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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ 

 

Яна Баліцька, І. І. Коломієць  

 

ОБРАЗ «ПОПЕЛЮШКИ» КРІЗЬ ЛІНГВІСТИЧНИЙ МІКРОСКОП 

 В ОДНОЙМЕННОМУ ВІРШІ ОКСАНИ ЗАБУЖКО 

 

Оксана Забужко вже понад три десятиліття перебуває на «узвишші 

біжучого літературного процесу» [2]. Кожен раз вона виражає унікальну 

авторську концепцію творчості у її звʼязку із постмодерністським теоретичним 

дискурсом. У її творчості висвітлені феміністичні ідеї, які сповідують героїні, 

потрапляючи під вплив реальності. Але, як наголосила Вікторія Косенко у статті 

«Дискурс українського фемінізму в публіцистиці О. Забужко», фемінізм не може 

зосередитися лише на суто жіночих проблемах – визволення від патріархальних 

настанов та вікових забобонних стереотипів бачення жінки, а є активно 

розбудовчою силою з яскраво виявленим національним характером [7]. Тобто 

положення, які демонструються у цьому напрямку, стосуються усієї соціальної 

системи. 

Мета статті － висвітлити феміністичну позицію авторки через 

комплексний лінгвістичний аналіз тексту поезії «Попелюшка». 

Ключовими у творчості Оксани Забужко є теми національної ідентичності 

й гендеру. Її письмо є стилістично новаторським та інтелектуально 

провокативним. Вірш «Попелюшка» не є винятком. Творчість автора завжди 

підбурювала критиків. 

Емотивна налаштованість тексту важко сприймається через психологічне 

напруження (яке створює оповідач твору) гостросоціальної теми традиційної 

ролі жінки в суспільстві. Композиційно – це монолог-звернення авторки до 

жінки. Поетеса висвітлила проблему реальної картини гендерних стереотипів у 

житті.  

Можемо відразу виявити яскраво виражену паратекстуальність – звʼязок 

назви із текстом. Образ Попелюшки є одним із найпопулярніших у літературі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
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Категорія адресантності є актуальною й досі. Але концепт твору полягає у 

зверненні до всіх жінок, і не тільки до них. Цей вірш – звернення до усіх людей, 

хто його читає, незалежно від гендеру, віку чи інших соціальних показників. 

Тема твору – зображення жінки-«попелюшки» в реальному світі, а ідея – 

висвітлення проблеми залежного образу в соціумі. Найяскравіші полікультурні 

стереотипні образи жінок, як стверджує С. Філоненко, це «попелюшка» й 

«феміністка». Два протилежних образи. Попелюшка – прекрасна, весела та 

завжди усміхнена, наділена винятково позитивними рисами характеру. Саме 

через те, що вона є ідеальною жінкою, вона може «здобути» справжнього 

принца. У той же час в українській культурі жінка-феміністка часто 

зображується негативно [6]. Жінка, яка відстоює свою думку, сприймається 

негативно. Це – яскравий приклад гендерної лінгвістики. Тобто ми споглядаємо 

взаємозвʼязок мови як системи, мовної картини світу людини та її статі й 

гендеру. Гендерний аспект та гендерний стереотип повʼязаний із природною 

статтю людини та її соціальним середовищем, а також характеризує її як 

особистість, і протягом усього життя вони впливають на її усвідомлення своєї 

ідентичності. Гендерні стереотипи є моделями усталеного змісту, асоціюються з 

певним явищем у людській свідомості і закріплюються в мові [3]. Якраз Оксана 

Забужко висвітлює цей стереотип навиворіт. 

Центральний образ твору – жінка. Вона є «попелюшкою», у той час як 

оповідач твору постає протилежним образом без визначення статі, але з чіткою 

позицією боротьби проти життя далекої мрії. У вірші прямо про це не говориться. 

Але такі висновки можна зробити, аналізуючи граматичні й лексико-семантичні 

елементи тексту в їхній інтеграційній єдності.   

Уже з першого рядка відчувається емоційний надрив тексту через 

замовчування: «І тільки в роті присмак гіркоти…». Тому прикметною 

особливістю синтаксичної побудови аналізованих віршованих структур виступає 

навантажена перерваність висловлювань, що передає надмірно схвильоване 

мовлення. Вони складають спільний емотивний фон і задають особливий настрій 
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на підсилення гостроти теми. Тому можемо сказати, що наскрізна атмосфера 

вірша є напруженою, але спрямована вона не до центрального образу. Насправді 

поетеса виражає приховане обурення до обмеженої ролі в соціумі, яка зумовлена 

саме гендером. Авторка таким чином привертає увагу до центрального задуму, 

ідеї поетичного твору.  

Оксана Забужко обирає конструювання вірша за допомогою складних за 

будовою, експресивною графікою та відповідним інтонуванням речень. Зокрема, 

поетеса використовує риторично-фігуральні запитання, запитання-відповідь, 

полісиндетичні конструкції чи обірвані речення-замовчування, окличні 

синтаксеми чи одиничні слова-синтаксеми, що спонукає до більш емоційно 

напруженого, психологічно розбурханого, потривоженого сприймання тексту 

читачем, експресивного виділення окремих його фрагментів та сприяє 

осмисленому прочитанню твору в цілому.  

Для прикладу наведемо синтаксично розгорнуті рядки із твору, ускладнені 

порівняльними конфігураціями строфи та метафорично обрамленими 

конструкціями: І тільки в роті присмак гіркоти… Самітнице, трагічне 

оленятко, ну що із того, що зуміла ти з трьох шитих сріблом шкур щасливо 

облиняти – як з линовища, вислизнуть з шовків, нагрітих пахом орхідей і поту 

по тому вальсі, де – усі замки здавалися розбиті! – що, як потім ти знов сидиш, 

посиніла на буз у студіні нетопленої кухні, а на підлозі репнутий гарбуз 

жолобиться, як пика, сном запухла?.. А може, то був сон – той цілий бал, той 

пал світел! суфітів! залів чорнозівих, що ніс тебе крізь них музичний вал, в 

повітрі набираючи курсивом твій кожен рух, що мов питав: для кого, ах, кому 

всі мої вроки?.. Скипав la court, як в рондлі молоко, – і сліпнув принц, спинившись 

за три кроки! Сидиш? Сиди. Заструпіле пальто накинь на плечі – в пудрі, як в 

азбесті… В цій кухні не впізна тебе ніхто – ні принц, ні двір, ні мачуха, ні 

сестри; … і з глибу кришталю, як з річкового дна, струмить твій силует в 

вечірньому убранні… Як телевізор, Господи прости! ˂…˃ В музей личак! Під 
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скло!; До закриття за пʼять хвилин – поспішно гонять екскурсантів, і навздогін 

ляскочуть-реготять підземні сонмища під перебив курантів... (див. Дж. 1). 

Порівняльно-образні засоби у структурі синтаксичних конструкцій 

віршового тексту складають переважно словесні форми із відчутно згрубілим 

відтінком значеннєвості, негативно-емоційним, зниженим забарвленням. Це 

зроблено для того, аби зіставити реальність жінки-попелюшки із казково-

примарним уявленням і стереотипним мисленням особи: Самітнице, трагічне 

оленятко, ну що із того, що зуміла ти з трьох шитих сріблом шкур щасливо 

облиняти – як з линовища, вислизнуть з шовків…; …а на підлозі 

репнутий  гарбуз жолобиться, як пика сном запухла?..; Заструпіле пальто 

накинь на плечі – в пудрі, як в азбесті…; …із поверха на поверх, як чумна, гасать 

з перинами…. Вираження згрубілої характеристики концентрує в собі 

словотвірний тип утворень із афіксом -ищ, зазвичай уживаний для підкреслення 

великого розміру, як-от у наявних згрубілих формах іменників «підземні 

сонмища» або ж «як з линовища». 

