

на купу сала на столі, прожогом побігла слідком за осавулихою, витрусила 
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своє сало й наробила галасу на ввесь куток (Навіжена); Чиясь дурна куля 

смальнула діда по жижках під самим коліном і підчесала йому жижки так, 

що дід од того часу вже не ходив, а стрибав по-заячи (Князь Єремія 

Вишневецький) та ін.), мовлення (Які розумні в неї очі! І говорить повагом! 

розсудливо й помірковано, не лепече, як інші панночки лепечуть, якось по-

пташиному (Князь Єремія Вишневецький)), вбрання (Вона була убрана 

зовсім по-панській, але її лице, її нечепурна одежа, чорний поділ спідниці і 

розкудлане волосся на голові – все це показувало, що вона не панія (Навіжена); 

З хати вибігла отаманова жінка, українська молодиця, вже немолода, але 

проворна, рівна й висока, в синьому керсеті, зав’язана по-полтавській, 

низенько, чорною хусткою з червоними квіточками (Навіжена) та ін.), 

облаштування (Ми, бачте, обставляємо наші двори по-королівськи, бо ми в 

Польщі правдиві королі, – говорив гордий Вишневецький, – в нас кожний 
шляхтич, кожний пан має сливе королівські права (Князь Єремія 

Вишневецький) та ін.) тощо. 

Отже, означальні прислівники широко представлені у досліджуваних 

творах Івана Нечуя-Левицького та відіграють важливу роль. Найактивніше 

письменник використовує якісно-означальні прислівники, що продиктовано 

контекстуальними умовами та семантичними властивостями цих лексем. 
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Катерина Вергізова  

Науковий керівник – В. В. Розгон 

 

ДІЄСЛОВА ЗВУКОВИЯВЛЕННЯ У ТВОРАХ ЛІНИ КОСТЕНКО 
 

У сучасній українській мові лексико-семантична група дієслів зі 

значенням видавання звуків належить до важливих мовних засобів, за 

допомогою яких відтворюють звуковиявлення у сучасному художньому 

дискурсі. Загальноприйняті звучання мають природний характер, тому вони, 

як правило, однаково сприймаються всіма носіями укранської мови. 
Лінгвістична природа дієслів зі значенням звучання привертала увагу як 

вітчизняних, так і закордонних дослідників. Деякі аспекти цієї групи 

вербальних лексем досліджено у працях Т. Білевич, В. Деркач, Т. Зубко, 

Г. Пашковської та ін.  

Незважаючи на увагу дослідників до вербальних лексичних одиниць цієї 

лексико-семантичної групи, їхні функціонально-семантичні особливості 

потребують глибшого вивчення. 

Мета дослідження – схарактеризувати семантичні властивості дієслів 
звуковиявлення, зафіксованих у поетичних творах Ліни Костенко.  

Дiєслoвa звукoвиявлeння тa iз сeмaнтикoю звучaння вирaжaють спiльнe 

лeксичнe значення, що фoрмує основу дiєслiв звукoвoї сeмaнтики, усi iншi 

oдиницi мають різну семантику, зaлeжнo вiд смислoвoї близькoстi дo 

відповідної лeксeми [3, с. 4]. «Усi дiєслoвa звукoвoї сeмaнтики oб’єднує 

спiльнiсть пoхoджeння: бiльшiсть iз них утвoрилaся вiд звукoнaслiдувaльних 

слiв aбo вигукiв, i тiльки нeзнaчнa чaстинa – вiд iмeнникoвих основ» [4, с. 40]. 
У дослідженні беремо до уваги класифікацію дієслів, що відтворюють 

звуки природи, запропоновану Т. Білевичем [1, c. 46–47].  

Для реалізації творчого задуму, відтворення найрізноманітніших 

фізичних звуків природи, посилення впливу на читача Лiна Кoстeнкo 

використовує велику кількість дієслів лексико-семантичної групи 

звуковиявлення. Поетеса майстерно характеризує навколишній світ, 

розширюючи семантичний обсяг цих вербальних засобів сучасної української 

мови. Так, у ході дослідження зафіксовано дієслова, що стали засобом 
відтворення у поетичних текстах: 

а) звуковиявлення рoслин, зокрема: 

- дeрeв: Шумiли дуби, i стрeмeнaми вiтeр дзвeнiв («Княжa гoрa»); 

Трiщaть i стoгнуть, вaляться дeрeвa («Мaруся Чурaй»); Старенька груша 

дихає на пальці («Дзвенять у відрах крижані кружальця…»); Бринять берези. 
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І блукають луни… («Сосновий ліс перебирає струни…»); Де шумлять на 

греблi явори… («Перекинута шпаківня»); Сичала сита соснина («А було це 

увечері, як земля древлянська вже спала»); Шелестіли дуби, і смарагдова 

тиша була («А чого я це все згадала?»); 

–  лісу: А ліс, як дрейфуюча шхуна, скрипів, у льоди закутий… ( «Біла 
симфонія»); …ліс такий осінній, куди не ступиш, все щось шарудить! («Іще 

не сніг, і навіть ще не іній…»). Також поетеса використовує стійке 

словосполучення, співвідносне за звучанням із дієсловом звуковиявлення, 

наприклад: Сосновий ліс перебирає струни (грає) («Сосновий ліс перебирає 

струни…»); 

–  саду: Сад шепотів пошерхлими губами якісь прощальні золоті слова... 

(«Виходу в сад, він чорний і худий»); Струшується сад, як парасолька («Дощ 

полив, і день такий полив’яний»); 
–  квітів: Шипшина важко віддає плоди. Вона людей хапає за рукава. Вона 

кричить: – Людино, підожди! («Шипшина важко віддає плоди»); Сю ніч 

квітка питала квітку: – Що ж це робиться, поясни? («Здивовані квіти»); 

–  листя: А листя просить: – Виший нас зеленим! («Красива осінь 

вишиває клени…»); Багряне листя, кілька тих листочків, останнє листя із 

кленових віт було на стіл покладене, як доказ, і шаруділо тихо на сукні 

(«Кольорові миші»); 
 б) звуків, спричинених явищами природи, зокрема: 

–  вітром: Там, де вiтер шарудить, Бузиновий цар сидить («Бузиновий 

цар»); Рве синій вітер білі посторонці («Вечірній сон закоханого літа…»); 

Вітер лагідний дмухне («Ще одна весна»). І тут поетеса використовує стійке 

словосполучення, співвідносне за звучанням із дієсловом звуковиявлення: 

Кладуть вітри смичок на тятиву (віють, завивають) («Сосновий ліс 

перебирає струни…»); 

–  морозом: Дзвенять у відрах крижані кружальця («Дзвенять у відрах 
крижані кружальця…»); 

–  дощем: Послухаю цей дощ. Підкрався і шумить («Послухаю цей дощ. 

Підкрався і шумить…»); І лиє дощ. І гетьман не приїхав («Що ж, авторучка – 

це не шабля із піхов…»; Дощі програють по городах гаму («Дощі програють 

по городах гаму.); Я чую дощ. Він тихо плаче правду… («Щасливиця, я маю 

трохи неба…»); 

–  грозою: Гроза погримувала грізно, були ми з нею тет-а-тет («Гроза 

проходила десь поруч…»; І поки не горгуснули громи… («Древлянський 
триптих»); 
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–  хуртовиною: Стогне завія до рання, зламавши об ліс крило… («Біла 

симфонія»); 

–  світанком: … аж деренчить полив’яний світанок… («Біль єдиної 

зброї»); Промінь сонця запалить ранкову росу, І заграє вона, забринить 

веселково («Про жінок») та ін.; 
в) звуків, спричинених шумом водойм, зокрема: 

– ставом: Зелений став жабами жебонів («Зоряний інтеграл»);  

– річкою: Ріка тече. Історія мовчить («Скіфська Одіссея»); Тече ріка 

велика Борисфен («Скіфська Одіссея») та ін.; 

г) звуків, породжених різними емоціями людини, наприклад: Хтo тaм 

квилить у цiй хaтi нoчaми? («Зaтiнoк, сутiнoк, дeнь зoлoтий…»); А якщо 

заплачу і руками я торкну ясне твоє чоло («Циферблат годинника на розі»); 

Вона ридає, але все як слід («Як пощастило дівчині в сімнадцять»); І за 
минулим плакати не варт («І все на світі пережити»); Хтось ними плакав, 

мучивсь, болів… («Страшні слова, коли вони мовчать»); В якому плачуть сни 

мого народу («Яка різниця – хто куди пішов») та ін. 

У контексті досліджуваних творів дієслова цієї підгрупи набувають 

образного значення, посилюючи та увиразнюючи емоції і почуття. 

Наприклад: Плaчуть i мoляться бiлi трoянди («Зaтiнoк, сутiнoк, дeнь 

зoлoтий…»); – Я Aльтa, я Aльтa, я Aльтa! – тoнeсeнькo плaчe рiкa… («Я хoчу 
нa oзeрo Свiтязь…»); І засміялась провесінь: – Пора! – 

за Чорним Шляхом, за Великим Лугом… («І засміялась провесінь…»); Плаче 

шпак уранцi пiсля зливи… («Перекинута шпаківня»); Плаче груша, плаче 

слива («Соловейко застудився»); А воно ж горобець – кричати з болю не вміє 

(«А було це увечері, як земля древлянська вже спала…) та ін.  

В окрему групу об’єднано дієслова, що є засобом відтворення звуків, що 

видaють: 

 – твaрини: Лиш дeсь нa хутoрi сoбaки щe дoвгo витимуть 
внoчi («Мaруся Чурaй»); I рaптoм нявкнув кoльoрoвий кiт («Кoльoрoвi 

мишi»); Чомусь пам’ятаю – вночі ревли бегемоти («Чомусь пам’ятаю») та ін.; 

Воли ремигали, і звались вони – воли («Чомусь пам’ятаю, що річка звалася 

Леглич…»); Коли пес як завиє! («А було це увечері, як земля древлянська вже 

спала…»); Мій дикий коню, норовистий коню! Все так би і іржав, все так би 

ти й летів («Дума про шлях») та ін.; 

– птaхи: Вжe гoрлиця aврукaє в буслинi («Мaруся Чурaй»); Півні кричать 

у мегафони мальв… («Біль єдиної зброї»); Сю ніч сойка кричала в кручі … 
(«Здивовані квіти»); Ворони каркали у кронах («Зелені дзьобики бруньок»); 

Перш, ніж півень запіє… («Перш, ніж півень запіє…»); Лише пташки 
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щебечуть лісові («Древлянський триптих»); І заспіває пташка голосна 

(«Дощі програють по городах гаму»); Кіявчали галки і круки («Кипіла вода в 

криниці…») та ін.; 

–  кoмaхи: Джмiль гудiв у глoдi («Мaруся Чурaй»); Прийшла на поміч різна 

комашина, ще й коника гукнули стрибунця («Мурашки думають про зиму») 
та ін.; 

– плaзуни: І тільки змії кубляться й сичать («Доборолися!») та ін. 

Велика кількість найрізноманітніших дієслів звуковиявлення у 

досліджуваних творах свідчить про інтуїтивне відчуття навколишнього світу 

Ліною Костенко, органічне поєднання з ним та творче переосмислення різних 

його граней.   

Oтжe, дієслова звуковиявлення, якими послуговується у своїх творах 

Ліна Костенко, сприяють відтворенню найрізноманітніших звуків у природі, 
допомагають створити органічну і цілісну мовну картину світу, занурити 

читача у гармонійне звучання природи. 

Представлений фрагмент дослідження не вичерпує всіх проблем, що 

стосуються функціонально-семантичних особливостей дієслів 

звуковиявлення у природі, ужитих у творах Ліни Костенко. 
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СЛОВНИК ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТ ПАСИВІЗАЦІЇ ЛЕКСЕМИ 
 

Лексика – це рівень мови, що перебуває в постійній динаміці. Збільшення 

словника мови є яскравим свідченням того, що з’являється у ній слів більше, 

аніж занепадає, повністю виходячи з ужитку. Зрозуміло, що різні групи 

лексики по-різному реагують на виклики соціуму. Те, що було колись її ядром, 

нині переміщується на периферію. До таких груп можемо сміливо 
зараховувати значну частину назв знарядь праці, що вербалізували той чи той 

предмет відповідної епохи. Промислова, науково-технічна революції 

спричинили оновлення «знаряддєвого» ряду, що, своєю чергою, позначилося 

на тому, що у свідомості людей конструктивні елементи давніх знарядь праці 

виявилися повністю втраченими, хоч лексеми на їх позначення ще 

зберігаються в соціальній пам’яті народу. Тож нині можемо спостерігати 

ситуацію, коли людина або взагалі не знає, що то за знаряддя праці, або знає 

тільки загальну назву цього знаряддя, без конкретизації складових. 
Незважаючи на те, що давні знаряддя праці продовжують слугувати людині, 

словникові дефініції їх деталей підтверджують вихід відповідних лексем на 

периферію, оскільки згадуються в незначній кількості контекстів, переважно 

тих, що репрезентують ту чи іншу галузь. 

У нашій невеликій статті проілюструємо це на прикладі кількох лексем.  

Борона. Уявлення про борону, давнє примітивне орне знаряддя, відбиває 

дефініція «Словаря української мови» за редакцією Б. Грінченка: «Борона, 
ни, ж. 1) Борона. Части ея: деревянные валки, въ которые вставлены зубья; 

каждый валок обойми концами укріплень въ двухъ глицях» (Грінч., І, 88). 

У «Словнику української мови», перший том якого побачив світ 51 рік 

тому, на деталях борони взагалі не акцентовано, оскільки вони вже на той час 

утратили свою актуальність, а тому випали з дефініції слова. У сучасному 

селянському господарстві борона майже вийшла з ужитку, і в 

лексикографічних джерелах її трактують як: «БОРОНА́, и, жін. 

Сільськогосподарське знаряддя для розпушування землі» (СУМ, І, 219; 
ВТСУМ, 93; СУМ 2012, 69; СУМ-20, https://services.ulif.org.ua 

/expl/Entry/index?wordid=5194&page=195).  

У спеціальній і художній літературі номен борона ще досить активно 

вживаний, напр.: Так і зробили – дали їм воли, могучі, як паровики, і плуги дали, 

борони, культиватори, корморізки, точила і всячину, все дали (В. Барка, 
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Жовтий князь); Продавалося тоді бричку й залубні наслідникові, а вози, плуги 

й борони як не йому, то селянам, випродувалося худобу й коні і з одною 

коровою та якою там свинкою переїздилося до міста на новосілля (Б. Лепкий, 

Казка мого життя). 

Коса. Згідно з даними «Словаря української мови», «Коса, -си́, ж. 1) Коса. 
Части косы: самая полоса называется полотно́, обухъ ея – прут, носокъ – 

писок, часть около писку – колос, конецъ острія – жало, пятка – п’я́тка, въ 

которой находится пупець, входящій въ ямку косовища; пятку придерживаетъ 

на косовищѣ желѣзное кольцо – пе́рстінь, а сверхъ того еще желѣзная заківка 

и деревянный пас-клин (клинъ)» (Грінч., ІІ, 289).  

Сучасні лексикографічні праці такої деталізації не подають, вважаючи її 

надлишковою, оскільки конструкцій коси може бути кілька: «КОСА 2, и, жін. 

Сільськогосподарське знаряддя для косіння трави, збіжжя тощо, що має 
вигляд вузького зігнутого леза, прикріпленого до держака» (СУМ, ІV, 304; 

СУМ-20, https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=44402&page= 

1406), тоді як «Словник української мови» за редакцією В. Жайворонка 

взагалі скорочує дефініцію до основної функції та особливостей 

використання: «ручне сільськогосподарське знаряддя для косіння трави, 

збіжжя і т. ін.» (СУМ 2012, 464). 

Лексема коса активно вживана в мові художньої літератури. За даними 
Генерального регіонально анотованого корпусу української мови, в художній 

прозі бази Grac v.8 засвідчено 17317 випадків уживань. Однак не потрібно 

забувати, що в українській мові є чотири слова коса, значення яких, на жаль, 

програми не розрізняють. Наведемо приклад уживання коса2: Ти й сама 

чотирьох проміжнародних докладачів за пояс заткнеш! Настали жнива, – 

дід Євмен першим прийшов до двору колгоспного правління: на легенькому 

його кіссі біліли новісінькі грабки й вилискувала на бритву виклепана й 

вигострена коса (Остап Вишня, Весна-красна); Вранці селяни, як уздріли яку 
ми їм шкоду поробили, похапали вила, коси, сокири та й порубали нас, посікли 

геть усіх (Ю. Винничук, Сорочка місячного сяйва). 

Плуг. Як зазначає В. Даль, плуг – це «найтяжче орне знаряддя, сабан, яке 

використовували на півдні і південному сході для оранки під пшеницю, 

волами. Леміш, відріз і здебільшого стовп у плузі залізні, гряділь, чапина та 

ін. частини дерев’яні. Відріз або ніж – основна відмінність плуга від сохи; 

косуля або сохи з відрізами становлять уже перехід до плуга, який не риє 

тільки землю борозною, а підіймає відрізаний пласт і перевертає його» (Даль, 
ІІІ, 130).  

https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=44402&page=%201406
https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=44402&page=%201406
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Давність плуга як сільськогосподарського знаряддя праці 

підтверджується вживанням таких архаїчних лексем, як сабан, гряділь і 

чапина, окремі з яких спостерігаємо у тлумаченні П. Білецького-Носенка: 

«Плугъ (и. с. м. р.) Сабанъ. Косуля. Большое земледѣльное орудіе» (Б.-Нос., 

284). У словнику за редакцією Б. Грінченка плуг описано однослівно, навіть 
зовсім не згадано елементів дизайну, функціонального призначенння: «плугъ» 

(Грінч., ІІІ, 197). Сучасні лексикографічні тлумачення також не 

удокладнюють інформацію про плуг: «Сільськогосподарське знаряддя з 

широким металевим лемешем або диском для оранки» (СУМ, VІ, 595; 

ВТСУМ, 985; СУМ 2012, 794).  

Ілюстративний матеріал засвідчує вживання його в різних стилях, напр.: 

Одному бракувало коня, тому плуга, іншому зерна на посів ... (Колгоспний 

хліб, 1941); Орали землю в ярмах і шлеях. Шестеро в плузі, сьомий за плугом 
– Мина Товченик (О. Довженко, Україна в огні); Курить та й курить, час від 

часу схмурює свого крутого, плугом літ поораного лоба (О. Гончар, Берег 

любові). За даними Генерального регіонально анотованого корпусу 

української мови, у базі Grac v.8 налічується 5670 випадків уживань 

словоформ слова плуг, у базі Grac v.9 – 6293 (http://uacorpus.org). 

Прядка. «Словарь української мови» так пояснює слово прядка: 

«Прядка, -ки, ж. 1) Прялка. Части ея: на ніжках лежитъ стільчик, подъ нимъ 
підніжок (педаль), отъ него къ верете́ну (валъ колеса) идетъ циганка. Колесо 

со спицями стоитъ между двумя стовпчиками, стоящими на помянутомь 

стільчикові. Передній стовпчик болѣе короткій, сверху на немъ лежитъ 

сволочок, одинъ конецъ котораго выступаетъ за передній стовпчик, и на этомъ 

концѣ стоитъ третій маленькій стовпчик; въ немъ сбоку придѣланъ шкураток 

съ отверстіемъ; второе, верхнее веретено однимъ концемъ держится въ этомъ 

отверстіи, а другимъ – въ верхнемъ концѣ задняго стовпчика, имѣющаго 

вверху гайку, при помощи которой второе веретено можетъ быть опускаемо и 
приподнимаемо. На верхнемъ веретені находятся: а) вилка съ девятью или 

десятью крючками, б) скалка, в) колісце́; на колісці і на скалці шнур, 

охватывающій и колесо» (Грінч., ІІІ, 494). 

У сучасній інтерпретації прядка – «домашній верстат, призначений для 

ручного прядіння, який приводиться в рух ножним або ручним приводом» 

(СУМ, VІІІ, 365; СУМ 2012, 933). Отже, для носіїв сучасної української мови 

дефініція «прядка» може бути розцінена як опис музейної реліквії, для якої 

докладне тлумачення кожної конструктивної деталі, незмінного супутника 
життя наших предків – річ пізнавальна, але тільки з історичної точки зору, а 

для довідки достатньо спрощеного опису, який пропонують сучасні словники.  

http://uacorpus.org/
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За даними Генерального регіонально анотованого корпусу української 

мови, у базі Grac v.8 зафіксовано 552 випадки вживання лексеми прядка, у 

Grac v.9 – 651 вживання. 

Нині немає необхідності вдаватися в подробиці опису веретена –

предмета, що давно відійшов в історію селянського побуту, хоч не можна 
сказати, що слово «веретено» звучить як «заум» для людини, яка говорить  

по-українськи. Це слово зберігається і в Словнику сучасної української мови: 

«ВЕРЕТЕ́НО, а, сер. 1. Ручне знаряддя для прядіння, що становить собою 

тонку паличку з видовженими загостреними кінцями і потовщенням 

посередині» (СУМ, І, 329), «Ручне знаряддя для прядіння – тонка паличка з 

видовженими загостреними кінцями і потовщенням посередині» (СУМ 2012, 

95; СУМ-20, https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=7476&page 

=276). У свідомості багатьох носіїв української мови середнього і старшого 
віку живі оповіді про принцес, приречених на довгий сон через укол 

веретеном. Тому до лексиконів попередніх століть необхідне ставлення не 

тільки як до збірки слів, а передусім як до музею речей, адже українські 

лексикографи пояснювали знаряддя праці докладно, часто використовуючи 

для опису цих знарядь слова, що давно вийшли з ужитку. Однак цікаво й інше: 

сама реалія може нікуди не зникати, її образ зберігається в соціальній пам’яті 

народу, але одна або кілька деталей цієї реалії просто «випадають» з поля зору 
людини, а разом з ними і слова, що колись їх позначали, забуваються.  

Ціп. Ціп, за даними словника П. Білецького-Носенка, – це «бичъ, 

которымъ молотять хлѣбъ» (Б.-Нос., 382), «Словаря української мови» – це 

«цѣпъ для молотьбы хлѣба» (Грінч., ІV, 433). Докладнішу інформацію 

знаходимо у словнику В. Даля: «…ручне дерев’яне знаряддя для молотьби, 

що складається з довгої ручки і прикріпленого до неї ременем (або мотузкою) 

короткого бійла» (Даль, ІV, 178). Сучасні лексикографічні праці подають 

трактування, орієнтоване на словник В. Даля: «Ручне знаряддя для молотьби, 
що складається з довгого держака і прикріпленого до нього ременем або 

мотузком короткого дерев’яного бича» (СУМ, ХІ, 239), хоч «Словник 

української мови» за редакцією В. Жайворонка обмежується тільки загальною 

інформацією: «Ручне знаряддя для молотьби» (СУМ 2012, 1260), акцентуючи 

на тому, що предмет призначений тільки для обмолоту зернових.  

Отже, наведені лексеми засвідчують звуження дефініції, що можна 

кваліфікувати як відображення процесів пасивізації в українській лексиці. 

Водночас це дає підстави припустити, що лексикографи саме так моделюють 
мовну картину світу українців нинішнього та майбутніх поколінь. 

 

https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=7476&page%20=276
https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=7476&page%20=276
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Максим Євин (м. Хмельницький)  

Науковий керівник – М. М. Торчинський 

 

СЕМАНТИКО-МОТИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЛАСНИХ НАЗВ 

ФУТБОЛЬНИХ КОМАНД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Власні назви людських колективів (ергоніми) як об’єкт наукових студій 

останнім часом використовуються дедалі активніше, про що свідчать 

дослідження. Одним із різновидів ергонімів є командоніми – власні назви 

(ВН) спортивних команд, які беруть участь у змаганнях з ігрових видів спорту, 

зокрема футболу (футболкомандоніми). Термін «футболкомандонім» (ВН 

футбольної команди) уперше вжив М. М. Торчинський [2, с. 271]. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що назви ергонімів розглянуті 
науковцями як не просто слова, а як найменування, тісно пов’язані із 

суспільно-політичними, економічними, історичними, культурними й іншими 

умовами життя людей. Більш детально у мовознавстві досліджено спортивну 

терміносистему (О. В. Боровська, Л. А. Карпець, Д. Е. Дмитрошкін, 

Н. Ю. Петрусенко, О. В. Породько-Шлях, І. Ю. Соїна, К. В. Трофимук, 

І. Т. Янків та ін.), але номінації команд до її складу не включені. Проте власні 

назви спортивних команд знайшли висвітлення у працях Л. М. Більчук, 
Н. В. Григорук, І. Р. Процик, Ю. Б. Струганця та ін. 

Мета нашої статті – схарактеризувати семантико-мотиваційні 

особливості футболкомандонімів Хмельниччини. 

У нашій статті аналізується найменування 204 футбольних колективів, з 

яких 202 (99,02 %) чоловічих: «Конфермат» (Хмельницький), «Спортинг» 

(Чорниводи) і лише 2 (0,98 %) жіночих: «Берездівський ліцей» (Берездів), 

«Улашанівський НВК» (Улашанівка). 

Характерною ознакою футболкомандонімікону Хмельницької області є 
перевага відонімних похідних (109; 53,43 %): «Дністер» (Жванець), 

«Поділля» (Ульянівка) над відапелятивними (75; 36,76 %): «Десантник» 

(Хмельницький), «Штурм» (Маниківці) та відонімно-відапелятивними (22; 

10,78 %): «Раково-сіті» (Хмельницький), «Універ-Молокія» (Хмельницький). 

Серед відонімних футболкомандонімів (ФуК) зафіксовано пропріативи, 

похідні від найменувань населених пунктів, причому це можуть бути власні 

назви міст («Кардіфф» (Хмельницький), «Красилів»), зокрема і колишні 

(«Проскурів» (Хмельницький) ). Зазвичай в агітаційно-рекламних матеріалах 
такі пропріальні одиниці складаються із двох компонентів: абревіатури ФК 
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(«футбольний клуб») і власне ойконіма («ФК Буртин», «ФК Митинці»), 

однак ми аналізуємо лише основну частину такої номінації. 

Локативну семантику також мають власні назви футбольних команд, 

похідні від гідронімів («Дністер» (Жванець), «Полква» (Новоставці) ), 

хоронімів («Оболонь» (Чемерівці), «Поділля» (Ульянівка) )і оронімів («Олімп» 
(Кульчіївці), «Товтри» (Нігин) ). 

Фіксуються власні назви футбольних команд, мотивовані ергонімами, 

зокрема номінаціями виробничо-комерційних об’єктів («Епіцентр» 

(Дунаївці), «Укрелітагро» (Михнів) ), добровільних спортивних товариств 

(«Колос» (Шепетівка), «Локомотив» (Хмельницький)), похідні від назв інших 

команд («Атлетик» (Хмельницький), «Спортинг» (Чорниводи) ). Епізодично 

трапляються ФуК, в основі яких наявні конструкції з міфонімами: «Астарта» 

(Яхнівці), «Деметра» (Кам’янка); реєструються пропріальні одиниці, похідні 
від антропонімів («Кармалюк» (Гуменці) ), космонімів («Альфа» (Дунаївці) ), 

машинонімів («Кіровець» (Жищинці) ) та комбіновані («Буревісник-

НАДПСУ» (Хмельницький), «Епіцентр-Вікторія» (Городок) ). 

Семантика твірних основ деяких ФуК невідома (4; 1,96 %) (напр., «ЗМІ-

FNB» (Кам’янець-Подільський), «ЧеЗа» (Черче) ), однак ми віднесли такі 

номінації до відонімних через високу імовірність мотивації їх саме власними 

назвами, якими можуть бути невідомі найменування насамперед невеликих 
фірм. 

Із-поміж відапелятивних ФуК є похідні від назв об’єктів неживої природи, 

куди включено переважно символічні пропріативи на позначення матеріальних 

предметів («Факел» (Кадиївці) ), споруд («Маяк» (Колибаївка), «Фортеця» 

(Кам’янець-Подільський) ), елементів космічного простору («Метеор» 

(Колибаївка) ), дорогоцінних каменів («Карат» (Олешин)), а також абстрактні 

лексеми, які досить умовно належать до цієї мотиваційної групи (наприклад, 

загальні назви позитивних якостей («Дружба» (Почапинці) ) і дій 
(«Відродження» (Жищинці) ), військових («Штурм» (Маниківці) ), 

ідеологічних («Крила Рад» (Дунаївці) ) понять тощо). 

Трапляються футболкомандоніми, у складі яких наявні апелятиви на 

позначення професій: «Рятувальник» (Хмельницький), «Текстильник» 

(Дунаївці); просторових відношень: «Левада» (Довжок), «Нива» (Летава); 

людських якостей: «Ветеран» (Хмельницький); навчальних закладів: 

«Університет» (Хмельницький); колективів: «Гвардія» (Гвардійське), 

«Легіон» (Волоське); спортивних атрибутів: «Старт» (Жердя); представників 
фауни: «Вовки» (Вовковинці), «Сокіл» (Чорна); явищ природи: «Торнадо» 

(Довжок); флоролексеми: «Лотос» (Фурманівка). 
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Структурними елементами номінацій футбольних команд виступають 

числівники (19; 9,31 %): «Красилів-2», «Левша-2» (Хмельницький); вони 

вказують на порядковий номер команди («Агробізнес-2» (Волочиськ), 

«Спортлідер-3» (Хмельницький) ), навчального закладу («АВІСТ-

ДЮСШ № 1» (Хмельницький), «ДЮСШ-1-Фенікс-Україна» 
(Хмельницький) ) або іншу ознаку денотата («Іскра 2007» (Пудлівці), «Мрія-

2010» (Китайгород) ). 

У цілому у складі футболкомандонімів найбільш часто фіксується 

лексема «ДЮСШ» (8 назв; 3,92 %), тобто номінація навчальних закладів 

спортивного профілю. 

Аналіз мотиваційної структури ВН футбольних команд засвідчив 

перевагу символічних пропріальних одиниць (57 номінацій, що становить 

27,94 % від загальної кількості ФуК): «Олімп» (Солобківці), «Сокіл» (Чорна) ) 
над локативними (28; 13,73 %): «Красилів», «Хмельницький». 

Простежуються квалітативні (11; 5,39 %, напр., «Громада» (Дунаївці), 

«Лідер» (Лозове) ) і меморіальні (2; 0,98 %, напр., «Кармалюк» (Гуменці), 

«Кіровець» (Жищинці) ) пропріальні одиниці. 

Не з’ясовано мотивацію 4 простих футболкомандонімів (1,96 %): 

«МіДіАн» (Бережанка), «ЧеЗа» (Черче). 

Традиційно найбільш продуктивною є група асоціативно-виробничих 
ФуК (27; 13,24 %, напр., «Зернопрод» (Квітневе), «Оболонь» (Городок) ); 

менше трапляється асоціативно-відомчих (7; 3,43 %, напр., «Буревісник» 

(Хмельницький), «Колос» (Шепетівка) ), асоціативно-професійних (9; 4,41 %, 

зокрема «Гірник» (Кутківці), «Лісівник» (Шепетівка) ), асоціативно-

навчальних (4; 1,96 %, напр., «Берездівський ліцей» (Берездів), 

«Університет» (Хмельницький) ) і асоціативно-командних (5; 2,45 %, напр., 

«Арсенал» (Хмельницький), «Атлетик» (Шарівка) ) найменувань. 

Комбінована мотивація трапляється досить часто, і спектр таких 
відношень досить широкий (50; 24,51 %, напр., «Євромікс-Дебеславці», 

«Таврія-U-17» (Сімферополь) ).  

Менш поширені локативно-асоціативно-виробничі («Красилів-Оболонь» 

(Красилів) ) і асоціативно-виробничо-навчальні («АВІСТ-ДЮСШ № 1» 

(Хмельницький), «Універ-Молокія» (Хмельницький) ). Рідше фіксуються 

символічно-асоціативно-навчальні («Олімп-Дюсш» (Деражня) ), 

квалітативно-символічні («Проскурів-Фортуна» (Хмельницький) ) 

пропріальні одиниці і т. д. [1, с. 120‒130]. 
Отже, можемо стверджувати, що у футболкомандоніміконі 

Хмельниччини відонімні пропріативи (109; 53,43 %) кількісно переважають 
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відапелятивні (75; 36,76 %) та відонімно-відапелятивні (22; 10,78 %). Як твірні 

основи трапляються ойконіми, гідроніми, хороніми, ороніми, номінації 

виробничо-комерційних об’єктів, добровільних спортивних товариств, 

похідні від назв інших команд, конструкції з міфонімами, антропонімами, 

космонімами, назви предметів неживої природи, апелятиви на позначення 
професій, просторових відношень, людських якостей, навчальних закладів, 

колективів, спортивних атрибутів, представників фауни, явищ природи, 

флоролексеми. 

Аналіз мотиваційної структури ВН футбольних команд засвідчив 

перевагу символічних пропріальних одиниць (57; 27,94 %), простежуються 

квалітативні (11; 5,39 %) і меморіальні (2; 0,98 %). 

Більш продуктивними мотиваційними типами є асоціативно-виробничий 

(27; 13,24 %), асоціативно-професійний (9; 4,41 %), асоціативно-відомчий (7; 
3,43 %), асоціативно-командний (5; 2,45 %), асоціативно-навчальний (4; 

1,96 %). Досить часто трапляється комбінована мотивація (50; 24,51 %). 

Убачаємо перспективними подальші наукові студії особливостей 

футболкомандонімів Хмельницької області. 
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Анастасія Кашоїд  

Науковий керівник – В. В. Розгон 

  

КОНТРАСТ ЯК СТИЛІСТИЧНИЙ ЗАСІБ ТВОРЕННЯ ОБРАЗУ  

(на матеріалі роману «Євпраксія» П. Загребельного) 
 

Контраст − це композиційно-стилістичний принцип розгортання мови, 

що полягає в динамічному протиставленні двох змістовно-логічних, а також 

структурно-стилістичних планів викладу. Контраст може виникати як на 

мовному, так і на мовленнєвому рівнях. У художньому тексті він виявляється 
ще на фонетичному, морфологічному, лексичному та синтаксичному рівнях 

як один із видів семантико-стилистичної організації тексту [3, с. 86]. Сучасне 

мовознавство визначає контраст як засіб моделювання художнього тексту, як 

«композиційно-стилістичний принцип розгортання мовлення» і як 

«динамічне протиставлення двох змістово-логічних планів оповіді» [4, с. 292]. 

Контраст як стилістичний засіб творення образів в українській лінгвістиці 

вивчали І. Білодід [1, с. 269], Н. Бойко [2, с. 141], О. Селіванова [4, с. 292]. 

Проте образ Євпраксії в однойменному романі П. Загребельного досі не був 
предметом дослідження науковців. 

Мета статті − визначити мовні одиниці, використані автором для 

створення контрасту в образі юної Євпраксії як засобу засвоєння 

письменникової візії людини і концепції особистості; обґрунтувати 

доцільність їх художнього використання, стилістичну спрямованість. 

У романі «Євпраксія» П. Загребельний на перший план виводить образ 

жінки, вирваної зі звичного оточення, та описує становлення її особистості на 
всіх етапах розвитку. Досить цікавим щодо мовних засобів є опис руської 

княжни Євпраксії у віці дванадцяти років, яку було віддано князем 

Всеволодом, батьком, у дружини саксонському макграфові Генріху 

Штаденському. Саме юний вік дівчини та її становище слугує творенню 

контрастів, побудованих на стилістичних можливостях антонімів. Наприклад, 

в уривку: «На Євпраксію нападав темний шал, вона билася в княжому повозі, 

шматувала на собі коштовний одяг, кричала на Журину, замірялася на неї 

маленькими кулачками, тоді заходилася в безсилих риданнях» (1, с. 2), − 
присутнє контекстуальне протиставлення між сильним емоційним 

збудженням княжни та її фізичним безсиллям, підкресленим демінутивним 

словосполученням «маленькими кулачками». А от в іншому уривку: «Мокрі 

ліси глузували з неї, перебігаючи поперед валки з місця на місце, вони затівали 

якусь шалену крутняву, ніби велетенські зелені колеса безнадії, і тоді 
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Євпраксія не витримувала, веліла зупиняти повіз, стрибала на землю, ставала 

звичайною дванадцятилітньою дівчинкою, хотіла кудись бігти сама, йти без 

нікого, лишитися наодинці зі світом, з вітрами й небесами» (1, с. 3), − автор 

використовує паралелізм в зображенні природи та збентеженого, нестійкого 

психологічного стану героїні, яка хотіла втекти від обставин, що склалися, 
знову стати «звичайною дванадцятилітньою дівчинкою» – цей динамізм 

відтворено дієсловами руху та фази дії бігти, йти і т.д.; а її моральне 

спустошення та бажання усамітнитись довершено займенниками сама, (без) 

нікого та прислівником наодинці, вибудуваних градаційно для підсилення 

емоційно-експресивного забарвлення тексту. Іще одним прикладом 

протиставлення є уривок, де пояснення автором значення імені княжни є 

способом творення антонімічної іронії: «…Оте ʽ̔ Євпраксіяˮ, тобто по-

грецьки − ̔ ʽЩасливаˮ, кололо їй очі, натякаючи на власну долю, несправедливу 
й тяжку». Констрастивне використання значення імені подане і за допомогою 

загальномовних антонімів: «…Нещаснішою за всіх була Євпраксія, хоч і 

названа була від народження Щаслива» (1, с. 34).  

Наступний уривок є яскравим прикладом антитези – автор зіставляє 

тендітний образ юної Євпраксії, вразливість якої підкреслено пасивними 

дієприкметниками стану (зіщулена, перестрашена), демінутивною лексикою 

та описом одягу княжни (тонке, прозоре полотно), та макграфа, антипатія до 
якого передана негативно забарвленою лексикою ти використанням суфіксів 

згрубілості -иськ-, а холодна та непробивна натура подана в порівнянні із 

залізними обладунками: «…Зіщулена й перестрашена дванадцятилітня 

золотоволоса дівчинка, у самій сорочці з тонкого, майже прозорого полотна, 

і довготелесий баронисько, закутий у залізо, в грубих чоботях, з нахабним 

усміхом на ще молодій, але вже достоту заматерілій мармизі» (1, с. 24).  

В іншому уривку запальна, нестримна молодеча натура дівчинки 

подається в порівнянні з такою ж неприборканою силою вогню, яка 
контрастує «зрілому» призначенню княжни, старості на далекій чужині: 

«Євпраксія була ще далека від тривог старіння, їй хотілося вогню ще й ще, 

сама підкидала паліччя до вогнища, підстрибувала від пустощів, обпікалася 

жаром, відскакувала з вереском, коли надто довгий пожадливий язик полум’я 

виривався з вогню і бив убік» (1, с. 36). 

Отже, наведені приклади стилістичного використання мовних засобів, що 

функціонально характеризуються великою образотворчістю, допомагають не 

лише створенню контрасту, але й слугують засобом передачі оцінки автора, 
його ставлення до обставин, з яких персонаж, психологічно та фізично 
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динамізований, намагається вийти. А художній вплив на читача здійснюється 

саме через протилежність ознак. 
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Катерина Мазур 

Науковий керівник – І. І. Коломієць  

 

ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЕЗІЇ В. ОЛІЙНИКА  

«дідусь з бабусею…» 
 

Становлення лінгвістичного аналізу художнього тексту як окремої галузі 

своїми витоками у вітчизняному мовознавстві сягає праць видатних 

українських учених, зокрема І. Франка («Із секретів поетичної творчості»), 

О. Потебні («Естетика і поетика слова»), а також напрацювань 
Л. Булаховського, І. Білодіда, В. Ващенка, М. Жовтобрюха та ін. Саме їхні 

наукові здобутки стали підґрунтям сучасних лінгвостилістичних учень. На 

кінець ХХ та початок ХХІ ст. напрацювання у царині лінгвопоетики значно 

активізувалися у площині навчально-методичного й наукового доробку 

М. Демського, Т. Єщенко, В. Жайворонка, І. Качуровського, І. Ковалик, 

Л. Краснової, М. Крупи, Л. Мацько, Н. Миронюк, А. Мойсієнка, 

М. Плющ, Л. Шевченко та багато ін. 

Вивчаючи та аналізуючи праці дослідників цієї галузі про мову, 
цілком переконливо можемо стверджувати, що методика і техніка 

проведення лінгвоаналізу тексту дозволяє правильно зрозуміти зміст 

художньо-словесного твору, його ідейно-емоційний, образно-естетичний 

сенс, визначити його жанрово-хронологічну належність, а також виявити 

індивідуально-художні особливості мовленнєвої практики письменника 

тощо. Як визначають учені, «знайти чи побачити задум автора з допомогою 

ретельного аналізу словесної тканини літературного твору і показати роль тих 
чи інших мовних засобів у вираженні авторської ідеї – основне завдання 

дослідника мови художнього твору» [4, с. 16]. 

За традиційним підходом, цілісний лінгвоаналіз тексту – це «вивчення 

поетики художнього твору, структури словесних образів у їх композиційній 

організації та сюжетній канві розвитку» [4, с. 30]. Для комплексного аналізу 

було обрано поезію Володимира Олійника «дідусь з бабусею…». 

дідусь з бабусею 

під грушею сидять 
дідусь з бабусею по грушечці їдять 

обоєнько такі сухенькі невеличкі 

і груші не глевкі і груші не гнилички 

були у них сини 

та по світах вони 
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і доньки в них були 

та також відгули 

старесенькі сидять 

по грушечці їдять 

обоєнько мовчать 
і наш печальний вік 

кладе на них печать 

Віршований твір належить до родинно-побутової лірики, провідною 

ідеєю якого є показ завершення життя стареньких, які на схилі літ залишилися 

лише удвох.  

Емоційне спрямування автора – передача ніжності і тепла почуттів 

ліричного героя до бабусі з дідусем. Такий невеликий за обсягом вірш 

транслює об’ємне художньо-образне темпоральне відображення: самотність 
стареньких на фоні груші – діти давно покинули їх, але вони ще разом сидять 

під грушею, можливо, виглядають своїх дітей, і доньку, і сина. 

Головними героями у тексті є дідусь з бабусею. Вони уособлюють усіх 

людей похилого віку, які доживають свої літа на самоті. 

Символічним образом поезії є груша. Дерево груша – символ самотньої 

та печальної долі. Але плоди її вказують зовсім на інше. Хто не побоїться 

колючок на гілках цього дерева, той скуштує солодких, як мед, її плодів; а хто 
здолає життєві перешкоди, той пізнає істинну суть і красу життя. Тому можна 

було б говорити, що дідусь з бабусею повинні пізнати красу життя: дідусь з 

бабусею по грушечці їдять. Але: і груші не глевкі і груші не гнилички – 

виходячи з цього, можна сказати, що негод та хвилювань в їхньому житті 

більше: були у них сини та по світах вони і доньки в них були та також 

відгули. Саме в цій поезії плоди груші показують не щасливе завершення 

життя, а саме печальну долю, самотність. 

На морфологічному рівні мовної інтеграції тексту поезії переважають 
іменники з їм підпорядкованими прикметниками (дідусь з бабусею (сухенькі, 

невеличкі, старесенькі), сини, доньки, груші (не глевкі) (під грушею, по 

грушечці), гнилички, по світах, вік (печальний), печать); наявні дієслова 

теперішнього часу (сидить, сидять, їдять, мовчать, кладе) та минулого (були, 

відгули), займенники (вони, у (в, на) них, наш), пестливої форми числівник 

(обоєнько) із належними прикметниками-емотивами (сухенькі, невеличкі). 

Дієслова вживаються не випадково, вони показують стан стареньких, а що 

вони тільки сидять, мовчать – вказує на похилий вік людей; прикметники 
також засвідчують старість: сухенькі, невеличкі. Прикметники вживаються в 

ролі художніх означень: печальний вік, обоєнько такі сухенькі невеличкі.  
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Повторюваністю відзначається словосполучення дідусь з бабусею, потім 

замінюється демінутивними формами старесенькі, обоєнько. У першому 

випадку акцентується вікова особливість обох людей, а в другому – що їх 

лише двоє. 

Зворушлива емоційність, прониклива ліричність, доброзичлива 
атмосфера у поетичному творі передається словами із стилістично 

маркованою суфіксацією: дідусь, бабуся, грушечці, обоєнько, сухенькі, 

невеличкі, старесенькі. 

Морфеми слова дідусь: дід – корінь, -ус- – суфікс, транслюють ніжне та 

лагідне ставлення до особи; у слові бабуся також: баб – корінь; -ус- – суфікс. 

Такими стилістичними засобами показано ніжне ставлення до людей 

похилого віку як начал роду. 

Серед пестливих суфіксів виявляємо: -ечц- (грушечці); -ус- (дідусь, 
бабусею); -єньк- (обоєнько); -еньк- (сухенькі); -есеньк- (старесенькі); -ичк- 

(невеличкі). 

Все, що оточує стареньких, показує приязне та ніжне ставлення до них. 

Але все не таке і радісне, тому що обоєнько мовчать і наш печальний вік кладе 

на них печать. Інтерпретуємо: до самого завершення свого життя вони 

залишаться одні: були у них сини та по світах вони і доньки в них були та 

також відгули. Тобто доживають свій вік самотньо.  
У поезії зовсім відсутні розділові знаки, що дає змогу читачеві сприйняти 

та зрозуміти текст цілісно. Три крапки є лише в назві твору «дідусь з 

бабусею…», що вказує на недомовленість, тужливість, сум. Усі слова поезії 

написані з малої літери, що також відіграє визначальну роль у сприйнятті 

тексту.  

Аналіз поезії на всіх мовно-структурних рівнях розкриває роль засобів, 

які є домінантними й другорядними для створення цілісного колориту 

поетичного твору, формування його підтекстової канви, ставлення автора до 
зображуваного та формування читацької картини сприйняття. 
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Анастасія Майструк  

Науковий керівник – З. І. Комарова  

 

ОСОБЛИВОСТІ НАГОЛОШЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІЄСЛІВ 
 

Акцентологічні особливості різних лексико-граматичних розрядів слів у 

сучасній мові виявляють за морфологічним принципом. Із погляду 

морфологічного наголошення, словесний наголос припадає не на склад, а на 

морфему (корінь, флексію, суфікс чи префікс), у якій голосний звук є основою 

наголошеного фонетичного складу [2, с. 27].  
І за фонетичним, і за морфологічним підходом аналізу словесний наголос 

в українській мові вільний, бо він може виділяти не тільки різні склади, а й 

різні морфеми. Якщо в усіх формах слова словесний наголос закріплений за 

певною морфемою, то його вважають нерухомим; якщо ж наголос змінює 

місце в межах одного слова, то він є рухомим. Важливо, що поняття 

нерухомого й рухомого наголосу за різних підходів аналізу не співвідносні. 

Якщо наголос припадає на різні фонеми, то він рухомий із погляду 

фонетичного. За морфологічного підходу такий наголос вважатиметься 
рухомим лише за умови, якщо дві фонеми належатимуть різним морфемам. 

Рух наголосу в межах однієї морфеми є підставою вважати його нерухомим 

[1, с. 28]. 

Мета нашого дослідження – з’ясувати акцентні типи українських дієслів 

з урахуванням рухомості / нерухомості словесного наголосу при їх словозміні 

і словотворенні. 

На підставі проведеного дослідження виокремлено декілька акцентних 
дієслівних парадигм, перша з яких об’єднує дієслова з інфінітивними 

суфіксами -а- (-я-), -ва-, -і-, які при творенні особових форм теперішнього і 

простої форми майбутнього часу зберігають своє наголошення: вітáти, 

лишáти, чекáти, дозволяти, завивáти, розумíти, радíти. Кількісно 

найбільшою є група дієслів із суфіксом -а- (-я-), які при будь-якій словозміні 

зберігають наголошену позицію у словах. Здебільшого це непохідні дієслова 

з членованою основою, частина з них є похідними віддієслівними, 

відіменниковими, відприкметниковими дериватами, утвореними за 
допомогою суфікса -а- (-я-): вивчити → вивчáти, кінець → кінчáти, рівний → 

рівняти; префіксів в-, ви-, від-, роз-: кидати → вкидáти, кликати → 

викликáти, міряти → відміряти, ганяти → розганяти. 

Групу дієслів з акцентованим суфіксом -ва- репрезентують похідні від 

префіксальних дієслів форми недоконаного виду, твірними для яких є 
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дієслова бити, бути, вити, гнити, гріти, діти, дути, зріти, крити, лити, 

мити, пити, пливти, пріти, рити, шити. Для дієслів цієї групи характерний 

рухомий наголос: бúти → вбúти → вбивáти, бýти → відбýти → відбувáти, 

а також дієслова із членованою непохідною основою або зв’язаним коренем: 

сíяти → засíяти → засівáти; відпочúти → відпочивáти.  
Найменш чисельна група дієслів із суфіксом -і-, які є результатом 

суфіксального словотворення від основ іменників, прикметників, 

прислівників. Характерною особливістю наголошення таких дієслів є те, що 

кореневий наголос твірного слова зміщується на суфікс: рóзум → розумíти, 

вéчір → вечорíти; бíлий → білíти, рáдий → радíти, нíяково → ніяковíти. 

Другий тип утворюють дієслова з суфіксами -а-(-я-), -и-, -і- (-ї-) в основі 

інфінітива, які втрачаються при творенні особових форм теперішнього і 

простої форми майбутнього часу. Відповідно до характеру змін, які 
відбуваються у структурі основи теперішнього і майбутнього часів, можна 

виділити два підтипи. Перший підтип об’єднує дієслова з незмінюваним 

кінцевим приголосним при додаванні особових закінчень: кричáти, мчáти, 

мрíяти, бáчити, боронúти, гудíти, ревíти. У цій групі слів кількісно 

переважають дієслова з суфіксом -и-: варúти, вáжити; дієсловах із зв’язаним 

коренем -пин-: зупинúти, спинúти; віддієслівні, відіменникові, 

відприкметникові деривати: борозна → борознúти, вапно → вапнúти, веселий 
→ веселúти. 

Менш чисельною є підгрупа дієслів із суфіксом -а- (-я-), непохідних та 

похідних префіксальних утворень, які зберігають сталий наголос: брáти → 

забрáти, боятися → перебоятися, побоятися, звáти → назвáти, кричáти → 

закричáти, розкричáтися; відіменникові деривати: мрíя → мрíяти, смíх → 

сміятися.  

Підгрупу дієслів із суфіксом -і- (-ї-) формують переважно непохідні 

слова, які мають сталий суфіксальний наголос: гудíти, горíти, ревíти, сопíти, 
доїти, або утворені від них за допомогою префіксів дієслова з аналогічним 

типом словозміни: гудíти → загудíти, горíти → загорíтися, доїти → здоїти.  

Другий акцентний підтип утворюють похідні та непохідні дієслова з 

інфінітивними суфіксами -а-, -и-, -і-. Дієслова цього підтипу з наголошеним 

коренем мають нерухомий наголос: клúкати – клúчу, клúчеш, клúче, клúчемо, 

клúчете, клúчуть; стáвити – стáвлю, стáвиш, стáвить, стáвимо, стáвите, 

стáвлять. У дієсловах із наголошеним суфіксом -и- наголос у формі першої 

особи однини переходить на закінчення, а в усіх інших формах – на корінь: 
просúти – прошý, прóсиш, прóсить, прóсимо, прóсите, прóсять. У дієсловах 

з наголошеними суфіксами -а- та -і- наголос у процесі словозміни 
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закріплюється за голосним флексії: мовчáти – мовчý, мовчúш, мовчúть, 

мовчимó, мовчáть; сидíти – сиджý, сидúш, сидúть, сидимó, сидитé, сидять; 

або переходить на корінь в усіх особових формах: хотíти – хóчу, хóчеш, хóче, 

хóчемо, хóчете, хóчуть. У деяких дієсловах наголос не має постійного 

характеру: писáти – пишý, але пúшеш, пúше, пúшемо, пúшете, пúшуть.  
Третій тип словозміни об’єднує дієслова з інфінітивними суфіксами  

-ува- (-юва-), -ну-, які при творенні особових форм теперішнього і простої 

форми майбутнього часу частково усікаються: будувáти, дякувати, 

гостювáти, глянути, сýнути. Серед групи дієслів із суфіксом -ува- (-юва-) 

функціонують як непохідні форми (влаштувáти, годувáти, декламувáти, 

демобілізувáти, існувáти, керувáти, лаштувáти), так і похідні віддієслівні, 

відіменникові, відприкметникові форми з акцентованим афіксом або коренем: 

будувáти → вбудувáти, воювáти → завоювáти, а також гість → гостювáти, 
дар → дарувáти, радий → рáдувати, хитрий → хитрувáти.  

Менш чисельно представлена група непохідних дієслів, префіксально 

похідних віддієслівних утворень та відприкметникових дериватів із суфіксом 

-ну-, у яких наголос припадає здебільшого на корінь, рідше – на суфікс: 

глянути → поглянути, сýнути → відсýнути, тонýти → втонýти, блідúй → 

блíднути, гіркúй → гíркнути. 