У творі підсилюється відчуття співпереживання, яке безпосередньо 

привносить собою із першого рядка образно-переосмислена словосполука, 

основана на синестезії (асоціативне поєднання різних відчуттів) – «присмак 

гіркоти». Надалі особливий емоційний струмінь задають у вірші суфікси 

субʼєктивної оцінки (на зразок зменшено-пестливих -ятк, -ичок), розвиваючи 

емотивне тло жалю та співчуття у ставленні до центрального образу та її реалій 

життя – стилістично маркуючи собою звертання «самітнице, трагічне 

оленятко» чи повторювану в тексті словотвірну модель – «криштальний 

черевичок (черевичок згубила)».   

Примітно, що Оксана Забужко досить велику увагу приділяє лексичному 

розмаїттю віршового твору, що реалізується передусім у словесних опозиціях: 

книжна лексика, яка відображає мрії, «ідеальну» картину життя, і розмовно-

просторічна, що позначає буденну реальність – тематично окреслюючись 

лексемами-побутивізмами, зокрема назвами помешкань, хатнього начиння, 
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страв, посуду, та кількісно переважаючи у своєму вербальному представленні.  

Порівняйте лексеми: вальс, бал, суфіти, зал, музичний вал, палац, музей, принц, 

принцеса та кухня, підлога; рондель, молоко, репнутий гарбуз; заструпіле пальто, 

фланелевий халат, личак (селянське взуття), взувачка; начиння, білизна 

пранцювата, перина, наволоки, простирадла, брижа, бганка (зморшка, складка 

на чомусь), студінь (сильний холод); леп, піт; сажа, кагла (отвір у димоході), 

витяжка пічна; розмовні дієслівні форми подивля, шкромадить, гасать, 

розчепіриш, золити (тобто «парити білизну розчином на золі»), діалектне 

вкраплення банно (у значенні «шкода, сумно»); аж до згрубілих номінацій 

розмовності з відтінком зневажливості – пика, слів-експресем – ляскочуть-

реготять, означальних лексем чумна (вживана в переносному значенні – 

«очманіла»), пранцюватий (похідне утворення від застарілого «пранці» – 

«сифіліс»), які розцінюються як лайливі, тощо. 

Закономірним постає і явище контрасту як засіб мовного вираження в 

поезії, що досить помітно проявляється на тлі багатоманітної лексики із книжної 

сфери поширення (часто співвіднесена із науковою термінологією мистецької 

царини, медичними вкрапленнями, професіоналізмами тощо, на зразок 

«рентґенознімки ночі», «газетний репортаж», «сигналізація», «вітрини», 

«азбест» та ін.) і лексем розмовно-побутової домінанти. Наведемо приклади: 

Заструпіле пальто накинь на плечі – в пудрі, як в азбесті…; Ти будеш їм 

шкромадить начиння, золити їх білизну пранцювату, із поверха на поверх, як 

чумна, гасать з перинами – ну вопшем, працювати: їх наволоки, вогкі од 

зітхань, на вітрі розчепіриш простопадло – в бганках і брижах, в пасоці 

кохань рентґенознімки ночі – простирадла… І це – твій світ. 

Очевидно, рядок «І це – твій світ» не є кінцевим, але є заключним у творі. 

Ми бачимо не ту картину казки, яка завжди уявляється усім у мріях чи закладена 

у головах. Жінка постає обʼєктом ресурсу, але не завжди він виправдовується: 

Газетний репортаж про принців шлюб з принцесою сусідньої держави 

вжиєш на пасмуги – поклеїти вікно проти зими. Тобі, либонь, не банно. Бо в 
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принципі – хіба не все одно, хто то була ота музейна панна?.. І хеппі-енд, і 

сажа, і кагла, і витяжка пічна, і леп придворних звичок… Простіть мені. 

Робила – що могла. Один був гріх – згубила черевичок. 

Казкова трансформація узагальненого образу «попелюшки» із 

обовʼязковим атрибутом «криштальних черевичків», з наступним його 

втрачанням і як наслідок – неминучим поверненням до приземлених благ і 

цінностей (…десь там, в палаці, згублений личак стає щосмерк криштальним 

черевичком; В цій кухні не впізна тебе ніхто – ні принц, ні двір, ні мачуха, ні 

сестри; Ти будеш їм шкромадить начиння, золити їх білизну пранцювату, із 

поверха на поверх, як чумна, гасать з перинами – ну вопшем, працювати…), – 

межує із феміністичним уособленням натури, яка зазнає осуду з боку соціуму, – 

самодостатньої, незалежної, прогресивних поглядів, спрямованої на реалізацію 

власного потенціалу, що засвідчують рядки заключного акорду поезії (Простіть 

мені. Робила – що могла. Один був гріх – згубила черевичок). 

Підкреслюючи неповторність, раритетність та виняткову експонатність 

«музейної панни» авторка поезії відтінює її образ музейним образом «личаків», 

які теж наскрізно позиціонують «криштальним черевичкам» як прикметному 

«попелюшкиному» атрибуту, що презентують наступні рядки: В музей личак! 

Під скло! Відкритий доступ – від сімнадцяти нуль-нуль (коктейль) по північ. 

Встановлено ціну – коли хто хоче слід відзняти в гіпсі, і вітрини непробивні, й 

сигналізацію. 

У словниковому активі аналізованої поезії фіксуємо продуктивний 

словесний ряд іншомовних уживань, котрі можна кваліфікувати як варваризми. 

Скажімо, чужомовний компонент «хеппі-енд» виявляємо у досить контрастному 

лексичному оточенні та фігурально-синтаксичному обрамленні (стилістична 

фігура – полісиндетон), де логічно наголошується на кожному із приєднуваних 

складників описуваного: І хеппі-енд, і сажа, і кагла, і витяжка пічна, і леп 

придворних звичок… Наступне, неперекладене французьке слово «la court», що 

позначає «суд» і позиціонує у фігурально-переосмисленому, метонімічному, 
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вияві й подібному до попереднього контрастно-стилістичному контексті: 

Скипав la court, як в рондлі молоко, -– і сліпнув принц, спинившись за три кроки! 

Чи полонізм «простопадло», що означає «перпендикулярно», але відтворений 

кирилицею: …їх наволоки, вогкі од зітхань, на вітрі розчепіриш простопадло 

– в бганках і брижах, в пасоці кохань рентґенознімки ночі – простирадла…– і 

вживаний як звукова метафора із парним римованим, семантично віддаленим 

компонентом-атрактантом «простирадло». А також вигукова калька з російської 

із словом-паразитом «ну вопшем» в єдиному стилістичному ключі із розмовно-

просторічними одиницями: …як чумна, гасать з перинами – ну вопшем, 

працювати... Запозичення такого ґатунку ускладнюють текст, послаблюють 

традиційну поетику й естетику образності, але не руйнують його ідейно-

структурну налаштованість та лаконічність. 