Специфіка наголошування дієслів третього типу словозміни полягає у 
збереженні його місця на корені: порíвнювати – порíвнюю, порíвнюєш, 

порíвнює, порíвнюємо, порíвнюєте, порíвнюють; або на усіченій частині 

дієслівного суфікса -ува- (-юва): куплю, купýєш, купýє, купýємо, купýєте, 

купýють.  

В особових дієсловах, утворених від інфінітива з наголошеним суфіксом 

-ну-, наголос переважно на закінченні: заснýти – заснý, заснéш, заснемó, 

заснетé, заснýть; і лише деякі з них наголошеним мають корінь, крім форми 

першої особи однини: тонýти – тонý, але тóнеш, тóне, тóнемо, тóнете, 
тóнуть. 

Четвертий тип словозміни представляють дієслова з кореневою основою 

та похідні безсуфіксні дієслова зі зв’язаною основою інфінітива, яка не існує 

без префікса: везти, дути, знати; берегти, волокти, лягти; вести, класти, 

красти; взяти, дути; діти, стати. 

П’ятий тип об’єднує архаїчні дієслова дати, їсти та похідні від них 

утворення з префіксами ви-, від-, до-, за-, з-, на-, об-, пере-, по-, при-, про-, 

роз-, які завжди наголошуються: дáти → вúдати, їсти → вúїсти, а також 
дієслова зі зв’язаним коренем -віс-, що мають у своїй структурі два префікси: 

відповістú, доповістú, заповістú. Наголос у дієсловах цього типу рухомий: 
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він переходить із кореня на закінчення, якщо воно матеріально виражене: 

дáти – дам, дасú; їсти – їм, їсú. 

Наголошування дієслів першої і другої особи множини теперішнього і 

майбутнього часу потребує особливої уваги, оскільки ці словоформи за 

синтезом своїх граматичних і акцентуаційних ознак є своєрідним явищем 
української мови. Переважну більшість таких дієслів уживають із 

наголошеними закінченнями: живемó – живетé, несемó – несетé, ллємó – 

ллєтé, бурчимó – бурчитé, бринимó – бринитé, волочемó – волочетé, вертимó 

– вертитé.  

Окрему групу дієслів становлять слова, утворені від односкладної основи 

інфінітива з наголошеним суфіксом -ти-, які у минулому часі мають наголос 

на закінченні: плестú – плелá, плелó, плелú; везтú – везлá, везлó, везлú. 

Флексійне наголошення характерне і для давніх дієслівних утворень на зразок 
булú, жилú, далú від бýти, жúти, дáти. 

Отже, вільність і рухомість українського словесного наголосу не свідчить 

про його довільність. Дієслова української мови можна об’єднати в декілька 

акцентологічних парадигм, які засвідчують специфіку їх наголошення. 

Переважна більшість дієслівних словоформ функціонує з нерухомим 

фіксованим наголосом на суфіксі або на корені; при словозміні дієслів наголос 

здебільшого переходить на закінчення; у випадку префіксального 
словотворення акцентованими є дієслівні префікси.  
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Олександра Можайкіна  

Науковий керівник – І. С. Гонца 

 

НАЙМЕНУВАННЯ КАРТИН УМАНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ 

(структура та семантика) 
 

Пізнаючи світ, людина переносить уявлення про нього в систему знаків – 

вербальних і невербальних. Одним із видів несловесних номенів є твори 

образотворчого мистецтва, які, як правило, супроводжуються підписами – 

одиницями вербального ряду. У лінгвістиці такі номінації визначаються як 
артіоніми. Отож, мета нашого дослідження – проаналізувати особливості 

творення та функціонування найменувань картин уманських художників як 

засобу кодування культурної інформації. Актуальність роботи випливає із 

закономірної потреби в заповненні лакун, що виникли внаслідок ігнорування 

найменувань картин у процесі аналізу ономастичного простору м. Умані. 

В ономастиці дотепер не існує єдиної дефініції артіоніма. Оскільки цей 

пропріатив був відкритий у лінгвістиці відносно недавно, то спочатку його 

можна було аналізувати лише за тими ознаками, які були характерні 
безпосередньо ідеонімам. З-поміж українських науковців, які досліджували 

зазначений розряд власних назв, можна згадати Т. Плужникову, О. Тараненко, 

М. Торчинського, Н. Сокіл-Клепар, М. Цілину та ін. 

Розглядаючи історію виникнення проблеми градації власних 

найменувань творів мистецтва, потрібно звернутися до класифікації власних 

назв А. Баха, який виокремив у спеціальний клас заголовки літературних 

творів і військових планів [2, с. 3]. О. Суперанська, наслідуючи цю ідею, 
виділяє заголовки творів мистецтва, у тому числі літературних [4, с. 203]. 

Л. А. Клімова і Т. І. Пєтухова аналізували артіоніми, вдаючись до розгляду 

цієї мовної одиниці в інших мовах [2, с. 4]. Таким чином, в останні роки 

проблема вивчення артіонімів набула подальшого розвитку.  

Структура артіонімів досить різноманітна з погляду частиномовної 

належності. Домінантними для місцевого артіонімікону стали найменування, 

сформовані за моделлю «іменник», «іменник + прикметник», що 

підтверджується субстантивованим характером найменувань об’єктів 
мистецтва. 

Нами зареєстровано 224 артіоніми, генетично пов’язаних з іменниковими 

конструкціями. У багатьох із них вжито відразу два і більше іменники: 

«Карпати» (Л. Найдюк), «Червень» (В. Радзієвська), «Будинок. Умань» 

(О. Вахламов), «Ранок. Піон» (Ю. Вахламова), «Портрет онука» 
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(Ю. Басанець). Твірними лексемами слугують як назви конкретних предметів 

дійсності чи осіб («Ластівка», «Кобзарі» (І. Сердюк), «Художниця» 

(Л. Степанюк), «Мати» (В. Власюк)), так і абстрактні найменування («Вітер» 

(О. Вахламов), «Відпочинок» (В. Москальчук), «Мавка», «Побачення» 

(Л. Довгань) ). 
Поширеною серед пропріативів є прикметниково-іменникова модель, 

наприклад: «Уманська мальва» (В. Власюк), «Новорічний кіт» (Л. Гоменюк), 

«Рідна школа» (В. Лісаченко), «Бабусине варення» (І. Сердюк), «Осінній 

натюрморт» (О. Музика), «Сонячний ранок» (М. Гершензон). 

«Субстантивації зазнають й інші частини мови, перетворюючись у власні 

назви. Імовірно, це наслідок того, що вони присвоюються винятково 

предметам (конкретним, абстрактним і навіть вигаданим, однак все ж таки 

предметам» [5, с. 109].  
Дослідник Ю. Карпенко вказує на те, що найпоширенішими, масовими 

різновидами застосування лексико-семантичного словотвору є онімізація та 

трансонімізація. Учений зазначає: «Онімізація та особливо трансонімізація 

широко представлені в усіх класах власних назв, а в деяких вони є панівним 

(ергонімія) або мало не єдиним (хрематонімія, хрононімія) способом 

словотвору» [1, с. 36]. Наприклад, онімізація: півонія (назва рослини) – 

«Півонії» (А. Шепета)), лаванда (назва рослини) – «Лаванда» (Н. Кравчук). 
Трансонімізація, за визначенням Д. Бучка та Н. Ткачової, – це такий 

різновид лексико-семантичного способу словотвору, при якому відбувається 

«перехід оніма з одного розряду в інший» [5, с. 182]. Цим способом утворено 

23 досліджувані власні назви, що становить 63,9 % серед семантичних: Стара 

Умань. Центральна площа, Залізничний вокзал (мікротопоніми м. Умань) – 

«Стара Умань. Центральна площа» (В. Харитонов), «Умань. Залізничний 

вокзал» (Л. Довгань), Умань (ойконім) – «Умань» (В. Лісаченко), Софіївка 

(дендропарк) – «Софіївка» (В. Лісаченко), «Вул. Горького» (Т. Кожушко), 
«Вулиця В. Інтернаціональна», «Вул. Садова» (В. Лісаченко) (мотивуються 

годонімами), «Озеро Світязь» (Ю. Басанець) (відгідронімного походження) 

тощо.  

Структура найменувань картин уманських художників різноманітна і, 

незважаючи на переважання певних моделей, не має конкретних рамок. Автор 

вільний експериментувати з назвою і його структурою («Червоне – то любов, 

а чорне – то журба» (Л. Довгань), «Сичі в гаю перекликались» 

(Ю. Вахламова), «Іспанія. Пам’яті Ф. Гарсіа Лорки присвячується» 
(Г. Клещар)). 
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Отже, однослівні артіоніми становлять майже половину від загальної 

кількості досліджуваних власних назв. Переважну більшість їх утворено 

лексико-семантичним та морфолого-синтаксичним способом. Розглядаючи 

артіоніми як периферійне поле ідеоніміки, ми прийшли до висновку, що при 

номінації картин реалізуються тенденції, властиві сучасній мові та 
комунікації в цілому. У подальшому плануємо дослідити артіоніми м. Умані 

кінця ХХ ст.  
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Яна Олексієнко  

Науковий керівник – В. В. Розгон  

 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЯКІСНО-ОЗНАЧАЛЬНИХ ПРИСЛІВНИКІВ 

 (на матеріалі історичної прози) 
 

Якісно-означальні прислівники, або прислівники якісно-означальної 

семантики сучасної української мови, є найпродуктивнішим підрозрядом 

означальних прислівників, що утворюються від якісних прикметників за 
допомогою суфіксів -о та -е [4, с. 435; 5, с. 23]. 

За певних комунікативних умов означальні прислівники «виражають 

якість або внутрішню властивість насамперед динамічної (дієслівної) й 

обмеженіше – статичної (прикметникової) ознаки» [1, с. 507]. 

Семантику, особливості творення, суперечливу природу прислівника як 

лексико-граматичного класу слів та означальних прислівників зокрема 

висвітлено у працях багатьох відомих вітчизняних мовознавців та дослідників 

(О. Безпояско, П. Білоусенко, О. Болюх, А. Висоцький, І. Вихованець, 
К. Городенська, Т. Довга, А. Загнітко, Л. Коломієць, М. Кочерган, Т. Крилова, 

А. Лучик, А. Маборода, Г. Назаров, І. Ощипко, Л. Потіха, Л. Прокопчук, 

В. Русанівський, І. Уздиган, І. Чапля та ін.). 

У сучасній українській мові якісно-означальні прислівники становлять 

кількісно велику групу адвербіальних лексем, «оскільки потенційно 

адвербіалізуватися можуть усі якісні прикметники» [1, с. 508]. 

Підтвердженням адвербіалізації прикметників є прислівники, зафіксовані у 
лексикографічних працях, зокрема у Словнику української мови (1970 – 1980) 

та Словнику української мови (2012): «абстрактно, бадьоро, байдуже, біло, 

весело, високо, зажурено, занепокоєно, безвольно, безпардонно, брутально, 

вульгарно, галантно, запаморочено, безрадісно, бентежно, блаженно, 

божевільно, вередливо, винувато, відрадісно, відчайдушно, внутрішньо, 

вражено, гіренько, грізно, досадливо, досадно, депресивно, драматично, 

душевно, дурно, жахливо, життєрадісно, журливо, журно, зрівноважено, 

зраділо, злякано, злюче, запаморочено, злобно, злісно, здивовано, зворушливо, 
зворушено, згорьовано, збуджено, заспокійливо, засмучено, меланхолійно, 

мимовільно, моторошно, налякано, напівсвідомо, несамовито, несвідомо» та 

ін. 

Незважаючи на те, що рівень висвітлення означальних прислівників у 

сучасному українському мовознавстві досить високий, увага до цього 
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різновиду адвербіальних лексичних одиниць не послаблюється, оскільки 

залишається низка проблем, які потребують дослідження, зокрема, 

недостатньо охарактеризовано якісно-означальні прислівники, ужиті у 

прозових творах сучасної української літератури. 

Мета дослідження – схарактеризувати функціонально-семантичні 
особливості якісно-означальних прислівників сучасної української мови. 

Семантичний потенціал якісно-означальних прислівників майстерно 

використовують сучасні українські письменники, увиразнюючи словесне 

зображення, формуючи національно-мовну картину світу. 

 У досліджуваних художніх творах сучасних українських письменників 

якісно-означальні прислівники є засобом характеристики дії, процесу, стану, 

виражених дієсловами, за багатьма ознаками, зокрема: 

1) загальною оцінкою (гарно, краще, погано, добре, чудово, 
бездоганно, досконало, вдало, задовільно, погано, невдало, кепсько, жахливо, 

жахливіше, огидно та ін.), наприклад: Поки лежала в лихоманці, не знала, що 

діялося внизу, тепер, хоч і відмовлялась бодай трохи розширити свій звужений 

до краю світ, все ж із вікон свого високого притулку добре бачила весь пагорб 

Сан-П’єтро, Адідже з римським мостом, пильнованим з того боку темною 

кам’яною вежею, веронський старий собор на тім боці, церкви, будинки, 

камінний ліс веж над городом (П. Загребельний); Він уже кепсько тримався 
на ногах, та все одно ще підняв той спис над вусатою головою (В. Шкляр); 

Звичайно, це було б найкраще – поїхати тобі самому туди й довідатися про 

все (П. Загребельний) та ін.; 

2) фізичними відчуттями (важко, вогко, гаряче, гірко, гладко, 

голосно, лоскотно, липко, мелодійно, мерехтливо, мокро, твердо, парко, 

пекуче, пухко, сліпучо, смачно, сухо, тепло, холодно, тісно, туго, заїкувато, 

заспано, зголодніло, зірко, зморено, зморно (рідко), втомлено, безболісно, 

вертляво, вертко, вайлувато, важкувато, важко, сексуально, симпатично, 
плавно та ін.), наприклад: Вельф важко впав на коліно, вхопився за край її 

одягу, – я, ваша величність, я готовий бути вашим рабом (П. Загребельний); 

Але авторів Британської енциклопедії, власне, важко звинувачувати, коли 

взяти до уваги, що й сам Генріх вірив у свої підозри і справді спорядив погоню 

за сином і Конрада було затримано в Ломбардії десь за рікою По, та вже тут 

скористалася з цього супротивна сторона – Матільда Тосканська, яка не 

спускала ока з імператора, кинула все, щоб визволити втікача 

(П. Загребельний); Попереду трійками рухалася кіннота, за нею їхали на возах 
піші (по шість-вісім чоловік на підводі), услід за піхотою твердо ступали 

товстими волохатими ногами вагові коні – вони тягли дві польові гармати 
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разом із гармашами (В. Шкляр); Вухань смачно потяг носом і сказав, що 

сьогодні на сніданок у них буде куліш із грибами, заправлений товченим салом 

(В. Шкляр) та ін.; 

3) естетичним виявом (естетично, красиво, гарно, ошатно, чудово, 

прекрасно, елегантно, презентабельно, розкішно, стильно, негарно, 
некрасиво, потворно, неестетично та ін.), наприклад: …та той лиш 

стріпнувся, як птах, пустив волосся ще крутішими кільцями, сипнув ним на 

плечі ще веселіше й розкішніше і заявив, що готовий до стрічі не те що з 

імператором, а навіть із самим латинським їхнім господом-богом 

(П. Загребельний); Чадуєв і Щоголєв, смакуючи гарячою юшкою під ласкавим 

квітневим сонечком, разом подумали, що жити на світі гарно, особливо ж 

після того пекла, яке вони перетерпіли на Січі (В. Шкляр); Бігла дітвора, 

шкутильгали старі, граційно пливли панянки, підбираючи краї довгих суконь, 
щоб не зашпортатись, бадьорим кроком ішли юнаки та старші чоловіки – 

багато з них у вишиванках, козацьких киреях, жупанах, сардаках, у фраках, 

сурдутах… (В. Шкляр); На кіннотникові стирчав рогом угору будьонівський 

ганчір’яний шолом з великою, теж ганчір’яною, диявольською пентаграмою 

на лобі, і коли він упав разом з убитим конем, то не полетів шкереберть, а 

красиво ліг поруч свого чотириногого товариша, обнявши його за шию 

(В. Шкляр) та ін.; 
4) емоційним забарвленням (радісно, блаженно, енергійно, 

зажурено, досадно, запаморочно, запально, безрадісно, бентежно, жалісно, 

жартівливо, жахливо, життєрадісно, журливо, божевільно, боягузливо, 

боязко, зворушливо, зворушено, збуджено, заспокійливо, засмучено, 

імпульсивно, мимовільно, моторошно, налякано, напівсвідомо, несамовито та 

ін.), наприклад: … судно опинилося між тими горбами, Сінам-ага і його 

прислужники радісно закричали: «Богазічі! Богазічі!» – «Босфор! Босфор!» – 

а з широкого моря, ніби радіючи порятованим людям, весело погнався за 
галерою цілий табун добрих дивних створінь, вони охоплювали кадригу 

півколом, вистрибували з хвиль, темноспинні, білочеревні, потужні й красиві, 

зграбно прошивали глибину, мов живі веретена, наближалися до кадриги в 

радісних сплесках, у веселій грі, і щось, ніби спів, линуло від них, аж ніби 

людське чи від глибинних вищих сил живих (П. Загребельний); Там їх зустріли 

якісь чорні тіні, теж загорнуті в широке й, здається, чорне, у руках 

тримали жахливо чорні свічі, повели імператорську пару повз товсті круглі 

колони й чотирикутні стовпи, які тяжкістю своєю давили Євпраксії на 
душу… (П. Загребельний); Тоді було море – гори ворожої води, тьма 

таємничих чужих просторів, наповнених загадковістю, грізно й вороже 
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притулених до звичного світу землі (П. Загребельний); Знов неспокійно було 

в самій Германії і в Італії, у Польщі й Чехії… (П. Загребельний); Разом з 

важким осіннім туманом стояла така потайна напружена тиша, що її 

боязко було полохати бодай словом чи кашлем (В. Шкляр) та ін.; 

5) за ставленням до кого-, чого-небудь (байдуже, войовничо, віддано, 
вірно, відступно, байдужо, щиро, зневажливо, безкомпромісно, 

відлюдкувато, відлюдькувато, відлюдно, садистично, милостиво, милосердо, 

людяно, людинолюбно, деспотично, людиноненависно, гуманно, корисливо, 

консервативно, реакційно, негуманно, нелюдяно, альтруїстично, егоїстично, 

патріотично, нахабно, огидно, вселюдно, авторитетно, повновладно, 

агресивно, ініціативно, скептично, пасивно, жорстоко, лицемірно, лукаво, 

діяльно, енергійно, ініціативно, пасивно, вірно, паскудно, ревно, яро, 

сердешно, дбайливо, войовничо, вороже, ворожо, всенародно, пестливо, 
пожадливо, подразливо, подразно, подячно, погрозливо, заздрісно, здержано, 

здивовано, зніяковіло, знічено, зрадливо, зраділо, зухвало та ін.), наприклад: 

Роксолана відпустила посла, ще, здається, й мовила йому ласкаві слова, 

обіцяла, що султан незабаром допустить його перед свої очі, всміхалася 

владно, а в самої у душі кричав біль: невже то все правда, невже, невже? 

(П. Загребельний); Сотник Чадуєв з презирством дивився на Щоголєва, однак 

тому було вже байдуже, як на нього дивляться: голови зітнуть обом хоч із 
презирством, хоч без нього (В. Шкляр); Що далі від Києва, то менше мало б 

зоставатися в ній дитинного світу, натомість нахабно вривався у душу світ 

дорослий, породжений оцим невпинним просуванням уперед і вперед … 

(П. Загребельний); До того ж ще й належав до еджиємі-чужаків, як 

зневажливо називав їх Пірі Мехмед-паша, який одного дня несподівано 

виявив, що в дивані лишилося тільки два чистокровні османці: сам султан та 

він, його великий візир (П. Загребельний); Дівчина ввічливо чекала, поки він 

зможе говорити (В. Шкляр); Уже була така неприхована спроба, коли на Січ 
прийшли сотник Чадуєв та піддячий Щоголєв і підступно стріляли в нього з 

пищалі, не побоявшись запорожців (В. Шкляр) (П. Загребельний) та ін.;  

6) морально-етичними та інтелектуальними (аристократично, 

безвольно, безпардонно, безтактно, безцеремонно, благопристойно, 

брехливо, брутально, вульгарно, галантно, етично, зосереджено, 

інтелектуально, інтелігентно, морально, нахабно, нахраписто, делікатно, 

глупо, інтуїтивно, ідіотично, мудро, тупо, розумно та ін.), наприклад: 

Щоразу, повертаючись до столиці, радів, що застане там свою Хуррем, 
посилав молитви вдячності пророкові й своїм предкам, що так мудро 

влаштували з жонами, оберігаючи їх, пильнуючи, примушуючи ждати 
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покірливо й радісно (П. Загребельний); Отець Северіан тяжко відсапувався, 

гнівно потрясав бородою, видно, посилаючи прокльони невідомому 

художникові, пояснити ж до пуття не міг (П. Загребельний); – Мудро! – в 

один голос сказали суддя і писар (В. Шкляр); Спершу, правда, Криволап 

делікатно запитав у москвинів, якою мовою їм буде зрозуміліше – козацькою 
чи латиною? … (В. Шкляр); Це благородний король, він мудро править 

державою, відзначається великою віротерпимістю … (П. Загребельний); 

7) фізичною чи фізіологічною (заспано, втомлено, безболісно, 

вертляво, вертко, вайлувато, важкувато, важко, сексуально, симпатично, 

плавно, плаксиво, пластично, мімічно, мляво, мерзлякувато, гнучко, п’яно, 

мертво, німо, бадьоро, знеможено, знесилено, незграбно, бездиханно, 

підсліпувато, підсліпо, різко, дурно, сліпо та ін.), наприклад: Він тільки міг 

зняти перед цими людьми капелюх, і зараз, захоплено дивлячись на жовто-
блакитний прапор, що аж горів у променях призахідного сонця, дивлячись на 

вершницю, що їхала в голові колони, італієць зняв свого картуза з 

довжелезним козирком і бадьоро помахав ним на знак привітання (В. Шкляр); 

Їхав на коні недбало зсутулений, якийсь мовби байдужий до всього довкола, 

водночас заклопотаний і втомлено-добрий (П. Загребельний); Один, за ним 

другий, третій, важко вибиралися вони з своїх темниць, незграбно злітали 

на вершки дерев, мовби очікуючи всіх інших, а чи впевнюючись, що тут не 
приховується якась підступність (П. Загребельний); Буйно потекло з-під 

чорного шовку сліпуче золото, вдарило таким несамовитим сяйвом … 

(П. Загребельний) та ін.; 

8) кольором (біло, чорно, зелено, червоно, барвінково, веселково, 

загравно, золотаво, іскристо, криваво, багряно, вогненно, пурпурово, рожево, 

рум’яно, жовтувато, синенько, синювато, синяво, червонясто, металево, 

бронзово, кришталево, дзеркально, малиново, перламутрово, сонячно, 

сніжно, сталево, сріблясто, сріблено, фіалково та ін.), наприклад: Чорні 
євнухи з одягом Рушен у руках одуріло ганялися за нею по тісній напівтемній 

кімнаті, а дівчина, стріпуючи довгими своїми розпущеними недбало косами, 

втікала від них, … очі зелено палали, мовби хотіли спалити нечестивців 

пекельним вогнем, ніздрі тріпотіли в знесиленні й відчаї (П. Загребельний); А 

султан тим часом сідав на свій гаремний трон – високий, весь у блиску 

золота, сам теж весь у золоті, в широчезних, до самої землі, важких од 

золотого ткання халатах, у неймовірно високому тюрбані, на якому криваво 

зблискували дві нитки рубінів … (П. Загребельний); …вони якийсь час дивилися 
один на одного, хоч у курені було зовсім темно (В. Шкляр) та ін. 

З-поміж якісно-означальних прислівників виділяємо велику групу 
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лексем, які мають антропологічне спрямування, тобто характеризують 

стосунки між людьми, почуття тощо. Наприклад: І після цього фірману 

Сулейман прийшов для прощальної ночі до Роксолани, і та ніч минула посеред 

сліз та поцілунків, було сумно-сумно обом, ніби все вмерло на світі, і вони 

самі теж не знають, живуть чи ні (П. Загребельний); Він тяжко й незграбно 
зворухнувся коло неї на широкому ложі, погладив її волосся, гладив довго й 

ніжно, аж диво брало, де стільки ніжності могло взятися в цього похмурого 

чоловіка (П. Загребельний); Через Хой Баязид прибув до Тебріза, шах зустрів 

його привітно, надарував йому золота, одягу, худоби, безліч речей … 

(П. Загребельний) та ін. 

Часто у художніх текстах фіксуємо якісно-означальні прислівники, за 

допомогою яких письменники характеризують процесуальну ознаку 

різноманітних явищ природи. Наприклад: Місток гойдався на зв’язаних 
бочках, кинутих у брудну воду, світ гойдався в Настасі перед очима, 

велетенське місто здіймалося перед нею округло, опукло, било червінню сонця 

з безлічі шибок, сумно зеленіло свічками кипарисів, наставляло на неї похмурі 

вежі старезних мурів, мечеті з гостряками мінаретів (П. Загребельний); 

Шалений вітер бив у брами, дуднів тяжко й сумно, і плакало дерево, мідь, 

залізо, стогнали засуви й запори, а в неї стогнала душа (П. Загребельний). 

Отже, якісно-означальні прислівники, сформовані на базі якісних 
прикметників, становлять ієрархічно упорядковану лексичну систему, 

елементи якої активно використовують письменники у художніх текстах, 

створюючи яскраві художні образи. 
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Дар’я Олійник  

Науковий керівник – В. О. Шиманська  

 

МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ДОЗВІЛЛЯ 

СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ 
 

Сучасна лінгвістика не відходить від проблематики культурно-

соціальних чинників вербалізації комунікування. Жаргони, стилістично 

знижена лексика, сленг з усіма його різновидами завжди були частиною 

щоденного спілкування різних соціальних груп носіїв будь-якої мови. У 
попередніх дослідженнях нами було здійснено спробу провести чітку межу 

між поняттями «сленг» та «жаргон» з акцентом на вікових особливостях 

комунікантів. Висновком наших студій можна вважати те, що молодіжний 

сленг розуміється нами як явище соціально-вікового варіанта 

загальновживаної мови, нетипове для вживання фразем та окремих слів у 

мовленні носіїв мови більш старшого віку. Соціолінгвістичний аспект 

специфічного мовлення молоді, зокрема студентської, є предметом наших 

наукових пошуків. 
Актуальність нашого дослідження зумовлена відсутністю усталеного 

розуміння сленгу як лінгвістичної категорії, а також перспективами його 

розвитку, впливу на зміни лексико-стилістичних норм української мови, 

усвідомленням необхідності викорінення його у мовленні. 

Сленг у різних аспектах досліджували як мовознавці, так і соціологи. 

Лінгвісти розглядали і продовжують вивчати це явище в різних аспектах. На 

думку І. Гальперина, сленгу взагалі немає в системі мови, оскільки це поняття 
вкрай невизначене і може існувати лише або в соціально, або у професійно 

обмеженій сфері, на відміну від загальновживаної мови, а тому сленг не може 

бути лінгвістичною категорією [6]. Ми не зовсім поділяємо таку думку, 

оскільки існування цього явища не можна перекреслити тільки через 

відсутність його чіткого формулювання і окреслення сфери функціонування. 

Спроби сучасних дослідників сленгу визначити його статус вважаємо більш 

вдалими: «Усі зміни в мові, пов’язані з появою сленгу, засновані на спрощенні 

та розумінні усного мовлення. Сам сленг – це жива і динамічна система, яка 
використовується в різних сферах людського життя. Він може функціонувати 

в багатьох різних галузях культури. Зрештою, останнім часом, без будь-якого 

так званого «сленгу», майже ніхто і ніщо не може обійтися» [9]. А 

Дж. Б. Гріноу і Дж. Л. Кіттрідж схарактеризували сленг як мову-бродягу, яка 

кочує на околицях літературної мови і постійно намагається пробити собі 
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шлях у вишукане суспільство. [2]. На думку Е. Патріджа, сленг – це 

специфічне мовлення, яке властиве тільки тій людині, що зазнала певних 

психологічних проблем, а тому тільки психолого-лінгвістичні чинники 

зумовлюють появу такої лексики [3]. Дослідник заперечує належність сленгу 

до ненормативної лексики, наголошуючи на тому, що сленг – категорія 
темпоральна, бо те, що є сленгом для одного покоління, для наступного вже 

таким може не бути. Ненормативна лексика таким не відзначається і, на 

відміну від сленгу, не залежить від місця проживання людини (сільська 

місцевість чи місто-мільйонник), від статі, віку, соціальної належності тощо. 

В. Балабін тлумачить сленг як ненормативну, стилістично знижену 

лексику, яка для досить великого прошарку населення служить засобом 

вираження певних емоцій [4]. Подібне розуміння висловлює Г. Менкен, 

вважаючи, що сленг – це категорія загального поширення, яка перебуває за 
межами загальноприйнятних мовних норм [2]. 

Чіткого алгоритму віднесення окремого слова чи фраземи до категорії 

сленгу, а ніякої іншої, немає й донині. В. Берк вважав, що «сленг було 

винайдено як протиотруту від граматики. Жорсткий шкільний формалізм 

пом’якшувався легковажною, а іноді і непристойною демократією вуличного 

сленгу, цього ексцентричного і недисциплінованого варіанта мови 

нешанобливої молоді» [1]. 
Безумовно, існування молодіжного сленгу – це яскравий приклад 

субкультури, проте він підлягає мовним законам в аспекті суспільного явища: 

тільки середовище може впливати на довготривалість існування і частотність 

уживання окремих сленгізмів. Чим більша частина суспільства 

послуговуватиметься такими «закодованими» виразами, тим довше вони 

будуть фіксуватись в мовленні і мові. 

Найновіше дослідження сленгу як явища соціокультурного та 

соціолінгвістичного на матеріалі узагальнень європейської та американської 
лінгвістики здійснила М. Руденко і своєму дисертаційному дослідженні. 

Авторка характеризує сленг як субстандартну лексику, певний мовленнєвий 

шар системи мови [6]. 

Оскільки студентське середовище дещо відрізняється від інших молодих 

людей, то й мовлення студентів марковане іншими прикладами сленгізмів, 

причому це стосується не тільки академічного боку життя, а й дозвілля 

студентської молоді. Останнім часом такий сленг набув значного поширення. 

Нами було зафіксовано використання таких особливих виразів найбільше у 
ході спілкування студентства онлайн. На нашу думку, це спричинено не лише 

глобалізацією процесів діджиталізації усіх видів інформації, що підлягають 
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вимогам сучасного світу, а, в основному, через тотальний або адаптивний 

карантин, що триває півтора року (з березня 2020 року по цей час), що, 

безумовно, спонукає молодь спілкуватися виключно через засоби інтернет-

зв’язку. 

Нами шляхом суцільної вибірки було виокремлено найчастотніші 
лексеми-сленгізми: 

Агритись – злитись. 

 Бухло (бухач, алкашка) – алкогольні напої. 

Вайб – атмосфера вечірки. 

Габела – кінець вечірки. 

Зайшло, заходити – щось сподобалось або в гастрономічному, або 

культурному, або навчальному сенсі. 

 Зашквар – щось таке, що вийшло з моди (одяг, слово, пісня). 
Ізі – легко й невимушено. 

 Краш – той, хто тобі подобається, або той, з ким приємно спілкуватися. 

 Крінж – 1) щось несмачне, неприємне на смак; 2) хтось огидний. 

Муд – настрій. 

Найс – щось красиве. 

Овер – чогось забагато. 

Пранк – когось жартівливо налякати. 
Пруф – незаперечний доказ. 

 Рафл – жарт. 

 Сасний – класний, прикольний. 

Тéйлити – когось публічно соромити. 

Токсік – 1) токсична людина в повсякденному спілкуванні; 2) сумна 

людина на вечірці, та, яка не підтримує атмосферу веселощів. 

Топ – щось екстрамодне, надсучасне, навіть таке, що не набуло тотальної 

масовості, а є таким, що тільно-но з’явилося, проте усі знають, що воно дуже 
популярне (про одяг, зачіску, прикраси, пісні, фільми). 

Треш – щось жахливе. 

 Туса (тусé, паті, паті на хаті, тусовка) – вечірка. Як видно, сленгізми 

мають здатність вступати у синонімічні відношення, що характерно для 

лексем і фразем літературної мови. 

 Флéксити – вихвалятися. 

 Флéксити (чиліть) – активно відпочивати. Для прикладу, з танцями або 

естафетами. 
 Хайп – самореклама. 

 Чéкати – перевіряти достовірність якого-небудь факту або чиїхось слів. 
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 Шéрити – ділитися. 

Шмот – одяг і взуття. 

Отже, використання в мовленні сленгізмів передбачає дуже серйозне 

відхилення від норм загальновживаної мови, а також розуміння семантики 

таких слів, бо вони мають занадто високий рівень шифрування мови, що 
унеможливлює розкодування думки необізнаною з цим кодом людиною. Як 

видно з вищенаведених прикладів, деривація таких неологізмів в мові має 

різний характер: лексико-семантичний спосіб, безафіксний. Основний шлях 

утворення сленгізмів – запозичення з іншої мови зі зміною того значення, яке 

має слово в мові, з якої було запозичене. 
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Вікторія Паламарчук  

Науковий керівник – В. О. Шиманська  

  

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТА КОЛЕКТИВНИЙ БІЛІНГВІЗМ  

ЯК МОВНЕ І СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 
 

Мова, як і суспільство, розвивається постійно. Останні десятиліття 

позначені стрімким посиленням взаємодії народів світу, нагромадженням 

інформації про світ, поглибленням наукового, культурного, економічного і 

політичного співробітництва представників різних культур, а тому мовні 
контакти лише зміцнюються, що, безумовно, спричинює виникнення більшої 

варіантності білінгвізмів. Проблема білінгвізму має не новітню історію, а 

таку, яка перебуває на стадії становлення і входить до кола інтересів не лише 

мовознавців, соціологів, культурологів, певною мірою істориків, а й 

привернула увагу в останні десятиліття соціолінгвістів і навіть 

нейролінгвістів. У соціолінгвістичному аспекті необхідно проводити чітку 

межу між білінгвізмом індивідуальним, груповим та суспільним, оскільки ці 

явища неоднорідні [3, с. 64].  
Кожен із підходів до вивчення білінгвізму (соціолінгвістичний, 

нейролінгвістичний, соціальний, психолінгвістичний) має свою 

класифікацію. Т. Бурда трактує білінгвізм як «володіння двома мовами, яке 

охоплює різні рівні знання мов і реалізується у практиці поперемінного 

активного чи пасивного їх використання залежно від комунікативних сфер, 

соціальних ситуацій, параметрів комунікативного акту, а також від соціальних 

та індивідуальних настанов» [1, с. 5–6]. На думку Ю. Карпенка, за умови 
виконання двома мовами в одному загалі однакових суспільних функцій одна 

з мов рано чи пізно виходить з ужитку через зручності регламентування 

відносин, управління, досягнення прогресу однією мовою. [4, с. 80]. 

Виконання однакових функцій принаймні двома мовами в одному суспільстві 

ставить під сумнів М. Кочерган, відзначаючи, що «дві мови не можуть бути 

функціонально тотожними. Це суперечило б чинному в мові законові економії 

мовних засобів. Через те двомовність, як правило, не є тривалою» [5, с. 328]. 

На наш погляд, тотальний, тобто суспільний, білінгвізм – явище вкрай 
небажане для мови, яка асимілює зрештою в іншу мову чи на певний час, чи 

назавжди. І зовсім негативним є наслідок суспільного білінгвізму, коли рідна 

мова переймає ознаки і функції насадженої і поступово витісняється нею з 

ужитку. Це відбувається тому, що в таких умовах інтерференція відбувається 
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пришвидшеними темпами, одна мова стає панівною та домінантною, а інша, 

пройшовши стадію підлеглої, – помирає. 

Ми поділяємо думку про те, що груповий білінгвізм також є загрозливим 

етапом асиміляції витіснення певної мови, бо частина суспільства, яка 

представляє білінгвів, може здійснювати культурологічний, ідеологічний, 
політичний вплив на решту представників певної нації, що може призвести до 

занепаду чи зникнення мови. Тотальний та груповий білінгвізм – явище, яке 

давно вийшло за межі лінгвістики, а стало знаряддям політичних та 

соціальних стратегій. 

Про білінгвізм почали говорити не як про явище супровідне до 

інтерференції, а як про об’єкт вивчення нейронаук, психолінгвістики та 

педагогіки. Ці галузі знань розглядають білінгвізм індивідуальний. 

Найвідоміше в мовознавстві тлумачення білінгвізму належить У. Вайнрайху: 
«Навперемінне використання двох мов називається білінгвізмом, а людина, 

яка ними користується, є білінгвом” [2, с. 22].  

Отже, індивідуальний білінгвізм слід розуміти як володіння однією 

людиною двома мовами на рівні послуговування другою мовою лише в 

умовах спілкування з носіями тієї мови, яку вони знають та обирають для 

задоволення естетичних потреб, або користуються нею із професійної 

необхідності. Таке явище не несе загрози національної безпеки жодному з 
народів, мовами яких володіє білінгв. Саме така форма білінгвізму й стала 

об’єктом наукового інтересу нейролінгвістів, психолінгвістів, педагогів.  

Учені вищеназваних галузей знань стверджують, що в сучасному світі 

чисельність білінгвів надзвичайна, а великих небезпек у тому абсолютно 

немає. Навпаки, дослідження показують, що у людини, яка з дитинства звикла 

говорити двома мовами, не плутає і не змішує ці дві мови, формується 

особлива когнітивна здатність адекватно оцінювати ситуацію, швидше 

приймати рішення, а спроможність до абстрактного мислення у дитини 
розвивається раніше, бо діти дуже швидко звикають до того, що існує 

інваріантність опису дійсності. Цей загальновідомий факт в мовознавстві 

підтримується ще з часів В. Гумбольдта, який стверджував нерозривність 

понять «мова» і «народ», «мова» і «культура». Згідно з поглядами вченого, 

мова невіддільна від культури, вона необхідна для організації картини світу 

[5, с. 46–47]. Отже, якщо дитина змалечку, коли починає вивчати навколишню 

дійсність, формує свій світогляд, ментальну картину світу і робить це за 

допомогою не однієї, а двох і більше мов одночасно, то й ментально-
концептуальна картина світу в такої людини буде значно багатшою, ширшою, 

виразнішою. У дітей-білінгвів значно зростає спроможність оволодіти 
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наступною мовою у порівнянні з тими дітьми, які в дошкільному віці були 

монолінгвами. Діти, які при досягненні підліткового та юнацького віку 

оволодівають декількома мовами, називаються мультилінгвами, а 

плюрилінгвами – ті, хто вивчав системи декількох мов. Як у білінгвів, так і 

плюрилінгвів є здатність швидко оволодіти писемністю декількох мов одразу. 
До таких висновків дійшла К. Протасова – доктор педагогічних наук 

Гельсінського університету, один із провідних європейських експертів з 

вивчення дитячого білінгвізму, авторка методик навчання дітей-білінгвів. 

Двомовне середовище може позначитися на мовленні будь-якої людини 

двобічно. На думку вченої, дитина-білінгв буде тільки до певного віку 

спорадично плутатись у мовах, якщо це триватиме довго, то це буде 

свідченням того, що дитина зростає в середовищі, у якому дорослі-білінгви 

змішують дві мови.  
Як стверджує М. Кочерган, індивідуальний білінгвізм нестійкий: «На 

рівні індивідуального білінгвізму спостерігається тенденція до 

диференційованого вибору мови залежно від ситуації, теми тощо» [5, с. 328]. 

З цим не погодитись важко, проте, на нашу думку, такий спорадичний вибір 

білінгва мови абсолютно не ставить під сумнів ментально-практичну користь 

володіння й практичного коментування двома мовами. 

Доктор філологічних та біологічних наук, професор С. Петербурзького 
державного університету Т. Чернігівська розглядає білінгвізм як властивість 

мозку людини. Вчена виокремлює такі домени формування білінгвізму в 

дитячому віці: мовна стратегія батьків, мова спілкування батьків між собою, 

рідна мова батьків і мова суспільства. Вчена пропонує поняття штучного 

білінгвізму як такого, що виникає в результаті навчання батьками дитини 

певної (другої) мови, якою володіють самі, але їх не навчали тієї мови їхні 

батьки. Як нейролінгвіст, Т. Чернігівська вважає, що мови необхідно вивчати 

не тільки тому, що це несе прагматичну користь, а й тому, що це несе 
багатство світів окремої людини, бо різні мови описують світ зовсім різними 

способами, тому нейронна сітка мозку людини постійно тренується, і, як 

наслідок, з нейрофізіологічного погляду такі люди здоровіші. Вчена 

наполегливо рекомендує навчати дитину принаймні двом мовам для того, аби 

виховати в дітях загострену уважність, здатність до навчання та орієнтації в 

життєвих ситуаціях; переконує, що саме дитячий білінгвізм сприяє 

формуванню широкого діапазону асоціативних зв’язків нейронної мережі 

головного мозку. 
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СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ  

У ТВОРЧОСТІ ЛІНИ КОСТЕНКО  

(на матеріалі роману «Записки українського самашедшого») 
 

Серед усіх типів складних речень складнопідрядні (СПР) займають 

провідну позицію за структурно-семантичними параметрами, а також у 

кількісному плані, тому постійно перебувають в колі дослідницьких 
зацікавлень. Основу сучасних аспектів аналізу та класифікацій СПР закладено 

у працях таких науковців, як І. Вихованець, Н. Гуйванюк, А. Загнітко, 

І. Слинько, К. Шульжук. Особливості складних синтаксичних утворень у 

художньому мовленні є предметом наукових досліджень різних авторів, серед 

яких – О. Волобуєва [2], М. Голтвеницька [3], С. Дорошенко [4], Н. Ладиняк 

[6], Н. Морозова [7], Н. Сологуб [9], О. Уколова [10] та ін.  

Мова художніх творів Ліни Костенко неодноразово привертала увагу 

науковців, проте й сьогодні можна стверджувати, що не всі аспекти означеної 
проблеми вивчені з однаковою повнотою. Найчастіше об’єктом наукових 

розвідок ставала лексична структура текстів письменниці, своєрідність її 

поетики, особливості її ідіостилю тощо. Питання репрезентації складних 

речень у художньому тексті, особливо в жанрах прози, залишається поки 

недостатньо вивченим. Це і зумовлює актуальність пропонованого 

дослідження. 

Мета розвідки – дослідити особливості реалізації складнопідрядних 
речень різних типів у прозі Л. Костенко (на матеріалі роману «Записки 

українського самашедшого»). 

Дібраний фактичний матеріал засвідчив, що письменниця активно 

використовує складнопідрядні речення (виявлено близько 1040 одиниць).  

З-поміж них найбільшу частину становлять складнопідрядні з підрядними 

з’ясувальними (бл. 31 %) та означальними (26,8 %.). Решту типів розташуємо 

у порядку спадання: займенниково-співвідносні (8,9%), з підрядними причини 

(6,6 %), умови (6,4 %), часу (6,1 %), порівняльними (4,7 %), мети (4 %). 
Найменш уживаними є СПР із підрядними міри і ступеня (1 %), наслідку 

(0,6 %), допусту (1,4 %), місця (0,6) (див. рис.1). 



61 

 

 
Рис. 1. Типи складнопідрядних речень у романі «Записки українського 

самашедшого» 

Найбільша кількість припадає на складнопідрядні з підрядними 

з’ясувальними (323 одиниць, що становить 31 %). Засобами зв’язку в таких 

реченнях найчастіше слугують сполучники що, щоб, який, як та ін. Для 

оформлення синтаксичного зв’язку авторка найчастіше використовує 

сполучник що (208 одиниць): І знову баритони співали, що Україну не 

поставлять на коліна; Колись скажуть, що у Сонця була своя Земля. Схоже, 
що трагедії стають буднями людства (цит. за дж. 1).  

Лише близько 20 контекстуальних зразків містять що як сполучне слово: 

Чи знаєте ви, що таке українські вибори? Ні, ви не знаєте, що таке українські 

вибори; Вона завжди відчуває, що я думаю. А я лиш іноді розумію, що вона 

відчуває; Ви хоч знаєте, що таке солідарність?! Колись я не розумів, про що 

це; Хіба ти не бачиш, до чого йдеться? 

Другий за кількістю уживань сполучник у цьому типі СПР – щоб 

(26 одиниць): Не хочу, щоб моє біополе було, як решето, все в дірках і 

пробоїнах; Я звик, щоб мене забороняли. Але я не звик, щоб мене ображали; 

Мужчині головне, щоб у нього був тил. 

Напевно, найменш уживаним тут є сполучник як: Шкірою чую, як 

тотальне жлобство свідомо прищеплюється людям, перетворюючи їх на 

масу; Пам’ятаю, як у «Снах Куросави» людина струшує піджак від радіації. 

Іноді його досить важко відрізнити від сполучного слова як, яке виділяється 

інтонаційно і домінує у романі над сполучником: Та й цікаво ж, як людство 
входить у Міленіум; Мабуть, розповідає своєму ворону, як поцупила у бомжа 
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шматочок сиру; Їздили в пустелю дивитися, як цвітуть кактуси; У Європі 

вже дітей у школах навчають, як захищатися від бандитів. 

У цілому слід відзначити, що сполучні слова який, хто, кого, чому, де, 

куди, коли, скільки та ін. засвідчені десь у 70 контекстах, напр.: Уявляєш, 

який густий ліс стояв би над рікою Часу? Уже не знаєш, яка тепер 
найстрашніша хвороба сучасності; Марна річ встановити, хто по кому 

перший відкрив вогонь; Жоден орнітолог не розбере, хто з десяти Горобців 

головний Горобець; У психоневрологічних диспансерах хворим втовкмачують, 

за кого голосувати; Я тільки не знаю, чому це зветься політикою. Розумію, 

чому дружина така нервова; А може, мені хто скаже, де тепер вісь добра? 

І потім, ми не знаємо, де чиї ворота; У неділю не знаєш, куди подітися. 

Найменш уживані у цьому типі СПР сполучники хай, хоч, ніби: Напишу 

другові, хай висилає запрошення; А я кажу, хай видавництво пошукає мене; 
Спасибі, хоч не перейняв у того кумира хіт «Убий свого батька!»; Спасибі, 

хоч не влаштовує хресного ходу і не предає нас усіх анафемі; Вона вдала, ніби 

не помітила. 

У романі виявлено 279 синтаксичних одиниць з підрядними 

означальними (26,8 %). Авторка найчастіше використовує сполучне слово 

що (зафіксовано 115 контекстів): В Одесі поховали екіпаж літака, що 

розбився в Анголі; Першому немовляті, що народилося в Харкові у новорічну 
ніч, міська влада подарувала п’ять тисяч гривень на виріст; Зненацька в 

кількох країнах похворіли миротворці, що були на Балканах. 

Продуктивним є і сполучне слово який (зафіксовано 93): Люди, які 

пережили критичну масу принижень (і стерпіли!), не можуть бути 

повноцінними громадянами; Ані сліду того Майдану, який він був; Боротися 

за Україну, яка за себе уже не бореться? Важко належати до народу, 

національна свідомість якого прокидається аж тепер. 

Менш продуктивним є сполучник де (30 одиниць): Живемо у відкритому 
суспільстві, де багато дверей для суспільства закриті наглухо; Помолились 

би за Вифлеем, де народився Син Божий; Росіяни написали свою історію, де 

немає вас. 

Зрідка Ліна Костенко використовує сполучні слова коли, хто, чого, куди, 

чому та ін.: Настає час, коли ближні стають далекими; Актуалізувалося 

питання, хто ж таки із міністрів подарував йому той меч? То вже інше 

питання, чому доля закинула наших пілотів у далеку африканську країну; 

Американський ілюзіоніст Девід Блейн просидів майже три доби у крижаній 
брилі, звідки потрапив до шпиталю і до Книги Ґіннеса; Настає такий момент 

у житті, коли нічого вже не можеш виправити. 
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Найменш уживаним засобом зв’язку в авторки у цих реченнях є 

сполучники хоч, як, наче: Хотів його влаштувати у літній табір, хоч десь 

тут під Києвом; Але таких колядників, як у моєму дитинстві, уже не буде; 

Останнім часом у неї прорізаються такі інтонації, хоч фільтри на вуха став; 

У нас тепер така свобода, наче сміттєпровід прорвало. 
У художній прозі Ліни Костенко виявлено 93 синтаксичних одиниці, у 

складі яких функціонують підрядні займенниково-співвідносні (8,9 % від 

загальної кількості). Найчастіше засобами зв’язку в таких реченнях 

виступають сполучні слово що (41 одиниця) і який (12 одиниць): Не 

залишайте на наступне століття те, що можна зробити в цьому! Серед них 

є й такі, поруч з якими перший псалом не рекомендує сідати; А що ми знаємо, 

за великим рахунком, про тих, що пропонуються нам у вожді? «Не залишайте 

на наступне століття те, що можна зробити в цьому!» Ми, які вчора були 
молодими, ми вже забуксували. 

 Займенники хто, кого, чого, сполучник щоб є менш уживаними: 

Проблема лише в тому, хто кого зловить за руку; У всіх, до кого вона 

привалилася боком, мертвіє тіло нації; А тут кожна партія обклеює своїми 

лідерами усе, до чого береться клей; Головне, обрати такого, щоб можна 

було переобрати; Але ж не може такого бути, щоб я нікому не був потрібен! 

Менш продуктивними (у межах 4–7 %) є СПР з підрядними умови, часу, 
причини, мети, порівняння.  

Підрядні причини ставлять 6,6 % від загальної кількості (зафіксовано 

69 одиниць). Авторка віддає перевагу сполучникам бо (найчастіше), 

оскільки, що: Фактично я теж неповноцінний громадянин, бо я терплю; 

Етимологія України — «украна», бо украдена в Індії, перенесена через гори й 

доли і гепнута тут; У літаках уже цукор до чаю не подають, бо він білий; 

Оптимістичний у нас Гімн. Тішимося, що Україна ще не вмерла; Вдосвіта 

налетіла міліція і вщент змела ті намети, оскільки тут має покладати квіти 
президент; Оскільки для не-громадян найріднішою є не-мова, тобто не 

українська і не російська, а гібрид-ерзац-мішанка, то, може б, саме їй надати 

статус державної? 

Підрядні умови становлять 6,4 % (зафіксовано 67 одиниць). Найчастіше 

використовується сполучник якщо (39 одиниць): Але ж якщо мова — це Дім 

Буття, то чого ж ви мене виживаєте з мого власного дому? А якщо 

подивитися на світ у комплексі різних подій і явищ, виникає зовсім інша 

картина; Якщо я народився, значить на цій землі мені теж щось належить.  
Менш уживаними є сполучники коли, якби, як: Коли факти розкидані у 

свідомості, то це лише факти. А коли їх звести докупи, це вже система; Час 
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неосяжний, коли він категорія Вічності; А хто б вони були на цій сцені, якби 

люди не з’їхалися зі всієї України? От якби я сам спонсорував це видання і сам 

закупив тираж, тоді інша річ; Тепер як не увернеш блатне словечко, то ти 

вже й не інтелектуал; Як подумати, то вже фактично ніяк жити на цьому 

білому світі. 
Складнопідрядні речення з підрядними часу становлять 63 одиниці 

(6,1%). Авторка використовує сполучні слова коли (найчастіше), доки, поки; 

сполучник відтоді, як: Мудрість мужчини — промовчати, коли говорять 

стихії; Жінка втрачає на інтелекті, лише коли закохана; Коли починається 

смерть культури, настає культура смерті; От поки на землі хтось когось не 

вважатиме за людей, так все й буде; Поки у нас лопотіли про виклики часу, 

час таки нас викликав; І доки одні розчищають завали скрижанілого 

бурелому, тягачами й танками тягають по бездоріжжю бетонні опори, інші 
валять стовпи, змотують кілометри дротів і розбирають рейки; Відтоді, як 

президент Буш урочисто проголосив закінчення війни, вона знову там 

почалася. 

Складнопідрядні порівняльні становлять 4,7 % (виявлено 48 одиниць). 

Авторка послуговується порівняльними сполучниками: переважно ніби, як, 

рідше мов, наче: Дамба стрімко росте в наш бік, ніби з дна морського 

підіймається кам’яний хребет якогось допотопного чудовиська; Почуваюся 
так, ніби мене розкрутили на центрифузі й випустили; Мені стало ніяково, 

незручно, ніби побачив себе збоку, з поправкою на ґротеск; Йдемо по колу, як 

сумирні конячки в топчаку історії, б’ючи у тій самій ступі ту ж саму олію; 

Знову намети накочуються на Майдан, як брезентові хвилі прибою; А десь 

регоче диявол, тримаючи одрубану голову, мов кат на ешафоті Історії; І так 

з ним пересвистується, наче вона з того племені на Канарах. 