Таким чином, можемо зробити висновок, наскільки важливим є для 

розкодування художнього задуму автора аналіз різнорівневих засобів мовної 

інтеграції поетичного тексту та доцільність їх добору в цілісному художньому 

вимірі. Обрані лінгвоодиниці несуть основне смислове й виразове навантаження, 

сприяють точній та дієвій трансляції концептуального замислу. Ускладненість 

граматичної організації віршового тексту, фігуральність його поетичного 

синтаксису (порівняльні й метафоризовані конструкції, полісиндетон, 

замовчування, риторичні фігури) та різнорідний, тематично й стилістично, ряд 

лексики (книжна, просторічна, наявність вульгаризмів, варваризмів, 

професіоналізмів тощо) створюють емоційно напружене сприймання 

прочитаного, неповторну здатність митця вражати, спонукати реципієнта до 

розлогих роздумів. Художні засоби мають сильний емоційний вплив на читача, 

тому важливо правильно донести основну думку, адже, розглядаючи літературні 

тексти у феміністському ключі,  вони «… подають певний образ світу, а тому 

мають ідеологічні наслідки. Масова література, виникаючи в лоні масової 

культури, постає як арена динамічної боротьби певних владних структур, котрі 

воюють за створення колективного розуміння, яким має бути світ» [5; с. 3].  
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Ірина Бурлака  

Науковий керівник – О. В. Дуденко 

 

ПОРІВНЯННЯ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ МАРІЇ МАТІОС  

(на матеріалі збірки оповідань «НАЦІЯ») 

 

Порівняльні конструкції були і досі залишаються проблемним питанням 

синтаксису. Особливо дискусійними є критерії розмежування підрядних 

порівняльних речень і власне порівняльного звороту; недостатньо вивченими 

залишаються безсполучникові порівняння, описані ще І. Кучеренком (1959). 

У вітчизняній лінгвістиці існує чимало досліджень, присвячених 

порівняльним конструкціям української мови. До них належить монографія 

І. Кучеренка, праці Д. Баранника, І. Вихованця, Л. Голоюх, Г. Довженко, 

М. Заоборної, О. Марчук, Л. Мацько, Н. Шаповалової, Л. Прокопчук, С. Рошко 

та ін. Специфіку порівнянь у художньому мовленні вивчали Валентина та Василь 

Ґрещуки, О. Донік, Г. Звягіна, Г. Конторчук і А. Салова, Л. Кучеренко, 

О. Межов, А. Новосьолова, Л. Райська і В. Сеніна та багато ін. Однак через 

дискусійність окремих аспектів, що стосуються компаративем, подальша 

розробка їх проблематики в українській мові залишається актуальною і вагомою 

як для мови в цілому, так і для художнього мовлення зокрема.  

Обʼєкт нашого дослідження – порівняння у художньому дискурсі 

оповідань збірки «Нація» Марії Матіос – як стверджують критики, однієї з 

найвизначніших праць письменниці (2001). Мета розвідки – зʼясувати 

структурно-граматичні особливості аналізованих порівняльних конструкцій, 

розмежувати зафіксовані порівняльні звороти та підрядні порівняльні, 

проаналізувати порівняння за формальним показником компаративності.  

І. Кучеренко, досліджуючи синтаксичні функції порівняльних 

конструкцій, виділив, окрім сполучникових конструкцій (що становлять 

підрядну частину складнопідрядних речень або порівняльний зворот), 

безсполучникові, які є членами простого речення. 
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Безсполучникові порівняння можуть виражатися: іменником в О. в.; 

прислівником із префіксом по-; словами у поєднанні з дієслівними звʼязками 

здаватися, нагадувати і под. Виділити безсполучникові порівняння у контексті 

нескладно, вони очевидні. Проте розмежувати сполучникові конструкції 

непросто, особливо ті, у яких обʼєкт порівняння виражений іменником у 

називному відмінку, який може становити підмет порівняльної частини 

підрядного речення.  

У роботі будемо керуватися критеріями, виділеними Н. Шаповаловою: 

«1) наявнiсть / вiдсутнiсть предиката; 2) загальний змiст компаративеми: 

доцiльнiсть / недоцiльнiсть вiдновлення присудка; 3) можливiсть встановлення 

граматичної форми присудка» [7, с. 13]. Тому до порівняльних речень, слідом за 

вченою, будемо відносити: «структури з пропущеним підметом, який легко 

можна відновити з головної частини; конструкції з відновлюваним присудком, 

який обовʼязково має чіткі граматичні характеристики; структури, до складу 

яких входять придієслівні поширювачі (обставини, додатки)» [7]. Таким чином, 

у неповному підрядному має бути наявним хоч один із головних членів речення 

(підмет чи присудок), при цьому інший головний член має легко відновлюватися 

з контексту.  

У мові оповідань збірки «Нація» Марії Матіос нами було виявлено близько 

двохсот порівняльних одиниць, із них близько 20 – безсполучникових, до 70 – 

сполучникових у межах простого речення, понад сто – сполучникових у межах 

складного речення. 

Серед безсполучникових порівнянь є продуктивними ті, що виражені 

прислівниками з префіксом по-: … а мама Катерина – зодягнута, як до вінчання, 

– в писаній чорним хрестиком сорочці, в кептарі, завита по-молодицьки 

найкращою – великодньою – хусткою, несла почерез обійстя деревʼяне відро – 

коновку – з водою (цит. тут і далі за дж. 1); Не має також відваги битися в 

істериці й нервах, по-вовчому завиваючи від плачу, щоби хоч відганяти думку 

про смерть; Вже її біленька довга сорочина прилипла до грудей і живота, – а 
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вона сміялася, чисто, по-дитинячи обмацуючи крізь мокре полотно своє тіло; 

Руки, по-чоловічому складені за спиною, здавалося, зʼєднували собою кінці 

якогось гігантського ланцюга, котрий будь-що треба було втримати; Як 

живеш по-людськи, то й ховати тебе мають по-людськи. 

До безсполучникових відносять і структури, у яких є порівняльний 

присудок; у них слова як, мов і под. стають порівняльними частками у складі 

присудка, це не сполучники: Ще трохи помагають, але не люблять, якщо вона 

ховається навіть тут, де кожна стежка була як найвірніша подруга; Хана… 

вона — як вилушок із лісового горішка; Що це вона – перед смертю, як 

намальована, стала; Лиш Катерина була, як задеревіла…; Видиш, як лялечка 

стоїть моя хатка. 

Близько 70 порівняльних конструкцій, зафіксованих в аналізованих 

оповіданнях, ми віднесли до порівняльних зворотів: близько 25 – у ролі 

означення, понад 40 – у ролі обставини способу дії, зокрема: 

 означення: Смерть і вигнання зависли над горами, як отой новий прапор 

над сільрадою, ніби зумисне вимащений у кривавий колір людського мозолю…; 

Він стояв, віддихуючись від роботи, припертий спиною до сіна, коли з темряви 

вигулькнула Естер, як тоненька свічечка, у благенькій сукенці, крізь яку 

випирали гострі – немов підліткові – ключиці…; У правій руці чоловік тримав 

довге, як жердка, древко зі згорнутим синьо-жовтим прапором; Тонка як 

нитка смужка світла все ж пробивалася в темряву криївки; Дівчинка 

засміялася, аж чорне, як смола, розплетене волосся затрусилося на плечах; Дід 

був старий і білий, як вранішній туман; 

 обставини способу дії: Пси горбами, мов скажені, вили; Та Штефуряки її 

вигнали, як пса; Вона вже в думках обвивала руками його морозяні чоботи, вона 

вже обсипала його словами, як грішми, й зімлівала, ридаючи; Може, як павук, 

лізти догори; може вздовж ходити, а може впоперек; Та й то… хто знає, чи 

дадуть тобі вмерти, як героєві; Корнелія хотіла щось сказати, та легкий сон 
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облетів круг неї, як пташка; Сьогодні на фермі урвався бугай і шугнув межи 

телиці, мов яструб; 

 обставина міри і ступеня: І я ті Кути – як своїх пʼять пальців знаю. 

Решту порівняльних конструкцій ми відносимо до підрядних 

порівняльних, хоча й вони не є однорідними.  

Близько 25 речень у підрядній частині мають повну граматичну основу – і 

підмет, і присудок, наприклад: Але, видко, не помагає й так жити, як жила 

дотепер Юрʼяна, коли вже й її Уласія забрали; Тепер Довгопол дивився на неї 

так, ніби вона хотіла запалити сільраду; Тимофій терся спиною об сіно 

оборогу, і воно, кришене тертям на січку, пахло гостро, як пахне свіжа трава 

з-під коси; …говорили неньо з людьми по-своєму, так, як навчила мама; 

…голосять, ніби я вже вмерла; Крапля світиться під гілкою чорниці – мов 

горить невитерта сльоза у очах землі та ін. 

Однак не всі підрядні порівняльні мають обидва головні члени – частіше 

вони синтаксично неповні, тобто в них є лише присудок або підмет. У першому 

випадку пропущений підмет підказується контекстом, тобто ми його легко 

позичаємо із головної частини складнопідрядного речення; нами зафіксовано 

таких конструкцій близько 30, наприклад: Він витирався вишиваною хустинкою 

так, ніби хотів відгорнути чільце з Анниного личка; …ніколи вже після першої 

дитини не любувала його Оксана так тихо й лагідно, ніби ставала свічкою, що 

тане й скапує воском…; Офіцер знову дивився в очі Корнелії, ніби намагався 

сказати лише щось їй одній; …холодно засміявся, ніби обдав льодяною водою; 

…говорив ледь чутно, ніби просив, господар; А він дивився так, наче пускав блуд 

на неї; Але коли сьогодні Довгопол раптово став перед зівʼялої Юрʼяни на порозі 

ферми й подивився так, наче хотів спаралізувати, вона зрозуміла, що відтепер 

він зʼявився в її житті назавжди. 

Найскладніша ситуація розмежування компаративем, коли у підрядній 

порівняльній немає присудка, зате є обʼєкт порівняння, виражений іменником у 

називному відмінку. Керуємося, критерієм, що присудок неповного підрядного 
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має легко запозичуватися з контексту, а на його присутність ще вказують наявні 

другорядні члени, що входять до групи присудка – обставина і додаток. Таких у 

збірці налічуємо близько 40, продемонструємо на прикладах: Бери свічку – й 

приклякай перед образом Божим, і молися за душу Славкову, й мовчи, як риба в 

воді; А я собі гуляю, як рибка по Дунаю…; Кожна крапля роси, що падала з дерев, 

дзвеніла, як цвях об домовину; А хто лишився невбитий і невивезений — 

затаївся, як щур під підлогою; Ну, гай, най буде – не душею, бо нічні мислі 

плутали голову, як вітер волосся, але тілом…; Обкладені люди страхом, як 

щури трійлом; Фрозина стояла маком — лиш обертала за ним голову, як 

соняшник за сонцем та ін. 

У частині неповних підрядних біля іменника-підмета немає групи 

присудка, зате обʼєктом порівняння є конкретний денотат. Такі порівняння 

вважаємо не порівняльними зворотами, а неповними підрядними, наприклад: Ти 

мудра, як Соломон;  Складай, дочко, все отак, як я; Була красива, як олениця: 

висока, струнка, з викладеною круг голови важкою косою; І ще кажуть, що 

осику не можна брати на будівництво дому, бо від хвороб уся родина 

тремтітиме день і ніч, як це дерево;  Дівка, як її мама, – кров із молоком дівка; 

Правда, мало котрий християнський хлоп у їхньому селі досидів до таких, як 

Іларій, років невінчаний…; І тільки Хана-Анна, що з роками дедалі більше 

ставала схожою на Андрія, робітна, як і її батько, осиротівши ще раз, тепер 

мовчала так само багато, як і батько та ін. 

У тексті оповідань збірки зафіксовано й випадки, коли порівняння 

граматично є односкладним реченням, де мав би бути один головний член, але й 

той пропущений: Не здирай, прошу тебе, із мене шкіру, наче з дерева кору 

(здирають); Завтра нас можуть підсмажити чи димом викурити, як ос із гнізда 

(викурюють); Та ні, він таки б не додумався сам до такого, бо дотепер дивився 

на доньку, як на себе в дзеркало (дивляться); Вона би висповідалася йому, як 

перед причастям (сповідаються).  
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Нами зафіксовано лише одну порівняльну конструкцію, де головний член 

односкладного порівняльного речення експлікований: Мучить Фрозину 

всередині нутра щось таке, ніби там розіклали ватру. 

Можемо зробити висновок, що у художньому дискурсі Марії Матіос серед 

порівняльних конструкцій домінують неповні граматичні структури: якщо 

двоскладні порівняльні, то з пропущеним підметом або присудком; якщо 

односкладне порівняльне, то з пропущеним головним членом. Синтаксична 

неповнота сприяє лаконічності письма, додає живорозмовного колориту. Нам 

траплялися навіть такі порівняння, які не можна віднести до порівняльних 

зворотів, бо мають вказівку на конкретику, але й не містять жодного головного 

члена, що вказував би на предикативність конструкції, наприклад: Вони лише 

широкі й повні, як у Оксани; …сама в сірому лейбику, прикрашеному такими ж 

китицями з цвіту липи й деревію, як у старшої дочки Андреї, зустріла 

Сандуляків на порозі ґанку великою мискою трикутних пиріжків; Навіть проділ 

у Тані ближче до правої скроні, як у нього та ін. 

Щодо експлікованих показників порівняльності – порівняльних 

сполучників, то відзначимо, що найуживанішим є як – понад 130 контекстів із 

200 (65 %), наприклад: І стоїть перед Довгополом, як дурна, як німа, як темна; 

А як же її покидати, оцю землю, коли тут овечки – біленькі, як надгірні хмари, 

а люди – добрі, ніби кавалок хліба; А якби хтось там був такий перепуджений, 

як ти тепер, то де би ти сьогодні була з дітьми; Через те спротив увижався 

навіть там, де його ще не було, але він міг бути, бо жеврів, як остання іскра в 

затоптаній золі; Ти ж, як палець, один-одніський на всьому світі… 

На другому місці за частотністю сполучник ніби – понад 40 зафіксованих 

одиниць (20 %), наприклад: Отож доглядала його, ніби малу дитину; Від 

роботи вона вернулася пізно й якась така, ніби в терниці витіпана й вибита; 

Перед тим, як узяти шкільний аркушик у дрібну клітинку, Катерина довго 

дивилася на круглу, ніби від розплилої сльози, плямку на ньому. 
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У решті контекстів авторка спорадично вживає сполучник мов (12 