Підрядні мети становлять 4,1 % від загальної кількості (виявлено 

43 одиниці). Письменниця переважно вживає класичний засіб зв’язку – 
сполучник щоб: Бог дав жінці розум, щоб було два полюси правди; Колись 

вірменські матері у вигнанні, без даху над головою, на палючих вітрах, писали 

пальцями на піску алфавіт, щоб діти не забули вірменську мову. Зафіксовано 

нами лише єдиний контекст із сполучником аби: І шантаж, і підкуп, і листи 

до небіжчиків, і жупел «десятимільйонного земляцтва», – аби відкрити в 

Росії якнайбільше виборчих дільниць. 

Малопродуктивними є складнопідрядні речення з підрядними допусту 

(14, це 1,4%), міри і ступеня (10, тобто 1 %), наслідку (6, тобто 0,6 %), місця 
(6, тобто 0,6 %), підрядних способу дії та супровідних не зафіксовано: Дніпро 

теж проблематичний для купання, хоч людей там завжди, як шпротів; Хоч 



65 

 

яка паскудна імперія, а в очах світу важить; Загиблих стільки, що їх вже 

ховають у братських могилах, ями виривши екскаватором; Діапазон гіршого 

у нас безмірний, так що межі терпіння практично нема; Збереглися мамині 

листи, написані звідусіль, де вона була на гастролях.  

Отже, спостереження за функціонуванням складнопідрядних речень у 
романі Ліни Костенко підтверджує їх широку уживаність. Засвідчені одиниці 

демонструють багатство художньої мови письменниці. Найбільш 

продуктивними є складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними, 

означальними та займенниково-співвідносними. Менш поширеними є 

складнопідрядні речення з підрядними умови, часу, причини, мети, 

порівняння. Незначна кількість складнопідрядних з підрядними міри і 

ступеня, наслідку, допусту, місця. Не зафіксовані нами СПР способу дії та 

супровідні. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАГОЛОШЕННЯ ІМЕННИКІВ 

ЖІНОЧОГО РОДУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 
 

Серед морфологічних класів українських слів в іменниках найчіткіше 

простежуються закономірності і тенденції наголошування, які формують 

акцентну систему мови. Наголошення іменників певною мірою залежить від 

наявності тих чи інших афіксів, непохідні слова здебільшого зберігають свій 

давній наголос, а запозичені з інших мов – акцентуацію, характерну для мови-

джерела запозичення. 
Із фонетичного погляду словесний наголос припадає на склад, у якому 

голосний звук є його вершиною. Оскільки словесний наголос в українській 

мові різномісний, то наголошеним може бути будь-який склад, однак 

підрахунок місця наголосу можна вести не тільки від початку слова, а й від 

його кінця. Серед українських мовознавців такий підхід у визначенні місця 

наголосу в слові використовував у своїх працях С. Караванський, який 

називав наголос на останньому складі чоловічим, на передостанньому – 
жіночим, на третьому з кінця – дактилічним, на четвертому – 

супердактилічним [2, с. 17]. 

Мета нашої розвідки – з’ясувати особливості наголошення в сучасній 

українській мові іменників жіночого роду. Для досягнення мети у роботі 

застосовано різні підходи: фонетичний (визначення наголошеного складу від 

кінця слова) і морфологічний (урахування морфемної будови слова). 

У ході дослідження виявлено, що в українських іменниках жіночого роду 

переважає жіночий тип наголосу. Однак значною є і частка слів із наголосом 
дактилічним. Чоловічий і супердактилічний наголоси не є характерними для 

їх наголошування.  

До іменників жіночого роду з супердактилічним наголосом належать 

словоформи з наголошеним префіксом ви- (вúтонченість, вúтриманість, 

вúхованість), декілька іменників із суфіксами -щина та -ниця (бáтьківщина, 

вáфельниця, вíяльниця), префіксально-суфіксальні іменники з префіксом від- і 

з наголосом на корені (відлюдкуватість, відгáдувачка). 
До іменників жіночого роду з чоловічим типом акцентування належать 

словоформи переважно з рухомим наголосом на флексії (бровá, косá, водá), 

іменники з суфіксами -аль (магістрáль, діагонáль, вертикáль), -інь (бистрíнь, 
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глибочíнь), -ель (віолончéль, модéль), а також односкладові непохідні іменники 

(брóсть, вíсь). 

Із дактилічним наголосом функціонують запозичені іменники з 

закінченням на -ія (авáрія, агрéсія, агітáція) та -ика (-іка) (атлéтика, 

ботáніка, грáфіка). Ще одну групу слів із цим типом наголосу утворюють 
іменники з поєднаними суфіксами -аль- і -ниц- для утворення жіночих 

відповідників до іменників чоловічого роду на позначення професії, роду 

діяльності (бракувáльниця, вишивáльниця). Той самий акцентний тип 

спостерігаємо в словах-відповідниках із ненаголошеними суфіксами -ник 

(дáчник – дáчниця) і -тель (учúтель – учúтелька).  

У словах із префіксами ви- та від- також наявний дактилічний наголос. В 

іменниках із префіксом ви- зазвичай акцентований афікс: вúшивка, вúтяжка, 

вúставка, вирізка, значно рідше має місце кореневе наголошення (виснáж-
ливість). Акцентуація кореня характерна для іменників із префіксом від- 

(віддáлина, відмíлина), хоча іноді зустрічається й префіксальний наголос 

(вíдданість). 

Первинні іменники жіночого роду мають переважно рухомий наголос із 

кореневою і флективною акцентуаціями, які змінюються на протилежну при 

словозміні. Зміна наголосу з префікса на корінь можлива у префіксальних 

безсуфіксних іменниках, однак це характерно тільки для тих слів, які 
закінчуються на голосний, тобто в результаті такого переміщення вони 

замість дактилічного отримують жіночий тип наголосу (промо́ва, прися́га). 

Інколи наголос залишається на префіксі (па́сіка, по́зика, по́суха). Проте 

іменники, які закінчуються на приголосний, мають наголошений префікс: 

бéзліч, бéзціль, пóміч, сýміш, тобто і тут виявляється тенденція до 

встановлення жіночого типу наголосу. 

Наголошення суфіксальних іменників залежить від наявності того чи 

іншого суфікса. Так, іменники з суфіксом -к(а) функціонують переважно з 
наголошеним коренем. Лише в окремих словах наголос на закінченні (дочка́). 

Іменники з суфіксами -оньк(а), -очк(а), -еньк(а), -ечк(а) також мають 

переважно кореневу акцентуацію і дактилічний наголос (дóнечка, квíточка, 

ніж́енька, діж́ечка). 

Деякі іменники жіночого роду виявляють тільки суфіксальну 

акцентуацію. До них належать слова з наголошеними суфіксами: -ал- (прáля, 

ткáля), -ах- (саламáха, сіромáха), -ен- (німкéня, туркéня), -еч- (голоднéча, 

порожнéча), -івн- (царíвна, князíвна), -об- (жадóба, шанóба, злóба), -ул- 
(кривýля), -ун- (бабýня), -іст- (журналíстка, економíстка) тощо. 
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Більшість суфіксальних іменників жіночого роду з одним афіксом 

характеризуються різним наголошенням. Так, в іменниках із суфіксами  

-ав- (-яв-), -авк-, -анк-, -в-, -ість, -ниц-, -н- переважає кореневе наголошення 

(пін́ява, бли́скавка, ли́штва, пта́шниця, су́кня), а з суфіксами -алк-, -изн-, -ин-, 

-инк-, -их-, -иц-, -ичк-, -от, -янк- – суфіксальне (дешеви́зна, герцоги́ня, щіли́нка, 
ткачи́ха, блискави́ця, єрети́чка, дрібно́та, єгиптя́нка); іменники з суфіксом -

б(а) уживаються з акцентованим закінченням (ганьба́, боротьба́, сівба́). 

Іменники з суфіксом -ин(а) функціонують із різним наголосом залежно 

від значення слова, зокрема кореневе наголошення мають іменники, які 

позначають сорт м’яса (волóвина, барáнина), деякі збірні назви (горóдина, 

берéзина), окреслені поняття (опýклина, серéдина). Із наголосом на суфіксі 

вживаються іменники, які є назвами окремих предметів (бадилúна, берестúна, 

насінúна), матеріалів (ясенúна), загальних конкретних топографічних і 
споріднених понять (вершúна, рівнúна), зменшених або з відтінком 

зневажливості понять (копійчúна, свитúна), метушливих, безладних дій 

(балаканúна, хапанúна), явищ природи (хуртовúна, шумовúна). Незначна 

кількість іменників із суфіксом -ин- побутує із флективним наголосом. До них 

належать загальні поняття часу, простору і якості (давнинá), деякі збірні 

поняття (дичинá, садовинá), поодинокі конкретні поняття (бузинá, рідинá). 

Досить поширеними в системі мови є префіксально-суфіксальні іменники 
жіночого роду з суфіксом -к(а), у яких, як зазначає В. Винницький, «здавна 

діє тенденція пересунення наголосу з префікса на корінь» [1, с. 158]. 

Наприклад, такі слова, як замітка, запаска, записка, наливка, підставка, які 

раніше мали дактилічне префіксальне наголошення, тепер уживаються з 

наголошеним коренем. Певна частина іменників функціонує з дублетною або 

префіксальною акцентуацією. У наголошуванні аналізованих іменників не 

простежуються закономірності, пов’язані з наявністю відповідних афіксів. 

Слова з префіксом ви- мають переважно префіксальний наголос, а з префіксом 
без- функціонують тільки з наголошеним коренем (бездýшність). Характерно, 

що у наголошуванні префіксально-суфіксальних іменників жіночого роду 

існують акцентуаційні закономірності, залежні не від афіксів, а від кореня. 

Отже, наголошення іменників жіночого роду відзначається перевагою 

жіночого типу наголосу. Характерним для іменників жіночого роду є також 

дактилічний наголос, тоді як чоловічий і супердактилічний типи наголосів 

іменникам жіночого роду не властиві. 
Список використаної літератури 
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Богдана Романюк  

Науковий керівник – З. І. Комарова  

 

ОСОБЛИВОСТІ НАГОЛОШЕННЯ СУФІКСАЛЬНИХ 

ПРИКМЕТНИКІВ З ОДНОМІСНИМ НАГОЛОСОМ НА СУФІКСАХ 
 

Кожне слово в усній мові з фонетичного погляду характеризується не 

лише складом фонем, кількістю (і якістю) складів, а й посиленим 

вимовлянням одного з них. Наголос, як зазначено в енциклопедії «Українська 

мова», – це «виділення складу в слові (словесний наголос), слова в синтагмі 
(синтагматичний наголос) або синтагми у фразі (фразовий наголос)» [1, 

с. 386].  

Місце силового наголосу в словах сучасної української мови не 

закріплене за певним складом. В одних словах (групах слів або лексико-

граматичних категоріях), залежно від їх походження, морфологічної будови, 

давнього наголошування, фонетичного складу і явищ індукції (аналогії) тощо, 

є кореневий наголос, в інших – суфіксальний, ще в інших – флексійний чи 

префіксальний.  
Система наголосу української мови дуже складна, незважаючи на те, що 

в українській лінгвістиці є ґрунтовні дослідження з цієї проблеми. Це, 

зокрема, праці Л. Булаховського, В. Скляренка, В. Винницького, І. Гальчука, 

А. Полуектової. Торкалися проблеми наголошення слів В. Задорожний, 

А. Зинякова, Н. Панфілова та ін., проте тільки поодинокі праці присвячені 

наголошуванню прикметників (І. Даценко, З. Комарова). В українській 

лексикографії наявні спеціальні словники («Словник наголосів української 
літературної мови», «Орфоепічний словник» М. Погрібного, «Складні 

випадки наголошування слів», «Словник наголосів» С. Головащука). 

Мета нашої розвідки – з’ясувати особливості наголошення суфіксальних 

(дво- і багатоскладових) прикметників, які, порівняно з безсуфіксними 

прикметниками, мають складнішу систему. Пояснюється це тим, що склад 

суфіксальних прикметників більш різноманітний як за походженням, так і за 

граматичною будовою. 

Характерною рисою системи локалізації наголосу суфіксальних 
прикметників є її суперечливий характер, що виявляється в послідовному 

збереженні рядом досить великих груп однотипних утворень сталого 

однотипного, одномісного наголосу, хоча загалом у прикметниках наголос 

різномісний. 
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Суфіксальний наголос у прикметниках дає підставу для поділу всіх груп 

суфіксальних утворень на два розряди: з уніфікованим (одномісним) та 

неуніфікованим (різномісним) наголосом на суфіксах. 

Уніфікований (одномісний) наголос мають: 

1. Прикметники на -ú(-і, -ї)чний, похідні від іменників: автомáт – 
автоматúчний, акадéмія – академíчний, агротéхніка – агротехнíчний, 

алегóрія – алегорúчний, ботáніка – ботанíчний, геомéтрія – геометрúчний, 

грамáтика – граматúчний та багато інших. 

2. Прикметники на -íйний (-ойний): авáрія – аварíйний, агітáція – 

агітацíйний, гармóнія – гармонíйний, дискýсія – дискусíйний, інтонáція – 

інтонацíйний, революція – революцíйний та ін. 

3. Прикметники на -áльний (-онáльний, -іáльний, -уáльний з 

різноманітними ускладненнями суфікса), похідні від іменників іншомовного 
походження, а також ті, що мають дієслівне (неіншомовне) походження на  

-áльний, -увáльний, -ú(-і, -ї)льний: гéній – геніáльний, докумéнт – 

документáльний, епóха – епохáльний, інструмéнт – інструментáльний, 

колóнія – колоніáльний, оригінáл – оригінáльний, патріáрх – патріархáльний. 

4. Прикметники на -ельний (-івельний): земля – земéльний, 

безземéльний, заготíвля – заготівéльний, пéкло – пекéльний, пустéля – 

пустéльний, смéрть – смертéльний, торгíвля – торговéльний, цéгла – 
цегéльний. 

5. Прикметники на -áрний, що мають іншомовне походження: 

дисциплíна – дисциплінáрний, елемéнт – елементáрний, плéнум – пленáрний, 

пóлюс – полярний. 

6. Прикметники на -óзний: грúп – грипóзний, вéна – венóзний. 

7. Прикметники на -óвний: верхóвний, коштóвний, невгамóвний. 

8. Прикметники на -éвний: душéвний, плачéвний. 

9. Прикметники на -éсний: небéсний, чудéсний, словéсний. 
10. Прикметники на -úвний (-тúвний, -атúвний): агрéсія – агресúвний, 

вегетáція – вегетатúвний, декларáція – декларатúвний, декорáція – 

декоратúвний, демонстрáція – демонстратúвний, ілюстрáція – 

ілюстратúвний, нóрма – норматúвний, прогрéс – прогресúвний. 

11. Прикметники на -úтий (-енúтий, -овúтий): знáти – знаменúтий, ім’я 

– іменúтий, грóші – грошовúтий, гóнор – гоноровúтий, дíло – діловúтий, 

прáця – працьовúтий, сáн – сановúтий, сíк – соковúтий, талáнт – 

талановúтий, несамовúтий. 
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12. Прикметники на -úвий (-тúвий): злíсть – злостúвий, дрáнтя – 

дрантúвий, красá – красúвий, плáкса – плаксúвий, прáвда – правдúвий, фáльш 

– фальшúвий, юрóдство – юродúвий, а також трудолюбúвий та ін. 

13. Прикметники на -úний (-їний) із присвійним значенням: бджолá 

(бджолú) – бджолúний, голубú – голубúний, журавлí – журавлúний, птахú – 
пташúний, сóколи – соколúний, солов’ї – солов’їний і ін. 

14. Прикметники дієслівного походження на -úмий, що в більшості 

випадків уживаються лише з префіксальною часткою не-: любúти – любúмий, 

родúти – родúмий; рушити – нерушúмий, ходúти – непроходúмий, ловúти – 

невловúмий, корúти – нескорúмий та ін. 

15. Прикметники на -óмий: відóмий, рухóмий. 

16. Прикметники дієслівного походження з ускладненими суфіксами на -

ý(-ю)чий: блискýчий, летючий, рішýчий; -á(-я)чий: лежáчий, тремтячий, 
шиплячий; -ý(-ю)щий: загребýщий, тямýщий, невмирýщий;  

-á(-я)щий: звучáщий, пропáщий, трудящий, роботящий. 

17. Прикметники на -óчий: дівóчий, жінóчий, парубóчий. 

18. Прикметники на -éчий: старéчий, чернéчий. 

19. Прикметники на -úчий, -нúчий, -ітнúчий, -івнúчий: видавнúчий, 

реміснúчий, робітнúчий, будівнúчий. 

20. Прикметники на -óкий: висóкий, глибóкий, ширóкий.  
21. Прикметники на -éкий, -úкий: далéкий, велúкий. 

22. Прикметники на -éнний: вогнéнний, здоровéнний, височéнний, 

натхнéнний, пашéнний, страшéнний, блажéнний, свящéнний, смирéнний. 

23. Прикметники на -á(-я)нний: старáнний, невблагáнний, нездолáнний, 

несказáнний. 

24. Прикметники на -éзний: довжелéзний, старéзний. 

25. Прикметники (з іменниковою основою) на -úнний, -овúнний: 

вітрúнний (вітрúна), картúнний (картúна), рідúнний (рідинá), середúнний 
(серéдина), старовúнний (старовинá), тварúнний (тварúна), хвилúнний 

(хвилúна), цілúнний (цілинá). 

Найбільше місце серед утворень цього акцентного типу належить 

суфіксальним прикметникам іншомовного походження, зокрема – 

інтернаціоналізмам (поетúчний, хімíчний; агітацíйний; націонáльний, 

морáльний; ефектúвний, прогресúвний та ін.), а також тим, що мають дієслівну 

основу неіншомовного походження (навчáльний, спáльний; дубúльний, 

точúльний; блискýчий, пахýчий та ін.). 
У деяких прикметниках дієслівного походження спостерігається також 

відхилення від правила про послідовне наголошення суфікса, тому що наголос 
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багатьох дієслівних (на відміну від іменникових) основ виявляється досить 

стійким і не міняє свого місця в похідних словах, не піддається уніфікації 

(пор.: дúхати – дúхальний, порівняти – порівняльний, вирíвнювати – 

вирíвнювальний, розмíшувати – розмíшувальний, винúщувати – 

винúщувальний). Такі відхилення характерні для тих утворень, які походять 
від дієслів недоконаного виду. 

Збереження наголосу слова-основи зрідка спостерігається і в 

прикметниках іменникового походження (напр., у різноманітних утвореннях 

на -úнний: картúна – картúнний, тварúна – тварúнний, але рідинá – рідúнний, 

цілинá – цілúнний, серéдина – середúнний). 

Загалом кількість тих прикметників, у яких зберігається наголос слова-

основи, виявляється дещо більшою від кількості тих прикметників, наголос 

яких не залежить від наголосу слова-основи. Підтвердженням цього може 
бути, наприклад, відсутність варіантних наголосів у цих групах прикметників. 

Що стосується утворень на -учий, -ючий, то вони цілком відповідають 

своїм наголосом формам 2-3 особи однини теперішнього часу дійсного 

способу дієслів: ведýчий (ведéш), летючий (летúш), що також можна 

простежити і на формах 3 ос. мн. теперішнього часу (пор. ведýть, летять). 

У прикметнику на -ильний – прáвильний – залежно від місця наголосу 

відбувається диференціація значень слова: прáвильний (від прáвило) і 
правúльний (від правúло). 

Отже, система акцентуації суфіксальних прикметників з уніфікованим 

(одномісним) наголосом на суфіксі дозволяє згрупувати їх та сформулювати 

відповідні правила наголошення. Перспективи подальшого дослідження 

вбачаємо в з’ясуванні особливостей наголошування прикметників інших 

акцентних типів.  
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Юлія Руденко  

Науковий керівник – О. В. Дуденко 

 

СПЕЦИФІКА ВІДОКРЕМЛЕНИХ ОЗНАЧЕНЬ 

 У РОМАНІ І. БАГРЯНОГО «ТИГРОЛОВИ» 
 

Науково-лінгвістичне осмислення відокремленості як особливого явища 

у граматиці більш-менш системно розпочалося у русистиці з 20-х р. ХІХ ст. 

Започаткував М. Греч у «Практической русской граматике» (СПб, 1827), 

продовжили О. Востоков («Русская грамматика...» (СПб, 1831)), Ф. Буслаєв 
(«Историческая грамматика русского языка», 1856). Вони розглядали 

відокремлені звороти як скорочені підрядні речення. 

Створив і вперше запровадив до синтаксичного вжитку термін 

«відокремлені члени речення» О. Пєшковський («Русский синтаксис в 

научном освещении») (1914). На його думку, відокремлюються лише 

другорядні члени речення. Сутність відокремлення − в інтонаційному 

виділенні. О. Пєшковський охарактеризував різні види відокремлених членів 

речення, визначив умови відокремлення, створив терміни, якими 
і послуговуємося: відокремлене означення, відокремлена прикладка, 

обставина і т.д. 

Терміни – відокремлення, відокремлені другорядні члени речення – уже 

в 30-і роки ХХ ст. ввійшли майже до загального вжитку (наукового, 

шкільного). Відокремленими називаються другорядні члени речення, які 

доповнюють основну думку речення, у вимові виділяються інтонацією, а на 

письмі − розділовими знаками для посилення їх смислової ролі. 
За С. Бевзенком, відокремлені означення – це виділені інтонацією (і 

пунктуацією на письмі) члени речення, що виступають у функції означення 

[1]. Відокремлюватися можуть як узгоджені, так і неузгоджені означення. 

Відокремлення узгоджених означень залежить від ступеня, міри їх 

поширеності, позиції щодо пояснюваного (означуваного) слова-іменника, від 

його морфологічної природи. Відокремлюватися можуть узгоджені 

означення, виражені як одиничними прикметниками і дієприкметниками, так 

і прикметниковими і дієприкметниковими зворотами. 
Мова і стиль художніх творів І. Багряного були предметом дослідження 

Г. Віняр, О. Лавер, Л. Зеленко, І. Романюка, І. Шевченка, І. Зозулі, Н. Івахно, 

А. Писаренка, І. Романової та ін. Але відокремлені означення у романі Івана 

Багряного «Тигролови» ще не були предметом окремого дослідження. 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=7816&displayformat=dictionary
https://moodle.dls.udpu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=7849&displayformat=dictionary
https://moodle.dls.udpu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=7643&displayformat=dictionary
https://moodle.dls.udpu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=1981&displayformat=dictionary
https://moodle.dls.udpu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=1981&displayformat=dictionary
https://moodle.dls.udpu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=7681&displayformat=dictionary
https://moodle.dls.udpu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=7779&displayformat=dictionary
https://moodle.dls.udpu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=7665&displayformat=dictionary
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Загалом нами проаналізовано у романі близько 100 речень із 

відокремленими означеннями, з яких близько половини містяться у простих 

ускладнених реченнях. Серед них домінують постпозитивні означення, 

виражені дієприкметниковим чи прикметниковим зворотом, що стоїть після 

означуваного слова (33 контексти). Зауважимо, що автор віддає перевагу 
власне дієприкметниковому звороту, наприклад: Світ благословенної 

свободи, купленої за готівку разом із плацкартою (19); Велетенське озеро, 

обставлене крутими горами, стелилося геть на десятки миль (24); У вікнах 

миготів, обертаючись, понурий ландшафт, перерізаний пасмами скелястих 

гір (27); Безконечні лави людей, списаних геть із життєвого реєстру, 

обтикані патрулями з рушницями і псами (28); Небо, заставлене химерними 

мурами Сіхоте-Аланя, рожевіло (88); На гострі вуха йому був надітий 

Наталчин «динамівський» шолом, застебнутий під підборіддям (91); Від 
Амуру починалася широка головна вулиця, обставлена модерними будинками 

(55).  

Прикметниковий зворот у постпозиції трапляється зрідка, наприклад: 

Химерні блищики танцювали на її розчервонілому обличчі, повному 

невимовного захвату (132); А потім, вклякнувши на коліна та мерехтячи 

очима, повними сліз, молилася до старенької Божої Матері (242).  

У 8 реченнях маємо відокремлені означення, які стосуються особового 
займенника. Вони як постпозитивні (Він підійшов у сутінках, темний 

зсередини і чорний зокола, — підійшов тяжко, простуджено кашляючи, і 

став (173); Він огинав той ріг півколом і височів шістьма поверхами, ще не 

облицьований, червоний, але вже урядуючий (7) ), так і препозитивні 

(Молода й вродлива, вона була сама ще як дівчина, спритна до жартів, до 

молодечого скалозубства (102); Смертельно поранена першим же 

пострілом у груди, вона була потім продірявлена ще чотири рази (219); 

Присадкуватий і добродушний, він підійшов упевненою ходою, як додому, і 
далебі щиро тішився (136) ). 

У трьох контекстах займенник нульовий, але означення все одно 

відокремлюється: Окрилені надією, повзли спершу на схід і опановані 

розпукою та апатією, повертали на захід (175); Блідий, трохи схудлий, 

засмалений вітрами, стояв і ніяково, по-дитячому посміхався (229); Потім, 

заспокоєний, обертається і йде назад (10). 

У 14 контекстах маємо означення, дистанційовані від означуваного слова 

(відірвані). Між означуваним словом і відокремленням виявляються інші 
члени речення, зокрема присудок-дієслово (Замерзла і заметена снігом, 

лежала вона нерухомо, ця, така буйна і бистра улітку, річка (207); А падь 
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голубіла, заллята сонцем, мрійна і приваблива віддаля, як замріяна дівчина 

(119) ), присудок із другорядними членами речення (Блакитні широкі долини 

розстелялись і крутились казково, вкриті буйними травами, квітами, 

свічадами озер... (13); Оскаженілі паути вились роєм і, роздрочені дьогтем, 

вже нападали й на людей (96); Заливай скочив на ноги і завмер, готовий до 

послуху (236); Отак розписаний, та ще підправлений небесною блакиттю 

та бірюзою криги, стояв і мерехтів дивний водоспад (207) ), просто 

другорядні члени речення (Григорій, стрельнувши для проби кілька разів у 

стовпчик і звіривши остаточно рушницю, стріляв у підкинену бляшану банку 

від пороху, набиту піском (85); В них, ніби повісма білих ниток, лежали густо 

змотані тоненькі білі макарони суцільним сувоєм, залиті юшкою (191); 

Хтось з мужчин, під’юджуваний інстинктом самця, сказав якийсь плаский 

дотеп, хтось засміявся... (194); Розпалений вином, трішки захмелілий Гриць 
сміявся, одкинувшись на кріслі, як не знати який пан (196) ).  