одиниць, тобто 6 %) (Сьогодні на фермі урвався бугай і шугнув межи телиці, мов 

яструб; Він знову то грубо, то лагідно втискав її в оборіг, чуючи, як ззаду коле й 

кришиться сіно, а тоді розвертав, мов палаючу скіпку, круг себе…; А якщо 

коридор із кушуру розбили, вона що, отак виросте собі з-під землі, мов гриб?): 

сполучник нібито – 4 одиниці (Але це не заважало Андреї щоразу починати 

розмову з малим Сандуляком незмінними – нібито навіки завченими – словами 

«поки твій тато був на війні…»; Чинитися недоробленою чи такою, нібито її 

мама маковинням поїла?!); в одиничних випадках –  сполучники начебто, наче, 

неначе, немов, мовби (Дивився на мирне, начебто сонне, обійстя – і йому 

ставало страшно, аж моторошно…; Корнелія мало не випустила деревце з рук: 

перед нею, наче з-під землі, виріс молодий військовий…; З усієї сили трималася 

руками за жухлу траву, неначе за власне волосся, й підвивала зраненою звіриною; 

І ось стоїть він на колінах, немов перед іконою, перед своєю дитиною…; 

Тимофій знизував плечима, мовби від здивування, але відповідав так, як ніхто в 

Тисовій Рівні. 

Таким чином, дослідивши порівняльні конструкції у збірці оповідань Марії 

Матіос «Нація», можемо зробити певні висновки: 1) письменниця активно 

послуговується компаративемами; 2) домінують сполучникові порівняльні 

конструкції, причому власне підрядні порівняльні; 3) улюбленим порівняльним 

сполучником авторки є як, ним вона користується у 2 випадках із 3; другим за 

частотністю є сполучник ніби.  

Дослідження особливостей порівняльних конструкцій у художньому 

дискурсі М. Матіос сприяє зʼясуванню мовностилістичних особливостей її 

творів і доповнює теорію порівнянь новими висновками, тим самим збагачуючи 

компаративний напрямок українського мовознавства.  
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Анна Гайова, В. В. Розгон 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ОБСТАВИННИХ ПРИСЛІВНИКІВ ЧАСУ  

(на матеріалі творів Оксани Забужко) 

 

У сучасній українській мові обставинні прислівники належать до одного із 

основних розрядів адвербіальних лексем, за допомогою яких виражають різні 

обставини (темпоральність, локалізацію, причину, мету), за яких відбувається дія 

чи стан. 

Сучасні українські лінгвісти розглядають обставинні прислівники як 

самостійний, ядерний семантико-синтаксичний розряд, оскільки вони 

відображають власне-обставинне вживання частиномовного класу прислівника, 

що ґрунтується на функціонуванні детермінантних частин складнопідрядного 

речення [4, с. 452]. 

Семантичну класифікацію обставинних прислівників, зокрема й 

прислівників часу, здійснено у працях І. Вихованця, К. Городенської, 

А. Загнітка, І. Чаплі та ін. Крім того, структурно-семантичні особливості 

прислівників часу сучасної української мови описав П. Білоусенко [2], роль 

прислівників часу у вираженні характеристики дієслівної дії висвітлила 

Т. Крилова [5] та ін.  

Семантичний потенціал обставинних прислівників часу майстерно 

використовують сучасні українські письменники, реалізуючи свій творчий 

задум, увиразнюючи словесне зображення, привертаючи увагу до подій у тексті. 

Звернення до прислівників часу, ужитих у творах О. Забужко, умотивоване 

важливістю всебічного вивчення лексико-семантичних різновидів прислівників, 

якими активно послуговується письменниця, та функціонально-семантичних 

властивостей адвербіальних лексичних одиниць, що є засобом відтворення 

часової ознаки певної дії. 

У творах Оксани Забужко зафіксовано велику кількість обставинних 

прислівників часу, різних за походженням та семантикою. Наприклад: Батько 
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Марїїн помер невдовзі по тому, як вона вперше обродилася, але часами приходив 

до неї в снах – чомусь сердитий і червоний з лиця, як опир, і щоразу вона 

поривалася щось йому випімнути, щось таки довести, щоб знав, докінчити ту 

розмову, якої, на добрий лад, так між ними тоді й не відбулося, але щоразу щось 

їй перешкоджало, – дід зникав, а вона лишалася спати далі з відчуттям, ніби 

має в устах вкладений перстень і не може їх розтулити, боячись, що 

ковтнеться чи випаде (1); Цілий день потому вона стоконилася мов сновида, 

відчуваючи тільки, як сочиться пасокою, аж по ногах їй тече, розкутурхана 

вночі утроба, – а на ніч він зʼявився знову, вже без стуку й без знаку, як по своє: 

щойно стала засинати, як почула коло себе в темряві знайоме дуже тіло, і 

подалась так само тілом – без тями, як масло під ножем (1); І враз на неї 

наринає те саме, схоже на вестибулярне, коротке замикання-запаморочення, 

що було з нею вже раз навесні, того дня, коли вона допізна затрималась на 

студії, переглядаючи інтервʼю з Владою, а Адріян дзвонив розповісти їй про свій 

сон: на якусь частку секунди – довше це не може тривати, довше цього не 

витримати живій людині…(2) та ін. 

В окрему групу виділяємо обставинні прислівники часу, що походять від 

іменників – назв пір року, частин доби тощо. Наприклад: …завше мріяла, що 

колись таки її почує, – кажи ще, просила в нього, чи, може, просила її спрага, 

якій уже мало було самої тілесної розкоші й вона затоплювала собою, як паводок 

навесні, сусідні вгороди, – і він казав, на різні способи, словами й без слів, – і так 

з ночі в ніч (1); Навесні проходила селом чумацька валка – і до Василя з Марією 

кількоро чумаків переночувати попросилося, прочувши по людях, що в хаті 

незавізно – тільки старий, та стара, та на печі причинна дівка… (1); …щоб усі 

молодиці, скільки їх є, зібралися вночі гуртом, впряглися в плуга й проклали 

довкруги села борозну, якої, мовляв, жодна чума не переступить, аби тільки 

ніхто з чоловіків їх за тим ділом не підгледів…(1); Кинулися по знахурку – 

виливати переполох, вихром промчала по селу чутка: дідову й бабину дочку 

хтось у лісі напав! – з кожної хати пішло по мужчині, до півночі шукали-кликали 
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зі смолоскипами, розбрівшись вервечкою між дерев, але нічого не знайшли: як у 

воду впала Оленка (1); А десь опівночі зненацька зібралася гроза, яка й серед 

липня нечасто випадає, – зашугали, мовби з рукава сипонув, вогняні літавиці, 

затріщало й розкололося в небі, застогнало під землею…(1); Натомість – тим 

більше, що чекати, аж виростеш, було достолиха довго, – вона вранці ж таки, 

із якогось геть-то ледацюго приводу, відлупцювала Оленку… (1) та ін. 