У цій же групі впадають в око речення, у яких вжито не одне відірване 

означення, а відразу кілька, які стають між собою однорідними: Час собі йшов 

замріяною ходою по безбережному зеленому океану, осяяний сонячним 

блиском, сповнений буйної, веселкової молодості, озвучений гомоном 

птахів і звірят, і шумом кедрів вгорі, і таємничим шепотом листу, 

заквітчаний-закосичений цвітом (139); Радісний і святковий, сповнений 

вщерть життям і дзвоном, цей першокласний люксусовий експрес плив, ніби 

окремий світ між світами (17). 

Зрідка автор послуговується відокремленими непоширеними 

означеннями, які виражені прикметниками (дієприкметниками), стоять у 

постпозиції і мають додатковий, уточнювальний, роз’яснювальний характер: 

Спершу була темрява, липка й волохата (54); Четверо добрих коней — сірий, 

буланий, вороний і гнідий — пирскали коло ґанку і стояли слухняно, звичні до 

такої операції (87); Стара, зажурена, мовчала (205).  
У поодиноких випадках письменник використовує препозитивні 

означення, що виражені дієприкметниковим зворотом і мають додаткове 

обставинне значення: Підбадьорені прикладом, хлопці зробили з макаронами 

те саме (192).  

Таким чином, можна зробити висновок, що для художньої творчості 

І. Багряного характерне вживання відокремлених означень із різним способом 

вираження. Найбільш уживаними є поширені відокремлені означення у 

постпозиції, виражені дієприкметниковими зворотами. Частотними є 
означення, що стосуються особового займенника, а також дистанційовані від 

означуваного слова. Найменше речень у творі містять відокремлені 
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означення, що виражені дієприкметниковим зворотом у препозиції з 

додатковим обставинними значенням, та непоширені узгоджені означення у 

постпозиції.  

Слід відзначити, що таке дослідження ідіостилю письменника допомагає 

розкрити особливості його синтаксису і не вичерпує теми, а може бути 
продовжене як характеристика інших синтаксичних одиниць у творчості 

І. Багряного. 
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Яна Спицька  

Науковий керівник – В. О. Шиманська  

 

ФЕМІНІТИВИ:  

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА СПОСОБИ СЛОВОТВОРУ 
 

Мова як феномен, що фіксує усе з об’єктивної та суб’єктивної реальності, 

постійно розвивається, змінюючи часом норму. Під впливом 

екстралінгвальних чинників змінюється не лише лексична система, а й інші, 

зокрема словотвірна. 
Існування в українській мові слів-іменників на позначення професій, 

звань, посад чоловічого та жіночого роду не є новою проблемою в 

мовознавстві. Особливо жвавого обговорення та, як наслідок, затвердження 

нового українського правопису 2019 року набули так звані фемінітиви. 

Фемінітиви – це слова, які утворено моцією. «Моція (від лат. mоtіо – рух) – 

спосіб афіксального словотворення іменників зі значенням жіночої статі від 

іменників чоловічого роду суфіксальним, рідше флексійним способом» [4, 

с. 384]. 
Актуальність теми статті зумовлена посиленням інтересу вчених до 

збільшення продуктивних способів словотвору, а також зміною мовної та 

стилістичної норм сучасної української мови.  

Останнє десятиліття в лінгвістиці позначено гендерним маркером у 

різнопроблемних дослідженнях, тому проблема нарощення чисельності 

фемінітивів у різних функціональних стилях, зокрема в публіцистичному, 

лише посилюється.  
Дослідження, присвячені розгляду появи, способам творення, різним 

семантико-стилістичним навантаженням фемінітивів, опису в синхронному та 

діахронному аспектах висвітлено в студіях низки мовознавців, таких, як 

А. Архангельська, М. Брус, А. Загнітко, Н. Клименко, О. Малахова та ін. 

Не секрет, що в суспільстві панує думка про моду на появу «нових» слів 

та правил їх виникнення. Насправді, фемінітиви – це не новотвори, такі форми 

слів були властиві українській мові (з першої половини минулого століття 

навіть в офіційно-діловому мовленні), а те, що виникають неологізми, зокрема 
на позначення професій, звань, то це пояснюється не модою, а класичними 

законами розвитку мови і суспільства. На думку дослідниці М. Брус, 

«фемінітивна підсистема формувалася впродовж усієї історії розвитку 

української мови і стала відбиттям багатьох власних діахронних і синхронних 

лінгвальних явищ – від глибоких дописемних часів і протягом усієї писемної 
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доби, із показовими, численними й прогресивними змінами в межах кожного 

синхронного зрізу» [1, с. 5] Публіцисти та науковці вважають основною 

причиною посилення інтересу до іменників-номінацій осіб за жіночою статтю 

«бажання уникнути ґендерної сліпоти та посилити гендерну чутливість» [5]. 

Причини появи фемінітивів доволі очевидні та зумовлені зміною 
ставлення громадськості до жінки, її ролі в суспільному житті, значеннєвості 

«жіночих» рішень у політичному, соціальному, науковому та професійному 

світах. Часи, коли працювали та правили світом виключно чоловіки, а жінки 

були переважно домогосподарками, відійшли у минуле, отже, виникла 

необхідність номінувати жінку за професійною та суспільною ознаками. 

Як відомо, фемінітиви творяться морфологічними і неморфологічними 

способами деривації. Найпродуктивніший спосіб серед морфологічних є 

суфіксальний. На думку лінгвістів, станом на сьогодні існує близько 13 
суфіксів, які можуть утворювати іменники – назви осіб жіночої статі. 

Основним є суфіксальний спосіб за допомогою суфікса -к- (володарка, 

поетка, друкарка). Такі новотвори позбавлені додаткових стилістичних 

нашарувань, вони виконують лише номінативну функцію. Не менш 

продуктивним є спосіб творення за допомогою суфікса -ин- (філологиня, 

шефиня, маркетологиня, членкиня, майстриня). На нашу думку, такі слова 

також лише номінанти, проте в суспільстві станом на сьогодні сприймаються 
дещо з відтінком неологізації. Це стосується усіх прикладів, крім останнього, 

що вже давно закріпився у свідомості мовців як норма, а тому трактування 

фемінітивів з -ин- як певних нововведень неможливе. Поряд з вищеназваними 

суфіксами варто назвати -иц- (будівельниця, пломбувальниця, рятувальниця, 

законодавиця, спадкоємиця). Такі слова також мають лише функцію 

називання особи за належністю до статі і позбавлені додаткових семантико-

стилістичних відтінків, на відміну від слів, що утворені за допомогою суфікса 

-ш- (секретарша, кураторша, деканша, репетиторша). Такі слова є 
прерогативою усного мовлення, позначені невимушеністю, дещо з відтінком 

неповаги щодо денотата. Суфікс -ш- вважається досить особливим й таким, 

що потребує ретельного добору його як дериваційного засобу, бо він здатний 

утворювати слова, які не позначені пейоративним значенням, а лише 

нашаровують семантичні зміни у саме слово і позначають жінку за чоловіком, 

тобто дружину чоловіка, який має певний статус: звання, посаду тощо. 

Наприклад, генеральша, директорша, професорша тощо.  

Суфікс -их- також є одним із найпотужніших засобів для творення назв 
осіб за жіночою статтю. Наприклад, кучериха, ковалиха, мельничиха. Як видно 

з названих слів, це номінування жінки за чоловіком-назвою роду занять. Але 
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такі апелятиви перейшли в прізвища, тому ці фемінітиви в сучасному 

розумінні мають негативний відтінок, оскільки з певною зневагою називають 

жінку за її прізвищем. 

Суфікс -ес- (поетеса, критикеса) – малопродуктивний, тому новотвори 

(філософеса, фотографеса) сприймаються мовцями досить скептично, на 
відміну від слів, утворених так само, але дещо раніше (стюардеса, принцеса, 

баронеса, клоунеса), тобто простежується така ж ситуація, як із суфіксом  

-ин-. 

Уживання фемінітивів у мовленні є ознакою дотримання норм 

літературної мови, популяризації останніх тенденцій розвитку мовної 

системи, мовленнєвої компетенції. Надмірне ж використання таких слів є 

ознакою невправності мовця, його низького рівня володіння засобами мови. 

Мова як гнучка система та вразливий механізм суспільного розвитку з часом 
зафіксує основні новотвори та покаже, які з них були спорадичними. 
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Софія Терлецька 

Науковий керівник – В. В. Денисюк 

 

ГЕОРТОНІМІКОН «ЩОДЕННИКА» М. ХАНЕНКА 
 

Вивчення писемних пам’яток із використанням антропоцентричного 

підходу дає змогу дослідникам розплутати не один клубок історії української 

мови. У цьому аспекті нам імпонує думка І. І. Срезневського, що всі давні 

тексти мають бути описані в аспекті лексикологічному, граматичному та 

історико-літературному [5, с. 80]. 
У полі зору дослідників Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру 

перебувають пам’ятки різних століть. Для нашої розвідки ми обрали одного з 

піонерів щоденникового дискурсу – «Щоденник» генерального хорунжого 

М. Ханенка, що безпідставно отримав тавро російськомовної пам’ятки, а тому 

залишався осторонь більшості студій, у яких лінгвісти досліджували питання 

розвитку різних рівнів української мови ХVІІІ ст. Заслужена знаннями і 

неабиякими «редакторськими» вміннями посада, що зобов’язувала Миколу 

Ханенка вести канцелярію українських гетьманів, ставить під сумнів 
«російськість» тексту «Щоденника». Можна, звісно, припустити, що «на 

роботі» генеральний хорунжий послуговувався тогочасною українською 

мовою, а для власних записів – тогочасною російською. Але в такому разі 

потрапляємо в алогічну ситуацію, оскільки щоденник – це той жанр, де 

людина зазвичай послуговується тією мовою, що вивільняє її від стандартів, 

отже, є для людини засобом повсякденного спілкування. Якщо це так, то 

змушені будемо констатувати, що в першій половині ХVІІІ ст. Чернігівщина 
і Сумщина говорили російською. Чому ж тоді тогочасні пам’ятки ділового 

стилю з цих територій засвідчують незначний вплив російської мови, 

відображаючи українську мову в її східнополіському ареальному вияві? Тому 

відповідь можемо шукати тільки в підготовці тексту «Щоденника» до друку, 

де значну кількість українських рис було «підігнано» під російську мову кінця 

ХІХ ст. і передано, відповідно, знаками тодішньої імперської абетки.  

Науковці Центру неодноразово зверталися до цієї пам’ятки. Предметом 

їхніх зацікавлень були лексичні і граматичні особливості «Щоденника» [1–4; 
6], які, однак, не дають відповіді на всі запитання про пам’ятку. Метою нашої 

розвідки є аналіз її геортонімікону, що дасть підстави зробити висновок про 

відхід від притаманного українцям датування за допомогою релігійних свят 

чи навпаки. 
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Не можна сказати, що М. Ханенко активно послуговується назвами 

релігійних свят для датування тих чи тих подій. Очевидно, тут можемо 

говорити про уникнення народного календаря, взірцем для чого були 

щоденники тодішніх представників європейських та російського етносів. З 

одного боку, це можна трактувати крізь призму нормалізації літературної 
мови, з іншого – як штучне створення розриву між народнорозмовною та 

літературною мовами, на основі чого побутують і нині думки про розрив між 

старою та новою українською мовою. Доказом того, що народний календар 

присутній у пам’ятці, є, на нашу думку, застосування М. Ханенком до 

найменувань релігійних свят своєрідної еліптичної конденсації, коли 

геортонім зазнає кількісно-лексемних варіацій, при цьому семантично 

залишаючись тотожним повній формі, напр.: Въ сей день Свѣтлого 

Воскресенія и Благовѣщенія на всенощномъ были въ церквѣ нашей 
приходской (105; тут і далі подаємо номер сторінки за виданням: Дневникъ 

генеральнаго хорунжаго Николая Ханенка. 1727 – 1753 гг. Кіевъ : Типографія 

Г. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1884. 524 с.) – Ради сего Благовѣщенскаго 

праздника оффіцери конной гвардіи трактованы въ дворцѣ (269) – Тамъ-же 

увидѣлъся съ нами архимандритъ рождественскій владимерскій Платонъ 

Петрункевичь просилъ къ себѣ на обѣдъ въ день прійдучій Благовѣщенія 

Пресв. Богородицы (305–306) – Слушали обѣдни въ дворцѣ и тамъ, при 
поздравленіи многихъ господъ нынѣшнымъ Благовѣщенія Господня 

праздникомъ, были у ручки іхъ імператорскихъ высочествъ (413). Проте, 

незважаючи на співвіднесеність релігійного свята з конкретним днем (за 

новим стилем – 7 квітня), що передбачає тотожність семантики всіх варіантів, 

а отже, їх синонімічність, констатуємо, що ці варіанти об’єднує тільки 

загальна семантика, мотивована значенням кореня благ- ʻблага, добра 

(звістка)’ (Въ день Благовѣщенія; Благовѣщенскаго праздника). Кожен із 

варіантів, крім зазначеного семантичного ядра, має свій мотиваційний 
стрижень: Діва Марія як отримувач інформації про подію, стан (у цей день 

архангел Гавриїл повідомив Діві Марії, що Вона непорочно зачне від Святого 

Духа і народить Ісуса Христа) (въ день … Благовѣщенія Пресв. Богородицы), 

Ісус Христос як майбутній рятівник людства (Благовѣщенія Господня 

праздникомъ). 

День народження Христа (25 грудня / 7 січня) репрезентують фонетичні 

варіанти геортоніма, напр.: Въ сей день Рожества Христова слушали обѣдни 

въ церкви святого Симеона (263); Въ сей день Рождества Христова послѣ 
набоженства обѣдали мы съ Гудовичемъ у маіора (397).  
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Назва цього свята є складовою іншого виду онімів – ідеонімів, що 

підтверджує контекст зі «Щоденника»: Вечеромъ былъ у насъ г. Горчаковъ, 

которому позичилъ я для переписки казань двѣ: 1-е изъ французского 

переведенное, 2-е въ день Рожества Христова съ нравоученіемъ о совѣсти 

(343). 
Структурну варіантність виявляє інший геортонім – назва свята на честь 

Воскресіння Ісуса Христа: Въ сей Свѣтлаго Воскресенія Господня 

праздникъ синъ мой Василь и другіе малые дѣти причащались въ церквѣ 

городецкой (200); Въ сей день Свѣтлаго Воскресенія, кромѣ церкви, ни где 

не бывали (269); Въ сей денъ Свѣтлаго изъ мертвыхъ Воскресенія Христова 

утрени въ теплой церкви слушали (413); Потомъ ездили мы до князя Никиты 

Юрьевича Трубецкого, до графини Румянцовой Маріи Андріевны съ 

поздравленіемъ воскресенского праздника и тезоименитствомъ ея (415). 
Наведені контексти засвідчують епітетно-атрибутивне (свѣтлаго) та 

суб’єктно-локативне (изъ мертвыхъ) розширення, а також високий ступінь 

адаптації, де утворений від основного компонента геортоніма прикметник 

воскресенского слугує репрезентантом єдиноможливої асоціації в тодішніх 

українців. 

Християнську церковну традицію в тексті «Щоденника» засвідчують і 

назви свят на честь входу Господа в Єрусалим (Вербна = Пальмова неділя) 
(Въ сей день Въѣханія Господня по отправленной службѣ Божіей въ 

Городищѣ обѣдалъ у мене Павелъ Скоруппа (199); Въ сей день 

празденственный Въѣханія Господня были мы всѣ трое въ дворцѣ (362)), 

вознесіння Його (40-й день після Воскресіння) (Въ сей день Вознесенія 

Господня слушали обѣдни въ церкви св. Варвари (155); Въ сей день Вознесенія 

Господня послѣ службы Божой были у генерала (206)), що, однак, не 

виявляють варіантності, проте демонструють омонімію між геортонімом та 

еклезіонімом (Были въ обѣдни у Вознесенія Господня (100); Въ обѣднѣ были 
у праздника въ церквѣ Вознесенія Господня (110)), останній з яких має 

варіант (На молебствіе у Вознесенія 40 к. (30)). 

Прикметним є використання М. Ханенком грецької та народнорозмовної 

назви релігійного свята, що припадає на 50-й день після Пасхи: Въ сей день 

Пентикостіи (пятидесятницы) набоженства слушали въ церквѣ Святого 

Духа и обѣдали у панеи-матки, а вечеромъ въ домѣ и прибѣрались для 

принятія гостей (111); Передъ службами ездили съ поздравленіемъ праздника 

Пентекостіи (Пятидесятницы) къ генералу лейтнанту и кавалеру князю 
Репнину (156); Писалъ … до сотника шептаковского Манковского о козаку 

кистерскомъ Мартину Самсонову, которому позичены и 3 р. денегъ до 
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Тройци, и взялъ у него-жъ облѣкгъ (198). У тексті пам’ятки фіксуємо 

домінування грецької назви. Поданий у дужках калькований варіант, на нашу 

думку, радше додали упорядники при підготовці до друку, аніж це зробив сам 

М. Ханенко. 

Міжонімну омонімію демонструє ще один пропріатив – назва свята на 
честь Преображення Ісуса Христа: Въ лѣтномъ дворцѣ по отправленномъ 

набоженствѣ трактовани были обѣдомъ гвардіи преображенского полку 

штабу и оберъ офіцери ради праздника Преображенія Господня (321–322) – 

Обѣдни слушалъ въ церкви Преображенія Господня (240). 

У наведених вище контекстах звертає на себе увагу вживання вказівного 

займенника сей, який слугує сполучною ланкою між числовим позначенням 

календарного дня і вербальним, що на семантичному рівні засвідчує системні 

між числом і пропріативом для реалізації точного датування. 
Як зауважує С. Толстая, за поширеною традицією назви свят на честь 

святих скорочуються як у церковній практиці, так і в народній – найчастіше 

безпосередньо до імені цих святих. Відбувається своєрідна метонімічна 

«апелятивізація» антропонімів [7, с. 377–379]. У такому разі антропонім 

починає функціювати в мові окремо від власника імені, підпорядковуючись 

законам, за якими в мові функціюють хрононіми, чому також сприяє епітетно-

атрибутивна характеристика, що реалізує темпоральну семантику, напр.: 
Позичены денги Петру Троеносенку до весенного Николая, а Кондрату 

Алексіенку до осѣнного и въ томъ взяты у нихъ облѣкги (196). 

Отже, аналіз «Щоденника» засвідчує, що М. Ханенко послуговувався 

переважно «головними» – дванадесятими – геортонімами християнського 

календаря. Назви релігійних свят виявляють структурну та лексичну 

варіантність, зрідка – фонетичну. Еліптична конденсація – однослівна 

репрезентація повного найменування без зміни семантики – засвідчена тільки 

в окремих геортонімах, що відображає народну традицію назвотворення та 
назвовживання.  
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Науковий керівник – О. В. Дуденко 

 

СПЕЦИФІКА СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ  

У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ В. ШКЛЯРА  

(на матеріалі роману «Чорний ворон») 
 

Досі залишаються актуальними для досліджень деякі питання 

традиційного синтаксису, пов’язані із уточненням типології синтаксичних 

одиниць, встановленням їхнього статусу та функціональності. 
Учення про складні речення є одним із найскладніших у синтаксичній 

науці. До цього часу залишилися невирішеними або спірними питання, 

обумовлені самою граматичною природою складного речення, у тому числі 

складносурядного. Тому опис і класифікація складносурядних речень 

безпосередньо пов’язані з теоретичними питаннями синтаксису складного 

речення.  

Як відомо, складні речення виникли значно пізніше, ніж прості, причому 

первісний тип складних конструкцій становили безсполучникові. 
Сполучникові (складносурядні і складнопідрядні) структури з’явилися 

згодом. 

Головним засобом вираження сурядного зв’язку визнаються сурядні 

сполучники. Як зазначає М. Леонова, «функціональне призначення 

сполучника – поєднувати повнозначні слова й речення – та зумовлена цією 

функцією граматична специфіка  не брати участі в оформленні поєднуваних 

слів  визначають його категоріальне частиномовне значення релятивності, 

вираження незалежності чи залежності окремих фактів дійсності» [2, с. 253]. 

Тож сполучник, об’єднуючи компоненти повідомлення, забезпечує цілісність 

у поданні інформації; за допомогою сполучників диференціюють характер 
незалежних і залежних відношень, визначають конкретну участь кожного з 

компонентів у формуванні семантики повідомлення. 

Мета статті – розглянути особливості функціонування складносурядних 

речень у дискурсі роману В. Шкляра «Чорний ворон». 

Сурядні сполучники оформлюють сурядний зв’язок, яким поєднуються 

граматично рівноправні, незалежні одна від одної предикативні частини в 

складносурядне речення, або однорідні члени. Водночас сурядні сполучники 

виражають різні типи семантико-синтаксичних відношень (єднальні, 
протиставні, розділові, приєднувальні, градаційні). Автор активно 

послуговується ними, зокрема для зв’язку однорідних членів речення, 
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поєднання частин складних ускладнених конструкцій. Власне 

складносурядних речень (ССР) не так багато. Розглянемо кожну із груп.  

Загалом у романі було знайдено близько 140 складносурядних речень. 

Найбільшу кількість становлять речення із зіставно-протиставним зв’язком 

(їх 103), менш виражені із єднальним зв’язком – 31, а також змішаного типу – 
6. Найменше автор використовує розділовий і приєднувальний зв’язок 

(зафіксовано по 2 приклади). 

Найуживаніші у творі зіставно-протиставні речення, у яких представлені 

нейтральні сполучники а, але, та (у значенні але), проте, однак, що є 

взаємозамінними в контексті: Наші хлопці теж кинулися до коней, та (у знач. 

але) не всі встигли (цит. за ел. джерелом 1); Нас годували легендами, а потім 

дехто з нас і сам почав їх вигадувати; Вовкулака й далі залишався на сцені, 

продовжував диригувати хором і залою, а Маковій з Колядою почали 
виводити почесних гостей із клубу; Бойок злегенька клацнув, але пострілу не 

було; Я озирнувся, проте на лісовій дорозі вже не було нікого; У тих далеких 

Дунаївцях ми, звісно, не мали ніяких родичів, зате довідка Матусівської 

волості устійнювала протилежне; Перед мостом через річку Уманку 

крутилося кілька червоноармійців, однак нас ніхто не спинив, не перебив 

приємних спогадів, пов’язаних із цим містечком. 

Зауважимо, що найчастотнішим є сполучник а (зафіксовано понад 40 
уживань), він як зіставляє предикативні частини (Троє «губчекістів» тихенько 

зайшли до зали, а четвертий із коридору шмигнув за лаштунки; Угорі на 

покуті висіли образи Богоматері та її Сина, а нижче – розгорнуті полотнища 

двох прапорів), так і протиставляє (Начміла вони, перестрівши в Балаклеї, 

чемно спровадили їсти землю, а фаетончика, бач, зберегли; Надворі холодно, 

а він, біднесенький, босий і в солом’яному брилі; Нову кооперацію в нас 

відкрили, а товару катма).  

Другу позицію за уживаністю займає сполучник але (зафіксовано понад 
30 уживань), наприклад: Це не бакун, але подиміти можна; Сотник Бойко 

машинально склав ту газетку увосьмеро й також хотів запхати до нагрудної 

кишені, але я його зупинив.  

На третьому місці за частотністю сполучник та (у знач. але) (близько 20 

уживань). За його допомогою автор протиставляє те, про що йдеться у 

предикативних частинах: Отаман хотів наставити Чорновуса начальником 

штабу, та (у знач. але) згодом усе повернулось інакше; Вони одружилися, 

взялися будувати нову хату, вже й верх викинули, та (у знач. але) прийшли 
денікінці й усе пустили за димом; На розписку в мене чорнило висохло, та (у 
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знач. але) поки що я нічого у вас не беру. І найменш уживаними у романі є 

сполучники проте (4), зате, однак (по 1). 

Єднальний зв’язок автор використовує часто, але не в елементарних ССР, 

а для поєднання однорідних членів. Тому сурядних єднальних речень нами 

виявлено всього бл. 30, причому майже в усіх ужито сполучник і: Чорновус 
пошкандибав у бік млина, і тут на греблі його перестрів кінний роз’їзд; Саме 

це містечко лежить якраз посередині між Чигирином та Уманню, і до нього 

найзручніше добиратися від Городища, Корсуня, Лисянки…; При хисткому 

полум’ї свічки вона побачила два вузькі хідники, й одним із них Варфоломій 

нагинці рушив далі. Цікаво, що автор використовує єднальний зв’язок як у 

невеличких, неускладнених реченнях (типу: А в нас він уже четвертий рік 

тягнеться, і краю не видно; Перед образом Спасителя стояла молільниця, і 

Чорний Ворон усім єством відчув її близькість), так і в реченнях, предикативні 
частини яких обтяжені відокремленими та однорідними членами, наприклад: 

Скрипаль у чорному фраку з білим нагрудником і довгими, схожими на 

пташиний хвіст фалдами, скидався на печальну сороку, і ця несусвітня 

сорока, окільцьована пейсами, не грала, а малювала смичком якийсь 

позахмарний світ – з медовими ріками й цукровими снігами.  

Пунктуаційно автор автор оформляє єднальні ССР традиційно, комами, 

лише в кількох конситуаціях використовує тире або позбувається знака через 
спільну частку: Вискнули двері – і до льоху прослизнула черниця; От тільки 

кружків з набоями бракувало і добувати їх ставало дедалі важче. 

Як було зазначено, сурядний зв’язок автор використовує часто у складних 

синтаксичних конструкціях, зокрема у сурядних змішаного типу. Наприклад, 

поєднанує зіставно-протиставний та єднальний зв’язок: Петро сидів 

скам’янілий, а Павло закусив нижню губу, і тоненька цівочка крові стікала 

йому на підборіддя; Дибенко аж підстрибував на стільці, пересмикував 

бровами, підморгував нам, заохочуючи до співу, але ніхто до нього не 
приєднався, і, доспівавши до «яром-долиною козаки йдуть», він утратив 

запал; Загородній, Гупало і Голик-Залізняк ждали його ще звечора, а він 

приїхав лише перед ранком, і це отаманам не сподобалося. 

Серед елементарних ССР нами виявлено лише спорадичні розділові та 

приєднувальні. Сполучники або, чи виділяють одну із двох предикативних 

частин, без особливої переваги якоїсь із них, наприклад: Хтось невидимий 

торкнувся клавішів піаніно, чи, може, воно само озвалось на зойк моєї 

солодкої пташки; Або ми їдемо до загону, або повертаємо голоблі назад. 
У сучасній українській мові серед сурядних речень виділяють також 

групу приєднувальних, з яких у мові роману «Чорний ворон» засвідчено лише 
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2, зі сполучниками ще й. Сполучник ще й зазвичай указує на додаткову, 

факультативну інформацію, наприклад: У жовтні день короткий, ще й 

швидше згасає він попід лісом.  

ССР із градаційним зв’язком нами у дискурсі твору не виявлено. 

Таким чином, у романі «Чорний Ворон» В. Шкляр продуктивно 
використовує сурядний зв’язок, віддаючи перевагу зіставно-протиставним 

реченням зі сполучниками а, але та єднальним із сполучним засобом і. 

Маловживаними є ССР із розділовим, приєднувальним зв’язком, та не 

зафіксовані зовсім сурядні речення градаційні.  
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Анна Шапаренко  

Науковий керівник – О. В. Дуденко 

 

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ  

У ПОВІСТІ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА «ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ» 
 

За кілька десятиріч в українському мовознавстві з’явилося чимало 

новаторських досліджень, що засвідчили досить помітний і різноаспектний 

розвиток теорії складного речення загалом і складносурядного речення 

зокрема.  
Складносурядні речення як об’єкт дослідження поставали в таких 

напрямках: формально-синтаксичної будови й структурно-семантичної 

типології (Г. Глушкова, А. Грищенко), семантико-синтаксичних відношень 

між предикативними частинами в їхньому складі (Т. Масицька, Н. Рула), 

стилістичної та комунікативної природи складносурядного речення 

(В. Ващенко, М. Пещак). Окрім того, в україністиці на матеріалах текстів 

художнього, публіцистичного та наукового стилів виконані спеціальні 

дослідження, присвячені аналізові семантико-синтаксичних відношень у 
складносурядному реченні – приєднувальному (Г. Коцюбовська, 

Н. Шульжук), зіставному (М. Греб), градаційному (К. Городенська) та ін.  

Лінгвістична наука демонструє широкий діапазон досліджень мови 

українських письменників. Наукові розвідки з проблеми мовотворчості 

М. Стельмаха багатоманітні, різнопланові, цікаві. Увагу мовознавців 

привертають особливості лексичної, морфологічної, фразеологічної, 

стилістичної та частково синтаксичної системи праць автора. Однак 
маловивченим залишається спектр стилістики складносурядних речень, що 

дає змогу визначити творчо-стильову манеру й увиразнити індивідуальність 

автора і засвідчує беззаперечну актуальність обраної тематики.  

До складносурядних належать речення, утворені з двох чи кількох 

структурно автономних частин і пов’язаних сурядними сполучниками. 

Сурядний зв’язок, що характеризує синтаксичні відношення між частинами 

складносурядного речення, передбачає їхню рівноправність, що виявляється 

лише на синтаксичному рівні. Щодо змістових відношень між частинами, то 
тут можуть бути найрізноманітніші варіанти: і відносна самостійність 

окремих частин, і взаємозумовленість, оскільки ними легше передати складну 

гаму людських емоцій, значеннєвих відтінків, створити ефективний 

комунікативний простір. 
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За типом використаних сполучників складносурядні речення поділяються 

на єднальні, протиставні, розділові, приєднувальні, градаційні та змішаного 

типу.  

Мета статті – аналіз смислових і синтаксичних відношень між частинами 

складносурядних речень (ССР), уживаних у повісті «Гуси-лебеді летять» 
М. Стельмаха. Матеріалом для дослідження стали 143 ССР, дібрані із повісті.  

Найпоширенішою групою у творі (85, або 60 %) є ССР із протиставно-

зіставними семантико-синтаксичними відношеннями між предикативними 

частинами. Вони зазвичай слугують засобом вираження думки, основою якої 

є зіставлення низки ознак переважно двох фактів. Ці речення переважно є 

двокомпонентними. У зіставних реченнях (сполучники а і та (в значенні а)) 

зіставляються різні явища, водночас вони не заперечують одне одного. Звідси 

наявність у предикативних частинах лексичних елементів однієї тематичної 
групи: Пiшло тепер усе залiзо на смерть людську, а на життя нiчого не 

залишилось (цит. за дж. 1, с. 58); Пiд тинами вже вилазила кропива й дурман, 

а над тинами набухала й прозорилась глеєм вишнева брость (62); До нашої 

кобили одразу ж влипло прiзвисько Обмiнна, а менi довелося пасти її i 

приноровлюватись до неї (79).  

Серед цього типу можна виділити власне зіставні відношення між 

предикативними частинами, тобто відношення без будь-яких додаткових 
семантичних нашарувань. Таким конструкціям здебільшого не властива 

позиційна стійкість, їх можна поміняти місцями, напр.: Мати дома 

пораються, а тато пiшли на закладини хати (80); Дiвчина зiгнулась, 

вишукуючи в травi суницi, а я полiз на черешню (83).  

Одним із різновидів інших відношень, представлених у творі, є 

розподільно-зіставні. Складові частини складносурядних речень, 

повідомляючи про розподіл дій, ознак, що стосуються одного й того ж явища, 

предмета, особи, одночасно вказують і на зіставлення їх. Друга частина ніби 
доповнює зміст першої, тобто являє собою уточнений чи обмежений зміст 

порівняно зі змістом першої частини, напр.: У батька од безсилля i злостi 

повивались намороззю очi, а в жилах на скронях бiльшало кровi (101); Жiнка 

зупиняється навпроти мене, потрiсканими пальцями поправляє хустку, а в її 

чорних очах закипають темнi сльози... (63).  

У повісті функціонують складносурядні речення, у яких між складовими 

частинами встановилися зіставно-наслідкові відношення: Думки на своїх 

крилах несуть та й несуть мене до батька, до зустрiчi з ним, а тим часом 
лукава коняга вже пощипує траву i намiряється скинути мене (119); Впирався 
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бiдний циган руками й ногами, а лихо здолало й повело його в своїх поводах... 

(75). 

У складносурядних реченнях із протиставними сполучниками (а, але, 

проте, зате, однак) наявні і протиставні відношення між частинами, де є 

контраст і йдеться про невідповідність між діями, процесами, станами, напр.: 
Я зовсiм не сподiвався на таке i оторопiло дивлюся на чоловiка, далi кахикаю, 

але Шевко i вусом не веде (107); Дiвчина проворно вискакує на пiдводу, а в цей 

час хтось тихцем торгає мене за рукав (164).  

Найбільшу групу протиставних складносурядних речень становлять такі, 

у яких протиставні відношення не мають додаткових семантичних відтінків – 

власне протиставні. Виражаються вони переважно сполучником а: Знизу 

мене охоплював свiт казки, а зверху – казки весни (66); На її обличчi мiняться 

гарячi полиски, а на рукавах сорочки оживають вишитi квiти (116); Лихий 
полиск осiдає на денця його круглих очей, а наверх спливає вдоволення (139).  

Наступна група – протиставно-обмежувальні, у другій частині таких 

конструкцій обмежується ступінь вияву того, про що йдеться у першій. У 

таких конструкціях використовується сполучник але та інші сполучники в 

значенні але без порушення змісту складносурядного речення, напр.: Ми 

довго товклися помiж кiньми, але чогось путящого за нашi грошi не можна 

було купити (75); Я нiчого такого й не кажу, але доля теж свої колiнця 
викидає (78); Я вже хотiв було податися назад, та в цей час мати побачила 

мене (67).  

Проте нерідко протиставні відношення можуть доповнюватись 

допустовими: Наша качка й однокрила, та своєю смiливiстю i тямущiстю 

дивує всiх … (31); За ним дає дьору Шевко, але бiля дверей його хапає могутня 

Артемова рука i повертає на старе мiсце (110).  

У реченнях із протиставно-компенсувальною семантикою (сполучники 

зате, але і под.) певне явище розглядається в різних аспектах, водночас один 
із них кваліфікується найчастіше негативно, а другий – позитивно, напр.: От 

i вся мудрацiя, зате скiльки втiхи вiд неї! (28); Надiя моя розповзається по 

цвинтарi, але я хапаюсь за її клаптi (55). 

Наступним типом за кількістю вживаних речень у творі (42, бл. 30 %) є 

ССР із єднальними сполучниками. У єднальних конструкціях можуть 

виражатися такі семантико-синтаксичні відношення: 

 - одночасність дій, станів (і (й), та (і)), що синтаксично оформляється 

однаковими видо-часовими дієслівними формами, напр.: Я дивлюсь на вишнi, 
i в них справдi то тут, то там паленiють розпухлi щічки (69); До нього 

тягнеться коняка, i вiн кладе їй руку на гриву (145); 
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- послідовність дій, станів (і), напр.: Я пiдхопив чоботята, пiдняв їх угору, 

i вони блиснули срiбними пiдкiвками (155); Вона встала, обтрушуючи пил зі 

спiдницi, засмiялась од такого однодушного спiвчуття i уваги, i в залi теж 

усi почали смiятися i плескати в долонi (161); Я припадаю до подушки, i 

незабаром пiд слова молитви i воркування закоханих щось починає злегенька 
погойдувати нашу хату (89); 

- причиново-наслідкові, напр. Через якийсь час Шевко розледащiв до 

краю, i писаревi часто доводилось iз матерiалами на пiдпис бiгати до хати 

бублейницi (106); Мар’яна притулилась до матерi, щось зашепотiла їй, i на 

материних вiях заблищали сльози (163); Конi вдарили з копита, i пiд ними 

задзвенiла i бризнула соком березнева земля (164); 

- умовно-наслідкові, напр.: Насушимо їх на зиму, й простуда буде не 

страшна (83); Тодi я б’ю сильнiше, – i павучки трiщин розповзаються i по 
моїй, i по Iвановiй вощанцi (53); Тодi хтось займе її – i шукай вiтра в полi (72). 

У мовленні повісті «Гуси-лебеді летять» обмежено функціонують 

розділові складносурядні речення (6). Такі синтаксичні одиниці надають 

оповіді стилістичного відтінку гнучкості. Автор їх уживає за потреби 

схарактеризувати послідовну зміну подій, перерахувати несумісні явища, 

вилучити певні події з кількох можливих, висловити припущення, сумнів та 

інше. У реченнях цього типу у повісті функціонує сполучник чи…чи в ролі 
сполучного засобу між предикативними частинами складносурядного 

речення із семантикою вибору одного можливого варіанта із двох, напр.: Чи 

то за бiльшовикiв парадоксально море пересохло, чи ту сiль Антанта по 

тезисах до буржуазiї вивезла? (61); Чи повернути додому, чи йти до Юхрима 

Бабенка (64); Чи за тобою, сину, сто вовкiв гналось, чи щось димiлось пiд 

ногами? (99); Чи ти нiмицi об’ївся, чи з великого розуму ти пришелепуватим 

став? (113). 

Семантична група приєднувальних складносурядних речень також 
слабо представлена в повісті (2 речення). У них сполучники та й, ще й 

виконують роль виразника приєднувального смислового відношення й 

містять додаткове повідомлення, яке виникає в процесі висловлення основної 

думки: I лiпше зараз же пиши характеристику, та й не будемо гризтися 

(139); Послухайте цього окривдженого брехунця, ще й не таке вiн нахурчить 

(75). Група градаційних складносурядних речень в аналізованому творі 

відсутня.  

У повісті «Гуси-лебеді летять» натрапляємо і на ССР, що складаються з 
трьох і більше предикативних частин (10). Одним із найпоширеніших є 

поєднання сполучників зіставно-протиставних з єднальними 
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(приєднувальними), напр.: Вона, прислухаючись, бере сiнешнi й покойовi дверi 

на клямки, а я розглядаю книгу, i менi мерхне в очах (97); Я вислухую насмiшку 

i мовчу, але паничевi не терпиться поговорити зi мною, i вiн, косуючи одним 

оком, запитує (124); Я ображено потискую плечима, а верхiвець починає 

смiятися, i тiльки тепер на його картузi помiчаю п’ятикутну зірку (143). А 
он тiль-тiль проклюнувся грибочок, ще й нiжки у нього нема, а шапочка 

навiть не встигла почервонiти (121); Ось дiвчина махнула рукою, i на подвiр’ї 

спочатку стихає гарчання, а далi втихомирюється й барабан (95). 

Отже, у повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять» складносурядні 

речення набувають виразного стилістичного значення, що виявляється у 

їхньому призначенні поширювати, увиразнювати описові характеристики 

явищ навколишньої дійсності. Найуживанішими у творі є протиставні 

складносурядні речення, менш частотні єднальні складносурядні речення. 
Обмеженіше функціонують розділові та приєднувальні складносурядні 

речення, що спричинено їхньою лінгвостилістичною значущістю.  
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ЛІНГВОПОЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВІРША  

ПАВЛА ТИЧИНИ «ЛИСТЯ» 

 

ЛИСТЯ  

Листя 

Падає 

Осінь листопадує 

По доріжці, на ‘дній ніжці 

вітер робить па 

вітер 
па 

 

Де ж 

Аполінер 

Вітер 

Стер 

 
Там 

фонтанами 

бубнами — там-тамами 

 

Там фон 

танами 

бубнами — тамтамами 

 
Вітер 

Каже 

оббіжу я оббіжу я 

заколишу я буржуя 

 

Вірш Павла Григоровича Тичини «Листя» можна порівняти з музикою. 

Він і справді звучить, як музика. Уважно прислухавшись, можна почути 

легенький подих вітерцю, майже невловимий танець опадаючих листочків, що 
кружляють у веселому танку. Аналізована поезія не тільки музична, але й 

живописна. Поет ніби вимальовує кожне слово, беручи на пензлик казково-
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осінню фарбу… А ще у тичиненській поезії живуть глибокі почуття: це і 

радість, яку дає поетові споглядання осінньої природи, і захоплення 

листопадом, а саме тим моментом, коли пожовклі листочки опадають із дерев; 

це й почуття любові до краси, що оточує нас. 

Словесна тканина тексту підпорядкована зображенню листопада саме 
таким, яким його бачить сам митець. Через неї з’ясовується тема вірша, яку на 

підставі частотного уживання словесних форм можна сформулювати так: 

«Листя Падає Осінь листопадує». 

Тематично-ідейне наповнення поезії пройняте емоційно-схвильованим 

тоном звучання, його графічна архітектоніка підпорядкована єдиній меті: 

яскравому змалюванню листопадової пори, а точніше танцю опадаючих 

листочків, що імітуватимуть та підсилюватимуть образно-картинне втілення 

задуму автора.  
Для кращого розуміння віршового тексту можна використати прийом 

лінгвістичного коментування, тобто тлумачення змістового наповнення слів, 

що використані автором для зображення танцю: па – способи руху ніг, 

стрибків, вертіння у хореографії; бу́бон – дуже поширений ударний музичний 

інструмент із невизначеною висотою звуку у вигляді обруча, на який з одного 

боку натягнуто шкіру; там-та́м, також тамтам – стародавній ударний 

музичний інструмент з невизначеною висотою звуку з родини ідіофонів, що 
походить з Далекого Сходу, де використовувався як культовий. Інтерпретація 

поданих слів показує, що автор намагався найяскравіше змалювати не тільки 

сам танець, але й супроводити його музикою, використовуючи при цьому 

специфічну термінологію. 

Доповнюють структурно-фразову організацію поезії прийоми усунення 

розділових знаків упродовж усього тексту, що наголошує на втраті їх 

значущості, ролі в порівнянні з особливою вагомістю словесного масиву та 

його впливу на емоційно-чуттєвий фон сприйняття читачами твору. 
Тема вірша пов’язана з особливим конкретно-чуттєвим, образним 

мисленням автора, де переважають зорові та слухові асоціації: вітер робить 

па, вітер па, там фонтанами бубнами – там-тамтами, там фон танами 

бубнами – тамтамами; дієслівна рухливість – оббіжу, заколишу, падає, 

листопадує – характеризує неперервний рух, інтенсивність, повторюваність 

дії. Присутня певна динамічність, адже переважають дієслова активного 

стану, допомагає краще уявити дію, що відбувається не тільки на свідомому, 

але й підсвідомому рівні асоціативних паралелей (людина пригадує подібні 
моменти зі свого власного життя, вирує схожість відчуттів). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8
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Гармонійний лад побудови вірша досягається закономірними явищами 

евфоніки, а саме римуванням кінцевих частин поетичної строфи, наскрізною 

наявністю повторюваних плавних, мінорних звуків [л] та [н]; розмірений темп 

їх вимови увиразнює, лірично наснажує рядки вірша, робить його звучання 

більш інтимним та зворушливим. У той же час передача інтенсивності й 
стрімкості, неминучості відтворюваних явищ дійсності підтримується 

словесно-звуковою лінією з асонованим [і] – «По доріжці, на ‘дній ніжці 

вітер робить па вітер па», «Вітер Каже оббіжу я оббіжу я». 

Внутрішній простір тексту визначається певними поняттями. Словами із 

конкретним значенням, що показує прагнення автора зробити розповідь-опис 

якомога правдоподібним фактом. Проте автор використовує не тільки 

загальновживану лексику, але й діалектне вживання слова одній – на ‘дній 

ніжці; терміни, пов’язані з музикою, для кращого розуміння змісту твору: па, 
бубнами, там-тамами; у тексті наявний неологізм, що підсилює емоційно-

експресивне тло твору: осінь листопадує, – можна зрозуміти як певну дію, 

яскраво пов’язану з наскрізною темою поезії та попередніми рядками твору; 

слово утворилося за допомогою складанням двох основ лист- та пад- із 

використанням інтерфікса -о-. Використовується й образ Аполінера – 

пов’язаність із особливою емоційністю віршів Аполлінера. Автор підкреслює 

плинність часу (Де ж Аполінер Вітер Стер).  
Різне написання однієї й тієї ж строфи додатково привертає увагу до 

ідейно-тематичного тла та музичності твору, додає певного емоційного 

забарвлення (акцентування уваги на словах фонтанами – виражає яскравість, 

насиченість, динамічність, швидкість, грацію; там-тамами – посилює 

звукові асоціації, мелодійність, темп, різноманіття рухів): Там фонтанами 

бубнами – там-тамами Там фон танами бубнами – тамтамами. 

Слова-образи вітер та листя силою свого усталеного смислового 

навантаження концентрують навколо себе вихідні поняття, що стосуються 
тематичного тла поезії. Листя виконує дію, яка спричинена основним 

образом, на початку твору акцентується увага саме на об’єкті дії. 

Вітер у поезії постає як жива істота, що спостерігається в «олюдненні», 

персоніфікації образу авторської уяви: вітер робить па, вітер стер, оббіжу 

я, заколишу я. Пряма мова в тексті не позначена відповідними розділовими 

знаками, але не зливається з рештою тексту через зміну оповідача: спочатку 

був автор, а в кінці оповідачем став вербальний образ – вітер, і автор акцентує 

увагу на тому, що він уже оббіг і заколисав буржуя, – можна асоціювати із 
листям за параметрами образів (буржуй – багата людина, володар значних 
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капіталів, – велика кількість прекрасних золотистих листків), – акцентуючи 

увагу на дії, її невпинній динамічності.  

Усі використані засоби допомагають образно узагальнити та осмислити 

художньо-естетичне зображення навколишніх реалій, зрозуміти ідейно-

тематичне спрямування вірша: листопад, листя кружляє в танці разом із 
вітром; яскраво змальована осіння картина вочевидь уявно-перехресна із уже 

баченим та пережитим. 
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Юлія Щербина  

Науковий керівник – Г. Г. Березовська  

 

МOВНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОВІРКИ м. OЛEКСAНДРІЯ 
 

Місто Олександрія знаходиться за 75 км на північний схід від обласного 

центру – м. Кропивницького. За статистичними даними, на початок 2011 року 

населення Олександрії склало 83339 осіб, з них 87 % – українці, 11 % – 

росіяни, решта – білоруси, молдовани, греки, вірмени. 

Говірка міста Олександрія Кіровоградської області належить до 
степового говору південно-східного наріччя. Степовий говір – один із 

новожитніх говорів південно-східного наріччя, найпізніший за часом 

формування, найбільший за територією поширення. Охоплює південні райони 

Кіровогровоградської, Дніпропетровської, Луганської областей, Крим; окремі 

райони (крім західних) у Миколаївській і Одеській областях, Запорізьку, 

Донецьку, Херсонську області; у Краснодарському краї Росії; окремі говірки 

у південно-східній частині Румунії (дельта Дунаю). Межує на півночі з 

середньонаддніпрянським говором, на північному сході – із слобожанським 
говором, на південному заході – з румунськими і молдавськими говірками, на 

північному заході – з подільськими говірками, на сході – з російськими 

говірками [3, с. 138]. 

Степовий говір був і є об’єктом вивчення багатьох мовознавців. Його 

досліджували С. Бевзенко, П. Гриценко, В. Дроздовський, А. Москаленко, 

А. Мукан, В. Нагіна, В. Пачева, Г. Пелих, Т. Поляруш, А. Поповський, 

І. Приймак, С. Самійленко, З. Сікорська, В. Чабаненко, Б. Шарпило та ін. 
Степовий говір на території Кіровоградщини став об’єктом дослідження 

О. Вікторіної [2] та Т. Громко [4, 5]. 

Говірка міста Олександрія Кіровоградської області ще не була об’єктом 

наукового дослідження, що й зумовило актуальність нашої праці, мета якої – 

виявити й проаналізувати основні мовні особливості говірки на фонетичному, 

морфологічному та лексичному рівнях. Джерелом дослідження стали польові 

записи, здійснені у 2020 році у місті Олександрія Кіровоградської області.  

Дослідивши говірку, ми виявили низку особливостей на всіх мовних 
рівнях. Фонетичні особливості: 

- заміна африкати ǀдзǀ на ǀзǀ: |зеркало, куку|руза, зво|нок, зв˙ін. Заступлення 

африкат спостерігається у південно-східному наріччі [1, с. 72]; 

- відсутність чeргувaння зaдньoязикoвих пригoлoсних ǀгǀ, ǀкǀ, ǀxǀ з 

шиплячими і свистячими пригoлoсними: ў моро|з’ілк˙і, ў ду|хоўк˙і, у к|нижк˙і, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://litopys.org.ua/ukrmova/um160.htm
http://litopys.org.ua/ukrmova/um166.htm
http://litopys.org.ua/ukrmova/um169.htm
http://litopys.org.ua/ukrmova/um169.htm
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у зaл’і|кoўк˙і, на но|г˙і, на до|рог˙і, у |вух˙і, у ст|р’іх˙і. Ця діалектна риса 

характерна для степових говірок [1, с. 240; 6, с. 268]; 

- як і в багатьох степових говірках, пeрeд глухими тa в кінці слoвa дзвінкі 

пригoлoсні oглушуються: |т’ашкo, |лехко, м˙іх (міг), рас (раз), |р’іска (різка), 

по|р’іх, хл’іп [1, с. 239; 6, с. 267];  
- відсутність чергувань приголосних [д], [т], [з], [с] при дієвідмінюванні: 

к|рут’у, |вод’у, п|рос’у, |воз’у, си|д’у. Такі дієслівні форми властиві багатьом 

степовим говіркам [1, с. 240; 6, с. 268]; 

- м’якa ǀчǀ: педaгo|г˙іч˙ниĭ, у|чилиішч˙e, прoч˙и|тaў, н’іч’. Пом’якшений [ч’] 

виступає в багатьох південно-східних діалектах [1, с. 73]; 

- наявне явище синкопи (випадіння звука або групи звуків у середині 

слова): |т’іки (тільки), с|к˙іки (скільки), |ран’ше (раніше), |с’одн’і (сьогодні);  

- наявне явище апокопи: |зара, не|ма; явищe мeтaтeзи: мeд|в˙ід’ – вeдмідь, 
су|рoвиĭ – сувoрий, лo|дoн’а –дoлoня. 

З-поміж морфологічних ознак спостерігаємо такі: 

- в oруднoму відмінку oднини імeнники І відміни мoжуть мaти пaрaлeльні 

зaкінчeння -oйу, -eйу, (-oй, -eй): зeм|лейу, зeм|л’ойу, ду|шойу, ду|шоĭ;  

- відмінювання іменників з основою на м’який приголосний і шиплячі за 

зразком іменників твердої групи: но|жом, у|читеил’ом, к|райом, |пол’ом, Як 

зауважує Ф. Жилко, у південно-західних діалектах і в частині степових 
говірок виразно виявлена перевага відмінкових закінчень твердої основи в 

іменниках з основою на м’який приголосний та [ж], [ч], [ш] [6, с. 267–268]. 

- поширеність закінчення -ів у рoдoвoму відмінку мнoжини імeнників 

жінoчoгo і сeрeдньoгo рoду (хa|т’іў, нo|ч˙іў, тe|л’aт’іў);  

- кличнa фoрмa іменників збігається з нaзивним відмінклм: І|ван, бa|бус’а; 

- у прикмeтникaх нaйвищoгo ступeня пoрівняння мoжe спoстeрігaтися 

допоміжне слово сaмий: |сaмиĭ |вишчиĭ, |сaмиĭ |гaрниĭ; 

- фонетично видозмінений питaльний зaймeнники шo зaмість шчo; 
- вживається префікс од-: одва|рити, оду|читис’а, от|казатис, од|р’ізати, 

от|р’ес, от|кос, от|боĭ, отбиў|н’і; 

- інфінітив дієслів після гoлoснoгo oснoви зaкінчується нa -ть: |робит’, 
|ходит’, ска|зат’, ку|пит’, брат’, приго|товит’, виебие|рат’, об|сипат’, 

поло|жиет’, росто|пит’, роска|зат’, заби|ват’, росто|пит’, росто|пит’, 

роство|рит’, |вилит’, aлe тaкoж зрідкa вживaється зaкінчeння нa -ти: 

при|хoдити, |д’ійати тoщo; 

- форми майбутнього часу недоконаного виду поширені в паралельному 
вжитку як аналітичні, так і синтетичні: |буду хo|дити – хo|дитиму, |будeш 

пи|сaти – пи|сaтимeш; 
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- форми умoвного спoсобу твoряться зa дoпoмoгoю чaстки би (б): пo|миў 

би, рoзпo|в˙ілa б; 

- дієслoвa І дієвідміни у 3-ій oсoбі oднини тeпeрішньoгo чaсу мaють 

стягнeні фoрми: знa, пи|та, бу|ва. Такі форми поширені в говірках південно-

східного наріччя [6, с. 246]. 
- мoжливe пaрaлeльнe зaкінчeння форми 3-ї oсoби oднини тeпeрішньoгo 

чaсу – зрідкa з кінцeвим [т’]: |носит’, |робит’, |ходит’, |возит’, aлe пeрeвaжнo 

бeз кінцeвoгo [т’]: |ходе, вие|ходе, |носе, п˙ід|ходе, |баче, |л’убе, |робе. Як 

зауважує С. Бевзенко, такі форми вживаються в українських говорах нової 

формації, переважно в слобожанських і степових говірках [1, с. 134].  