У досліджуваних творах часто фіксуємо обставинні прислівники часу та 

співвідносні за значенням фразеологічні одиниці, які вказують на те, що певна 

подія триває завжди, постійно, наприклад: … жодного із знайомих їй парубків не 

випадало й подумки на таке приміряти, – ні, не нової туги в старих словах їй 

праглося, а – нової пісні, спеціально задля неї складеної, такої, що проймала б 

кожного, як приском попід шкіру, оцим-от якраз відчуттям намацально 

приступної святощі, – відчуттям грішним, страшним і солодким, з безодні 

якого мерехтіла би повік жаданою – вона, Ганнуся: Ганна-панна (1); … Бог 

бачив Каїна, який він є, ото й учинив спит його гордині, понизивши в очах брата 

його, а той, замість покаятися, поліз із Богом за барки братися, то й скоїв 

такий смертний гріх, що не буде йому прощення повік-віку, – місяць із двома 

братами підбився вгору і мовчав звідтіля, заливаючи яскравим, хоч голки збирай, 

а хоч письма слебізуй, світлом – відкритий з дверей ґанок і стежку до воріт, і 

Ганнусі раптом знов стислося серце… (1); От мати й чекала – плекаючи потай 

гадку, чи не судилось, бува, її первісточці князівство або й королівство, бо чей 

же не простого мужика їй наречено тим місяцем, таку-бо долю навряд чи варт 

було б зумисне виписувати немовляті на лобі, – за всім тим твердла в ній 

повільна, необорна, уже мовби аж і власною силою наладована певність, наче 

обрано її дитину на приділ незвичайний, про який людським дітям і не мріяти – 

хіба вислухати з казок, переказуваних споконвіку від баби до внуки (1); …тільки 

Богові про тебе звісно і що вкінці, хоч-не-хоч, муситимеш забрати з собою в 

могилу, а тому що в житті не вчини, не втечеш кривого суду: ніхто-бо не знає, 

що направду попихало тебе до дїї, а чого не знається, те зазвичай 
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витлумачується на зле, і це й є той первородний гріх, який усі ми на собі волічемо 

від праотця Адама…(1) та ін. 

Складний обставинний прислівник часу вряди-годи письменниця 

використовує замість синонімічного прислівника інколи, чим вносить у контекст 

певний семантичний відтінок. Наприклад: …я мусила бачити в тебе такий 

самий вираз – мигцем, потойбічним коротким подувом по обличчю: пронеслось 

і нема, привіт од небіжчика, котрий хіба в такий спосіб ще й годен вряди-годи 

нагадати про себе, і коли придивитися гаразд, а чим же ще, по-твоєму, я тут 

цілий час так ненаситно й займаюся, то в багатьох обличчях можна 

спостерегти щось від тебе… (2).  

Складний обставинний прислівник часу спервовіку письмениця вводить у 

контекст замість синонімічного прислівника споконвіку, що значить ʽз 

найдавніших часівʼ. Наприклад: Проти чого ж то той місяць на лобі, і чи ж на 

те тільки обдаровано її кохану дитину понад людську міру, аби завдяки їй менша 

знайшла собі вдатну пару? Вертала додому, як зварена (що, Марійо, в сватів 

гостювали-сьте? – уідала голота з-за тину…), а в голові крутилося, мов у 

чорторий ускочила, як то в пісні співається: найвищому деревоньку вершок 

усихає, найкращому дитятоньку Бог долі не дає, – що ж це, виходить, воно й 

спервовіку так повелося? (1) та ін. 

Індивідуально-авторські лексеми зі значенням часу вносять у контекст 

певний емоційно-експресивний відтінок, наприклад: Натомість – тим більше, 

що чекати, аж виростеш, було достолиха довго, – вона вранці ж таки, із 

якогось геть-то ледацюго приводу, відлупцювала Оленку, – мала люто ревіла, 

розвезькуючи шмарклі по щоках, Ганнуся дістала від роздратованої цим 

видовиськом матері …(1) та ін. 

Отже, твори сучасної української письменниці є важливим джерелом 

вивчення обставинних прислівників часу. Важливо зазначити, що поряд із 

загальновживаними лексичними одиницями Оксана Забужко вводить у контекст 
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індивідуально-авторські новотвори (споконвіку від баби до внуки, від праотця 

Адама, достолиха довго та ін.). 
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Анастасія Гога, О. В. Дуденко 

 

СЛЕНГОВА ЛЕКСИКА В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ АРТЕМА 

ЧАПАЯ (на матеріалі роману «Понаїхали») 

 

Сленгова лексика активно побутує не лише в сучасному усному мовленні, 

а й в художньому дискурсі, хоч лексичний склад сленгу має властивість постійно 

змінюватися. Невпинний розвиток загального сленгу спонукає дослідників до 

постійного оновлення словників та написання наукових праць, присвячених його 

вивченню.  

Упродовж останніх десятиліть сленгову лексику досліджують особливо 

активно і різноаспектно. Зокрема, український молодіжний сленг став обʼєктом 

розгляду у працях К. Бондаренко, О. Горбача, П. Грабового, О. Кондратюк, 

С. Мартос, Т. Миколенко, Ю. Мосенкіса, С. Пиркало, Л. Ставицької, 

Н. Шульжук, О. Фурси, Н. Шовгун та ін. Заслуговують на увагу праці 

зарубіжних дослідників сленгу (В. Бондалетова, І. Гальперіна, М. Грачова, 

В. Жирмунського, Б. Ларіна, В. Єлістратова, М. Маковського, Е. Партриджа, 

В. Хомякова та ін.). В україністиці зʼявилися і словники сленгової (жаргонної) 

лексики (їх автори – С. Пиркало, Л. Ставицька, Т. Кондратюк та ін.), що сприяє 

зʼясуванню її семантики. 

І хоч називають сленг «мовним хуліганством» (О. Кондратюк), і хоч він «з 

усіма інкорпорованими жаргонами, залишками арго та нальотом 

вульгаризованої лексики презентує мову не з “парадного” боку», але це, як 

стверджує його дослідниця Т. Кондратюк, є «жива мовна стихія, своєрідна  

“мовна лабораторія”» (ССУС, с. 6). 

Найчастіше сленгом послуговуються саме молоді люди, аби 

самоствердитися, здаватися «своїми» серед ровесників. А представники сучасної 

літератури, особливо постмодерного дискурсу, намагаються наблизити свій 

дискурс до кола читачів саме за допомогою сленгу та ін. позалітературних форм, 

передаючи мовлення персонажів як живорозмовне. Так сленгові одиниці стають 
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невідʼємним елементом мовлення персонажів, емоційно забарвлюючи його, 

надаючи мовної розкутості. 

Обʼєктом розгляду пропонованого дослідження став роман Артема Чапая 

«Понаїхали». І недаремно, адже книжка «Понаїхали» стала фіналістом 

літературної премії «Книга року ВВС» (2015). Книга про українських заробітчан, 

тому тут, як відзначають критики, бачимо «вправне, майже барменське 

змішування мов» у мові заробітчан – літературної, просторіч, регіональних 

діалектів, суржику, макаронізмів і звичайно – сленгізмів [2]. 

Метою роботи є зʼясування структурних, семантичних та функціональних 

особливостей сленгової лексики у згаданому романі Артема Чапая. Методом 

суцільного виписування було дібрано понад 250 сленгових одиниць, частина з 

яких повторюється. Унаслідок проведеного аналізу виділено 4 найбільші групи 

сленгу: 

1. Сленгізми на позначення людини.  