- вживання форми дієслова йес’т’ і дуже рідко йе. 

Спостерігаються відмінності і на лексичному рівні. Більшість слів 

вживаються в суміжних говірках. Наприклад: зaк|руткa – кoнсeрвaція; 
рун|дeлик – кoвшик, чугу|нoк – горщик, |виĭн’атoк – винятoк; зaли|вaтис’а – 

гoлoснo сміятися; зaпa|дeнeц’ – людинa із Зaхіднoї Укрaїни; сти|рaчкa – гумкa 

для витирaння нaписaнoгo олівцем, зуб|н’ік – лікaр-стoмaтoлoг,  

Деякі діалектизми, мабуть, виникли під впливом російської мови: с|вад’ба 

– весілля, с|л’іўки – вершки, |сахар – цукор, |утром – вранці, ворот|н’ік – комір, 

кар|ман – кишеня, |л’ента – стрічка, с|воĭства – властивості; к|раска – фарба, 

му|ка – борошно, до|вол’ниĭ – задоволений, с|л’едуйушч˙іĭ – наступний, 
пригла|шати – запрошувати, роз’іĭ|тис’а – розлучитися, напр’і|мер – 

наприклад, |город – місто, ми|нута – хвилина, год – рік, ча|си – годинник. 

Отже, говірка міста Олександрія Кіровоградської області територіально 

належить до масиву степових говірок південно-східного наріччя. У говірці 

переважають діалектні риси, характерні для степового говору, проте 

трапляються, особливо на лексичному рівні, ознаки, характерні для сусідніх 

говірок південно-східного наріччя української мови, а також говорам 

російської мови. Виявлені діалектні особливості складають специфіку мовної 
будови досліджуваної говірки. 
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Марина Щетько 

Науковий керівник – О. А. Молодичук  

 

ПЕРЕНОСНЕ ВЖИВАННЯ СЛОВА ЯК ЗАСІБ ОБРАЗНОСТІ  

(на матеріалі творів «Нюра» і «М’який» Г. Тютюнника) 
 

Твори української літератури рясніють художніми засобами. Це свідчить 

про здатність слів змінювати своє значення залежно від контексту. Семантика 

слова є відображенням лінгвальної сутності людини, яка відкидає буденне 

застосування, роблячи передусім усне мовлення конгломератом фонових 
знань, мовних ресурсів та відповідної ситуації. Виграє від цього і художня 

мова, вона стає яскравішою і емоційно наповненою. 

Слова, як відомо, поділяють за прямим та переносним значенням. 

Переносним називають таке лексичне значення, що походить від прямого за 

допомогою подібності між предметами або виконуваними функціями і 

відрізняється від нього. Переносне значення виникає у процесі використання 

слова в мові. Суть переносного значення зрозуміла лише з тексту; порівняно 

з прямим, переносне значення відрізняється стилістичною чи емоційною 
забарвленістю. Залежно від свого виникнення переносні значення поділяють 

на метафору, метонімію, синекдоху [2, с. 23]. 

Найбільш поширеним художнім засобом є метафора – вид тропів, 

побудованих на основі слів та виразів, ужитих у переносному значенні. 

Відповідно до залежності слів одне від одного виокремлюють три типи 

метафор: 1) заміна живим: Іде, бувало, а очі так і промовляють до хат і 

собак, людей і тинів, гусей і квітів попід призьбами: «Плохенький я, не 
займіть мене …» (цит. за дж.1, с. 152); 2) заміщення живого неживим: Нюра 

мовчить, тільки цідить крізь тонкі вуста мудру посмішку людини,що знає, 

як треба жити в світі, а вже в хаті, роздягаючись, промовить до жінки 

(153); У крамниці Нюриха швидко й діловито перемацає пучкою сукна та 

штапелі, розкладені сувоями на прилавку, тоді утре хусткою губи (солдат 

клацне затвором перед тим, як крикнути «Стій! Стрілятиму!») і, 

наставивши на продавців настирливі чорні очі… (152); 3) заміщення 

неживого живим: Дядько Лук’ян слухає, зіпершись ліктем на стіл і обхопивши 
п’ятірнею високе зморщене чоло (минулої ночі він зробив дві важкі операції), 

кадить цигаркою, що аж йому дим у чуприні плутається, і мовчить (246); В 

кімнаті було видно, бо у вікна текли станційні вогні – червоні, білі, сині, 

зелені – і розмальовували стіни, мов квітками (242). 
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Метафора не тільки є ознакою слів художньої мови, а й слугує засобом 

виникнення нових значень. За допомогою метафори людина знаходить 

спільне між предметами, явищами, діями, помічає схоже між істотами та 

неістотами і за цією подібністю переносить назву справжнього об’єкта чи 

функцію на особу чи річ. Так предмет набуває властивостей, що йому не 
належать, це суперечить реальності. Проте автор побачив щось спільне з 

іншим предметом і бере на себе відповідальність перенести його туди [6, с. 2]. 

Наприклад: Попід дворами на вулиці сяяло низьке призахідне сонце, один за 

одним пливли у вечірньому небі журавлині ключі, але Нюра мовби не бачив 

їх і пальцями, вказівним та великим, не кивав як завжди, лічачи сизокриле 

птаство (160); Тої ночі я часто прокидався не від поїздів, а од тяжкого 

волячого зітхання Микити й брязкоту комфорок на кухні (242). 

На думку О. Романенко, завдяки метафоричному образу об’єктивується 
інший смисл у буденних речах [5, с. 31]. 

Дослідження продуктивних потенцій метафори у співвідношенні з 

іншими семантичними нормами дало змогу з’ясувати, що семантично-

співзалежна класифікація метафори представлена такими типами, як: 1) чиста 

метафора. Як зазначає О. Балабан, вона корелює з мотивованими і 

немотивованими словами [1, с. 3]: «Привіт, папаша!» – сказав гість, завзято 

усміхаючись на весь рот, і не встиг Нюра навіть руку звести, як його 
тендітна долонька хруснула в дужій хлопцевій п’ятірні (156); Тоді Микита 

дістає з-під ліжка дерев’яний, пофарбований у чорний чемодан на великому 

комірницькому замку, видобуває звідти шмат сала, цибулину, великий 

окраєць черствого хліба і кладе на стіл (245); 2) чуттєва метафора, що 

виражається через фізіологічний зв’язок між властивостями різних відчуттів: 

Вийде, стане посеред двору, обернеться спиною до вітру, щоб стужі не 

наковтатися, заховає голову в піднятий комір і стоїть, один носик з коміра 

та з-під шапки визирає, як шпак із шпаківні (154); 3) багатозначна метафора. 
Вона на межі з багатозначними словами: На штибових купах ми прощаємося 

з М’яким до наступної неділі чи доки він заб’ється на станцію попити пива, 

причому вони з дядьком обнімаються, чоломкаються і бажають один одному 

стільки добра та здоров’я, що його не на тиждень, а на рік вистачило б (247); 

І де воно, скажи, голос береться у такому тільці дрібному? (246); 

4) синонімічна метафора, що протиставляється синонімам: Дядько Микита 

усміхається уже всім видом, великі пальці його рук оживають і по черзі 

торкаються ґудзика на застебнутій до самого підборіддя сорочці, а очі 
втуплені в стелю (244); – А ти півсмерті приніс? – питається Микита, не 

одводячи очей від кутка з павуком, хоч пальці на грудях заворушилися всі 
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разом (245); Витопчуть люди глиняні стіни, напнеш верх – от тобі і хата 

(246); 5) метафора семантичних полів, що перебуває в межах одного 

семантичного поля: Він міг сидіти мовчки годину й дві, роздивляючись по 

кімнаті блискучими од «причепу» добрими очима, й повільно усміхатися 

(243); – Так проти чого це терен? – перепитав трохи голосніше, аніж перше, 
і незмигно дивився пісними очима на жінку,що місила тісто і була до нього 

спиною (151); – Не впізнав… – підвів на нього Микита лагідні, як у дитини, 

очі на зчорнілому виду (241). 

За взаємодією між частинами мови метафори бувають іменникові, 

прикметникові, дієслівні і комбіновані. 

Дієслівні метафори мають у своєму складі дієслово з переносним 

значенням [6, с. 3], напр.: Плечі її, ледь не вдвічі ширші й товщі за Нюрині, 

дужо ворушилися, спина пругко здригалася, і тісто в макітрі постогнувало 
(151); Як мулько живеться Нюрі та Нюрисі з трьома пристаркуватими, 

нікому не потрібними доньками – особливо взимку і восени, коли в селі то в 

тій, то в іншій хаті заквітають весілля, гасають вулицями грузовики та 

головин «Москвич» (155). На думку Т. Левченко, суть дієслівної метафори 

полягає в уживанні слова, що позначає предмет, явище, ознаку, дію, для назви 

іншого предмета, явища, дії на основі подібності, яка випливає з порівняння, 

зіставлення за асоціацією [3, с. 108]. 
Прикметникові метафори мають у своєму складі епітет з переносним 

значенням [6, с. 3], напр.: «Здр-растуйте! – каже Нюриха, ставши посеред 

пронівського двору, як окупант, і швидко обмацуючи чіпкими очима надвірне 

хазяйство (153); Ну, да, ну да! Хі-хі-хі!. – чути з кухні в’їдливий Марусин голос 

(245). 

До найбільш поширених після метафори художніх засобів художньої 

літератури належить персоніфікація – наділення неживих предметів здатністю 

живих, тобто виконувати те, що здатна лише людина. Таке уподібнення може 
бути як повним, так і частковим. При частковій персоніфікації предмети 

можуть діяти і відчувати, як людина. Напр.: – Це, як на неї сказ насяде, – 

пояснює неголосно, – то я собі корма припасаю (245). 

До художніх засобів, що виникли на основі переносного значення слова, 

належать також метонімія і синекдоха. Метонімія (перейменування) – це 

художній засіб, суть якого полягає у зміні одних назв іншими на основі 

схожості їх значень [6, с. 4]. Напр.: Несуть покійника, духова грає так, що не 

в одному, а одразу в трьох-чотирьох селах чути (музичні інструменти) (151); 
– Читая, теє-то, як його, благость в очах твоїх, – веде своєї дядько Лук’ян, – 

открой мені хотя в терміні, партикулярно, резолюцію: поторкаєшся ти 
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сьогодні чаркою з земляками (вип’єш) чи ні? (244); Вона попереду, з твердим 

притупом і по-конячому викидаючи перед собою коліна, він позаду, стеле свої 

дрібненькі обачні кроки (йде), ніби не по землі йде, а по тонкому льод у (152); 

Щонеділі ввечері дядько Лук’ян, що досі спав, обнявши «Обломова» (книгу), 

розгорнутому на тому місці, де Іллі Іллічу й уві сні хочеться спати (241). 
Синекдоха – це різновид метонімії, троп, який зводиться до заміни 

множини одниною, у вживанні цілого замість частини або частини замість 

цілого [5, с. 5]. Модель синекдохи «частина – ціле» реалізується на 

лексичному (в іменниках, прикметниках, рідше дієсловах) і граматичному 

рівнях (уживання форми одного числа замість іншого). Синекдоха у творах 

Г. Тютюнника в більшості випадків іменникова і спрямована на людину. 

Реалізація цієї моделі пов’язана з такими лексичними і граматичними 

субмоделями: 1) «частина тіла людини – сама людина»: І вже знімав свою 
куртку, берет, і вже чіпляв їх на вішалку біля дверей, а голова так і 

палахкотіла рудим розвихреним полум’ям (156); Одним не взяла: як іде, 

коліна вперед викидає надто (155); 2) «частина зовнішності людини – сама 

людина»: – Не впізнав… – підвів на нього Микита лагідні, як у дитини очі на 

зчорнілому виду (241); Після першої ж чарки Микитині очі беруться сльозою 

і випромінюють стільки ніжності і суму, що серце щемить, як зустрінешся з 

ним (246). Ці типи синекдохи лексично об’єктивуються, наповнюються 
авторським смислом і створюють експресивне художнє полотно [4, с. 407]. 

Отже, найпоширенішим художнім засобом у досліджуваних творах 

Г. Тютюнника є метафора. Найуживанішими є дієслівні та прикметникові 

метафори. Часто автор звертається до метонімії та синекдохи. Уживання цих 

тропів робить мову письменника яскравою і неповторною, а його героїв – 

легко впізнаваними навіть за коротеньким описом-характеристикою. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВОДИДАКТИКИ 
 

Інна Валько  

Науковий керівник – В. О. Коваль  

 

ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК РОБОТИ  

НАД ПРОДУКТИВНИМИ ВИДАМИ МОВЛЕННЯ  

У БАЗОВІЙ ШКОЛІ 
 

Найголовнішими різновидами мовлення є письмо, слухання, читання й 

говоріння. Ці різновиди мовленнєвої діяльності поєднані формами 

спілкування. Форми спілкування бувають усні, безпосередні, письмові і 

опосередковані. Їх поділяють за характерoм напряму мовленнєвої дії. 

Читання і письмо створюють письмову форму спілкування, а слухання і 

говоріння – усну. Види мовленнєвого спілкування поділяють на продуктивні 
та рецептивні. Через говоріння й письмо (продуктивні різновиди 

мовленнєвого спілкування) особа, що комунікує чи адресує, виражає свою 

думку в різних формах. Через слухання та читання (рецептивні види) людина 

(реципієнт, адресат) осмислює, оцінює і здійснює прийом інтерпретування [4].  

У школярів сформовуються такі види комунікації: слухати, писати, 

читати та говорити. Вони малорозвинені у сучасних школярів. Це 

пояснюється тим, що під час навчання не завжди наявний чіткий напрям на 
розвиток цих умінь, не завжди ураховується їх різнобічність. Комунікативні 

вміння сформовуються тільки в результаті поглиблено спланованої роботи, 

яка ж, у свою чергу, формується з урахуванням властивостей їх набуття 

школярами. Головною метoю на уроках української мoви в базовій школі є 

дослідження комунікативної діяльності мови, вивчення мови як засобу 

комунікації, що реалізується у процесі цілеспрямованого та цілісного 

удосконалення чотирьох типів мовленнєвої діяльності учнів – говоріння, 

письма, аудіювання та читання.  
Слухання й читання – інтеґровані типи мовленнєвої діяльності. Науковці 

провели ряд численних досліджень, які показали, що учні не сприймають 

велику кількість закладеної інформації в тексті. Тому можна сказати, що 

проблема навчання читанню і слуханню є актуальною. Вдалий розвиток цих 

умінь можливий, якщо у процесі слухання й читання здійснюється завзята 

розумова діяльність учнів. Сприйняття й розуміння мовлення утворюють 

цілісний процес. Підтвердження можна знайти в працях таких психологів і 
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дидактів: В. Артемова, В. Бєляєва, М. Жинкіна, I. Зимньої, С. Рубінштейна, 

С. Соколової та ін. [1; 2; 5; 6; 9]. 

Осмислення тексту – складний процес, що підпорядковується певним 

закономірностям, зумовленим феноменальними особливостями роботи 

людського мозку та побудови самого тексту. Як установлено лінгвістикою, 
тексти відзначаються спільністю внутрішньої організації. Вони будуються за 

одними логічними правилами. Психологи відзначають, що процес рoзуміння 

тексту – це процес виокремлення інформації. При опрацюванні тексту 

людський мозок завжди визначає найголовніше з усього, що слугує певним 

«ядром» [7]. 

Перекази та твори слугують для формування в учнів умінь будувати 

мoнoлогічне висловлювання в писемній і усній формах мoвлення. Науковці 

стверджують, що найсприятливіші умови для вдосконалення мовлення 
створюються тoді, кoли навчання провoдиться у вигляді рольової гри, яка 

забезпечує кращу мотивацію навчання [1].  

Щоб створити у школярів навички усвідомлено слухати й читати, 

необхідно навчити їх прийомів активного й продуктивного слухання й 

читання. Нецілеспрямоване слухання І. Гальперін кваліфікує як пасивне i 

твердить, що цілеспрямованому слуханню треба навчати, а це потребує певної 

системи в роботі [3]. Розглянемо два види читання: «для себе» і «для інших». 
Читання «для інших» має бути чітким. Це читання полягає у тому, що 

водночас удосконалюються такі види вмінь: читати текст і розуміти зміст 

письмового тексту, вміння передавати голосом і тоном своє розуміння змісту 

прочитаного. Для того, щоб учень сам давав відповіді на запитання, визначав 

тему й основну думку, добирав заголовки до частин тексту, визначав ключові 

слова, складав план і тези, робив конспекти, на уроках даються численні 

завдання, які обирає сам вчитель залежнo від мети формування вмінь.  

Суттєвoї уваги, кoли oпанoвують лінгвістичні теми, надають навчанню 
учнів зв’язному вислoвлюванню у навчально-науковому стилі мoвлення. 

Навчальний текст є основою такої роботи. Коли на уроках вивчають 

лінгвістичні теми, то слід якомога ширше використовувати прийоми, які 

стимулювали б учнів до побудови зв’язних висловлювань. Мoжемo 

виoкремити такі: пoбудова плану відпoвіді, розповідь за пoбудoваним учнями 

планoм, аналіз зразкoвoї відпoвіді, пoбудoва відпoвіді за зразком, даним 

учителем, аналіз відпoвідей шкoлярів, пoбудoва відпoвіді за данoю учителем 

aбo в підручнику схемoю тoщо.  
Метoдика рoбoти над текстoм допомагає відтвoрити пoчутий текст, 

пoвторити та удoсконалити oтримані знання прo типи мoвлення, загoловок, 
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тему і гoловну думку твoру, ключoві слoва, худoжньо-виражальні засоби 

(епітети, порівняння , метафори), стилі мовлення.  

Лінгвістичний аналіз тексту містить такі складові частини: 1) підготовча 

робота, щоб зрозуміти текст (інформація про автора, читання тексту, 

тлумачення незнайомих слів); 2) типологічний аналіз тексту (тип мовлення, 
заголовок, тема, головна думка тексту); 3) змістовий аналіз тексту (зачин 

тексту, основна частина, кінцівка); 4) мовний аналіз тексту (ключові слова, 

художні засоби); 5) стилістичний аналіз тексту (стиль мовлення, тлумачення). 

Склад будь-якої діяльності включає в собі чотири фази: орієнтування, 

планування, реалізацію й контроль. Щoб дoсконало спілкуватися, людина 

пoвинна вoлoдіти певнoю кількістю вмінь. По-перше, вміти швидкo й 

правильнo oрієнтуватися в умoвах спілкування, по-друге, вміти правильно 

спланoвувати свoє мoвлення, правильнo відбирати зміст спілкування, пo-
третє, знаходити адекватні засoби для передачі цьогo змісту, пo-четверте, 

вміти забезпечувати звoротний зв’язок. Якщо будь-яка ланка акту спілкування 

буде порушена, то спілкування буде неефективним [8, с. 33].  

Навчання шкoлярів говорінню й письму потребує виховання у них 

здатності в кожному конкретному випадку знаходити те єдине слово, форму 

або конструкцію, які найбільш відповідають завданням спілкування в певних 

умовах.  
Чітке мoвлення немoжливе без овoлодіння виразними засoбами мoви, без 

уміння oбирати влучні слoва і граматичну кoнструкцію для найбільш 

тoчнішого вираження думки. Слід збагачувати слoвниковий запас шкoлярів, 

фoрмувати увагу дo слoва, логічне мислення, розвивати мoвне чуття, 

удoскoналювати прoцеси пам’яті.  
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Жаклін Маціпула  

Науковий керівник – В. О. Коваль  
 

ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНИХ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
 

Уведення риторики до шкільної прoгрaми з укрaїнськoї мoви зумовили 
кілька чинників, а саме: зміст і методи навчання, що базуються на принципах 

гуманізації та демократизації суспільного життя загалом, гуманізації та 

гуманітаризації освіти, розвиток культури мовлення. 

О. Аваринцев зазначає, що академічна риторика є навчальною 

дисципліною, якa привчає швидкo і правильно говорити [1, с. 45], а її кінцевою 

метою є досягнення результатів словесним способом [5, с. 44]. Проблема 

формування комунікативних умінь у школярів постійно залишатиметься 

актуальною, адже уміння володіння словом – одна з найцінніших та 
найнеобхідніших потреб суспільства. 

Відомі учені теж неодноразово досліджували цю проблему, бо питання 

формування комунікативних умінь завжди постає перед лінгвістами та 

лінгводидактами. Вагомим внеском до вивчення цієї проблеми є праці 

О. Волкової, О. Горошкіної, Н. Iпполітової, Т. Ладиженської, Л. Мацько, 

М. Пентилюк, Ю. Рождественського, Г. Сагач та ін.  

У цьому дослідженні здійснено аналіз видів діяльності, а також 
своєрідність формування риторичних умінь у стaршoклaсників на урoках 

української мови.  

Риторика – складна наука, яка поєднує у собі змістові компоненти з інших 

наук. Завдяки цьому риторику визначають як науку про закони ефективної 

мисленнєво-мовленнєвої діяльності. Кожен компонент, перетинаючись та 

взаємодіючи з іншими, набуває якісно нового, перетвореного змісту, який 

відрізняється від того, яким він був у складі тієї чи іншої науки. Робимо 

висновок, що риторика – це наука, яка органічно поєднує в собі необхідні 
знання з інших галузей суспільного життя. 

Для того, щоб збaгнути сутність поняття «риторичні уміння», варто 

визначитися із поняттям «уміння». Уміння – це елементи діяльності, що 

дозволяють що-небудь робити з високою якістю (точно і правильно 

виконувати якусь дію, операцію, серію дій або операцій) [3, с. 237].  

Риторичні уміння – це набута здатність мовця чинити цілеспрямовану 

підготовку до міжособистісного, групового чи масового спілкування і 

досягати усвідомленого ефективного впливу на слухача.  
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Під час роботи із старшокласниками учитель повинен ставити перед 

собою завдання, які сприятимуть формуванню таких риторичних умінь: 

 вступати в комунікативний акт на різні теми з неухильним 

дотриманням правил етикету мовлення; 

 чути й розуміти співбесідника, уміло і чітко формулювати запитання;  
 коректно, етично подавати репліки, комунікувати, доповнюючи тему 

бесіди; 

 обговорювати, дотримуючись правил, зберігаючи усі логічні, етичні, 

психологічні та педагогічні закони і правила; 

 вільно формулювати і викладати власні думки у формі статті чи 

письмового повідомлення; 

 висловлювати думку, оцінювати та коментувати, доповнюючи 

власне мовлення точними та конкретними аргументами. 
Н. Голуб виділяє три великі групи риторичних умінь: докомунікаційні, 

комунікаційні та післякомунікаційні [4, с. 5]. Кожна із цих груп виконує 

завдання, які поставлені перед нею. Наприклад, старшокласники реалізують 

себе як оратора на етапі формування докомунікаційних умінь. Під час цього 

етапу учні розвивають основні структурні елементи красномовства: міміку, 

жести, поставу, подолання страху перед аудиторією. На другомy етапі 

формування чільне місце посідає інтонаційний момент, уміння втримати 
увагу та раціонально використовувати час, не перебираючи його, 

встановлювати зоровий контакт із аудитоpією тощо. Можемо зробити 

висновок, що ця група умінь характеризується досить практичною 

спрямованістю. Не менш важливою є група пiслякомунікаційних умінь. Так 

учні реалізують себе як особистість, учаться робити самоаналіз та давати 

критичну оцінку різним явищам та фактам. Такі уміння є заключним етапом у 

роботі з формування риторичних умінь [2, с. 6].  

Одним із необхідних умінь особистості є уміння володіти запасом 
інформації, уміло та грамотно висловлювати свою думку в різноманітних 

комунікативних ситуаціях.  

Далі пропонуємо специфічні види діяльності на кожному етапі уроку. 

Вчитель мусить ставити перед собою дві мінімальні мети. Перша – 

сформувати уміння аналізувати почуте; друга – сформувати вміння вступати 

в комунікативний акт не лише в рамках теми конкретного уроку, а й загалом.  

Основою формування згаданих умінь є різноманітні види діяльності, що 

сприяють формуванню риторичних умінь. Для успішного формування 
риторичних умінь доцільно, щоб учні прагнули до самостійної роботи у парах 

та в мікрогрупах. Основним компонентом поставлених учителем завдань має 
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бути розвинення та удосконалення уяви, творчого мислення. Продукт 

мовлення (виступ, власна думка, приклад з особистого досвіду тощо) виявляє 

життєву позицію мовця, рівень виховання особистості, настрій, переконання 

та думки. Уже тоді, коли учень підібрав тему, тон та інтонацію своєї публічної 

комунікації, він демонструє рівень своєї освіченості, стан, у якому перебуває 
на той момент, настрій та емоції, супроводжуючи своє висловлення жестами 

та мімікою.  

Під час формування риторичних умінь старшокласників учитель мусить 

ознайомити учнів із специфічними прийомами роботи, серед яких риторичний 

аналіз усних і письмових текстів; риторичний аналіз мовленнєвої ситуації; 

риторичні завдання; риторичні ігри [4, с. 185]. 

Також вaрто виділити ритoричний aнaліз. У йoгo основі лежить дискусія 

як компонент мовленнєвої ситуації (де, що, кому тoщo). Риторичний аналіз 
фoрмує першу групу вмінь. Друга група об’єднує в собі більш складні 

питання: щo сказав мовець; щo мовець хотів сказати; щo мовець сказав 

необдумано. Постійна дискусія над цими питаннями дозволяє зробити 

висновок про те, що і як сказав ритор, а також дає змогу оцінити ефективність 

його мовлення в цілому. Велику роль при цьому учитель має надати процесу 

навчання учнів оцінювати власне мовлення. 

Запропоновані питання стануть у нагоді також на уроках літератури, де 
будуть не менш ефективними. Вони дадуть змогу учням якісно аналізувати 

художні твори. Завдяки такій роботі старшокласники навчаться формувати 

висловлювання правильно, слухати і чути один одного, формулювати 

висновки та розуміти комуніканта.  

Отже, одним із основних факторів високорезультативної роботи 

старшокласників на уроках української мови є зацікавленість учнів у вивченні 

риторики. Учитель повинен приділяти значну увагу проблемам сучасної 

риторики, ораторського мистецтва, культурі та етикету мовлення, умінню 
вести ефективний, чіткий діалог, конструктивну бесіду та дискусію.  
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