У романі зафіксовано лексеми, які означають найменування людини, 

зокрема назви осіб чоловічої статі: дружбан, пацик, чувак, мен. Зокрема, 

сленгізми чувак і мен зафіксовано у ролі звертання, вони мають нейтральну 

конотацію; інші дві лексеми –  дружбан, пацик – мають швидше позитивну 

конотацію. Покажемо у контекстах: Але ж то пацики, а Яруся дiвчина (цит. за 

дж. 1) (ПАЦИК – Хлопець (ССУСК, 224) ); По-перше, вiн хотiв би, щоб це був 

дружбан не Кокоса: не хочеться бути винним цьому мутному чуваку 

(ДРУЖБАН – Друг (ССУСК, 117) ); Чувак! Який у тебе розмiр ноги? (ЧУВАК – 

Чоловік, рідше – друг (ССУСК, 328) ); «Йоу, мен! Кого сьогоднi вбили? (МЕН – 

1. Гарний, показний мужчина. 2. Будь-який мужчина (ССУСК, 192) ). 

Також у романі використано назву на позначення осіб жіночої статі, 

причому в різних конситуаціях, але однаково зі зневажливим значенням – 

тьолка. Зауважимо, що тут виявляється певна гендерна нерівність між носіями 

сленгу. Покажемо на прикладах: Понаїхав тут i будеш до наших тьолок лiзти?; 
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Тiльки тьолцi його хустку обiрвав (ТЬОЛКА – знев. Дівчина, жінка (ССУСК, 

298)).  

Засвідчено у романі й сленгові назви членів сімʼї: батя, родаки. Поява 

таких назв зумовлена намаганням молоді спрощувати в мовленні слова, 

наприклад: Сергiй не мiг побачити, чи сидить там батя, чи бухає свiй 

молдавський коньяк; Батя в тьорках з маминими родаками, так шо сюди не 

покажеться (БАТЯ – Батько (ССУСК, 56); РОДАКИ – Батьки (ССУСК, 264) ). 

Оскільки в романі йдеться про заробітчан, то й використовує автор 

сленгові найменування на позначення осіб різних національностей, наприклад: 

хач, нігер, чурка. Наявність таких назв інших національностей зумовлена 

негативним впливом російського субстандарту на українську мову протягом 

багатьох десятиліть, а також закоріненим зневажливим ставленням до «інших». 

Названі лексеми вжито зі зневажливою семантикою, про це свідчать такі 

приклади: Готовi давити хачiв? (ХАЧ – Представник кавказьких 

національностей (ССУСК, 314) ); Тiпа, захiднi партнери такi, пане президент, 

ви всi такi за демократичнi цiнностi, а у вас чурок i нiгерiв пизд*ть (НІҐЕР – 

мол. Негр (КСЖЛУМ, 190) ); Вже на що вiн не любив чурок, але це смiшно 

(ЧУРКА – 1. знев. Азіат (ССУСК, 329); 2. жрм.; зневажл. Недалека, розумово 

відстала людина (КСЖЛУМ, 295) ).  

Зафіксовано сленгові лексеми на позначення людей за родом занять, 

правда, з образливою семантикою: алкаш, пʼянь – лексеми на позначення людей, 

що страждають алкоголізмом, для них це теж свого роду заняття. Покажемо в 

контекстах: Алкаш на пiвставки (АЛКАШ – Алкоголік (ССУСК, 46) ); 

Бразилiйка не розумiла грубостi, смiялась i з придихом, вiд якого несло пивом, 

повторювала про те саме: твоє золоте волосся, у наших чоловiкiв такого не 

буває, пʼянь (ПʼЯНЬ – Пʼяна людина, алкоголік (ССУСК, 259) ).  

Зневажливе ставлення до неповнолітніх у романі позначене такими 

лексичними одиницями: малолєтка, шпана. Вони мають виразне російське 

походження, причому друге – із кримінального жаргону. Можемо навести 
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приклади: З ким лишатись, iз малолєтками й лiберастами? (МАЛОЛЄТКА – 

Дівчина / хлопець, набагато молодші за мовця. Найчастіше так називають 

неповнолітніх (ССУСК, 188) ); Щось було в цьому пацанське, як у шпани з 

Богуна в Бiлому Саду (ШПАНА – крим. 1. Члени тюремної спільноти. 

2. Хулігани; неавторитетні злочинці (КСЖЛУМ, 305) ). 

Виокремлено й сленгові найменування людей за професійною діяльністю: 

ботан, студік, журік, училка. Ці сленгізми виразно молодіжні, належать 

поколінню, яке навчається, хоч і мають знижену конотацію. Так, лексема ботан 

позначає розумну людину, яка багато часу витрачає на навчання, наприклад: 

Вован? Та вiн ботан (БОТАН – мол. Розумна людина (КСЖЛУМ, 55); 

БОТАН(ІК), 1. школ. Соромʼязливий хлопець, заучка-відмінник, якого не 

люблять у класі (ССУСК, 66) ); Китаєць оказався студiком-першокурсником, он 

навiть букви нашi ще не вивчив (СТУДІК – Студент (ССУСК, 283) ); Бiлий з 

фiрмовою незворушнiстю пояснював тупим журiкам, що учасники акцiї – не 

ксенофоби, а патрiоти (ЖУРІК – Журналіст (ССУСК, 127) ); I тепер училка 

географiї справдi захворiла на грип, i вранцi їм сказали, що пʼятого й шостого 

урокiв не буде (УЧИЛКА – школ. Вчителька (ССУСК, 302) ).  

Специфіка діяльності головного героя твору вплинула на те, що у романі 

використано кілька зневажливих найменувань професії поліцейського (раніше 

міліціонера): коп, мент, мусор. Це засвідчують такі приклади: Коп стримано 

приєднався (КОП – мол.; жрм. Поліцейський (КСЖЛУМ, 147) ); Пiшли, бо 

менти прийдуть... (МЕНТ – крим., тюр., мол. Міліційонер; будь-який працівник 

правоохоронних органів (КСЖЛУМ, 173) ); Так мусора ходять (МУСОР – крим., 

мол., презирл. Міліціонер; працівник правоохоронних органів (КСЖЛУМ, 180) ). 

2. Сленгізми на позначення предметів, явищ чи станів.  

До окремої підгрупи можна віднести назви грошових одиниць, використані 

у романі: бакси, бабки – які досить часто фігурують в тексті, адже роман про 

заробітчан: У нього навiть залишилася сотня баксiв на себе (БАКС – 1. Долар. 

2. Гроші (ССУСК, 52) ); За чиї бабки, цiкаво? (БАБКИ – Гроші (ССУСК, 50) ). 
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Іншу підгрупу становлять назви на позначення закладів харчування чи 

торгівлі: забігайлівка, бичарня. Зазвичай вони отримують свою назву залежно 

від контингенту, який їх відвідує, наприклад: То був шикарний ресторан, з 

лобстерами й ойстерами, не ця забiгайлiвка (ЗАБІГАЙЛІВКА – Дешевий бар, 

сумнівне місце (ССУСК, 130) ); Бо Блюз Бар таки виявився бичарнею мiсцевого 

розливу, з масними стiнами й запахами застарiлого пива й жиру, попри живий 

блюз i навiть попри те, що часом тут вмикали в записi Тома Вейтса (БИЧАРНЯ 

– Погана компанія (ССУСК, 59).  

До іншої групи ми віднесли назви на позначення різних речей: побутових 

(шмотки), особистих (презик), школярських (шпора). Ці лексеми вжито в таких 

реченнях: В однiй із кiмнат матраци й розкиданi на них шмотки (ШМОТКА – 

Одяг (ССУСК, 335) ); Про дiвчат, про презики, про вуз i про армiю (ПРЕЗИК – 

мол.; жарт. Презерватив (КСЖЛУМ, 218) ); Лише iнодi, обернувшись по шпору 

на контрольнiй, вiн випадково помiчав її погляд (ШПОРА – Шпаргалка (ССУСК, 

336) ). 

Окрему підгрупу утворюють назви шкідливих (наркотичних, алкогольних 

та тютюнових) речовин, якими хибує молодь: соломка, водяра, крек. Звичайно, 

такі лексеми побутують серед людей, які перебувають в оточенні залежних від 

наркотиків або алкоголю. Наведемо такі приклади з роману: Щоб макоїди за 

пару доз соломки побили ларьок його конкурента, бо конкурент йому ларьок 

своїм ларьком закрив (СОЛОМКА – 1. крим. Чай. 2. нарк. Суміш махорки з 

гашишем. 3. нарк. Перемелені на мʼясорубці маківки – сировина для наркотиків 

(КСЖЛУМ, 244) ); Одного разу о шостiй, коли Юра на ганку школи курив 

самокрутку, приїхав гондурасець Ельвiн на велосипедi (САМОКРУТ – нарк. 

Сигарета з марихуаною (ССУСК, 269) ); Водяра водярою цей їхнiй бурбон 

(ВОДЯРА – Горілка (ССУСК, 86) ); Доза креку в Девʼятому окрузi – рiвно пʼять 

баксiв (КРЕК – нарк. Штучно виготовлений кокаїн (ССУСК, 171) ). 

Засвідчено кілька лексем, що називають певні негативні стани людини 

(наркотичного спʼяніння, певної агресивності) або дають негативну оцінку, 
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напр.: Не скажеш тiтцi Маринi: пiсля тебе вона якась нарвана стає 

(НАРВАНИЙ – Ризикований, бездумний, настирливий (ССУСК, 208) ); Мабуть, 

обдовбаний (ОБДОВБАНИЙ – Під дією наркотику (ССУСК, 214) ); Коли Сергiй 

пiдсiв у вагон забацаного поїзда на Москву, заробiтчани з Захiдної були вже 

розiгрiтi (ЗАБАЦАНИЙ – Непотрібний, забутий, недолугий (ССУСК, 129)). 

3. Сленгізми на позначення дій. Ця група найбільша за обсягом. Для 

обʼєктивності аналізу всі дієслова поділили на певні групи за значенням.  

Спершу виокремимо сленгові лексеми на позначення руху, напр.: валити, 

підвалити, сунути, ломанутись, перти. Усім словам цієї групи притаманне 

яскраве експресивне забарвлення, що допомагає передати настрій та інтонацію, 

яку транслює мовець. Це можна простежити в таких прикладах: Може, все-таки 

треба було валити?» (ВАЛИТИ – крим., мол. Іти, тікати звідкись (КСЖЛУМ, 

63) ); Марфа вже суне (СУНУТИ – Незграбно іти (ССУСК, 284) ); I зразу з 

низького старту ломанувся крiзь хвiртку, слiдом за своїми (ЛОМАНУТИСЯ – 

Вдертись (ССУСК, 182) ); У передостаннiй день Мардi Гра до Юри пiдвалили 

двi жiнки (ПІДВАЛЮВАТИ – 1. Підходити (ССУСК, 232) ); К-куди преш, с-

суч*ра! (ПЕРТИ – знев. Іти (ССУСК, 228) ).  

Окрему групу становлять сленгові дієслова, що позначають процеси 

мислення, вираження емоцій чи манери поведінки: манати, шаритись, 

шарити, харити, просікати. Ці лексеми яскраво показують внутрішній стан 

героя, його освіченість та характеризують коло його спілкування, наприклад: Я 

ховаю, я манав, щоб батя спалив (МАНАТИ – Не бажати щось робити (ССУСК, 

189) ); Ти чьо шаришся? (ШАРИТИСЬ – Тікати від виконання роботи, 

лінуватись (ССУСК, 331) ); Його вже харило, як вона все розумiє з пiвслова 

(ХАРИТИ – 1. Стан небажання чимось займатись. 2. Набридати (ССУСК, 314) ); 

Та вiн нашi букви не шарить (ШАРИТИ – Розуміти (ССУСК, 331) ); Мамка 

Кокоса була дома, так шо у нього дома не покуриш, а то мамка просiче, шо i 

Кокос тоже курить (ПРОСІКАТИ – Розуміти (ССУСК, 257) ); 
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Також у романі вжито дієслова на позначення різних емоційних проявів 

(напр., сміху) під час комунікації: либитися, ржати, відморозити, мочити. 

Помітний  синонімічний звʼязок між ними, проте лексеми різняться 

експресивною забарвленістю: Залишити бодай бабу Амалiю, яка лежить 

привʼязана до лiжка й либиться у стелю, а часом починає наспiвувати 

(ЛИБИТИСЬ – Усміхатись (ССУСК, 180) ); Мейдин з Кокосом i малим Кокосом 

шось там ржуть, а Сергiй не стежить за їхньою розмовою (РЖАТИ – Голосно, 

зухвало сміятись (ССУСК, 262) ); Скрипку ненавидить, але поки «займається», 

бабуся не зайде й не вiдморозить нiчого (ВІДМОРОЖУВАТИ – Вкрай 

роздратувати, набриднути (ССУСК, 82) ); Цiкаво, моя матушка теж таке 

мочила, коли її бабка помирала? (МОЧИТИ – Робити або говорити щось 

незвичне, таке, що привертає увагу: або дуже смішне, або дуже дивне (ССУСК, 

198) ). 

Інша група дієслів характеризує методи фізичного впливу, чим займався 

один із головних героїв твору, напр. давити, накостиляти. Покажемо у 

контекстах: Готовi давити хачiв? (ДАВИТИ – Тиснути (ССУСК, 105) ); Ну, 

накостиляють разок, як буде Ярусю проводжати (КОСТИЛЯТИ – Бити 

(ССУСК, 170) ). 

На позначення планування якоїсь діяльності у творі використано слово 

мутити. Ця лексема зустрічається в контекстах, де головний герой хоче 

розпочати якусь незаконну діяльність, для прикладу: Може, з ним своє шось 

намутимо; Кажись, у нього там уже намучено. Зафіксовано у романі й 

віддієслівний іменник мутки: Ну чи змусили пiти, там якi-то мутки (МУТИТИ 

– 1. Робити що-небудь. 2. Інтригувати, чинити дивно, підозріло. 2. Мати справи 

(ССУСК, 200) ). 

Інші дієслова позначають, навпаки, викриття прихованої діяльності: 

спалити, здати. Вони запозичені з тюремної жаргонної лексики і широко 

використовуються в бандитських колах. Покажемо у контекстах: Цi на публiчну 

акцiю вирiшили не йти, щоб не спалитися (ПАЛИТИ – Розкривати, 
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розсекречувати (ССУСК, 221) ); Цiкаво, здав би все-таки Сергiя чи нi? (ЗДАТИ 

– жрм. Зрадити, видати когось (КСЖЛУМ, 124) ). 

Окрема підгрупа включає в себе дієслова на позначення виконання 

фізичної діяльності: відтарабанити, вкалувати. Наприклад: Нє, треба 

вiдтарабанити цi пiвроку й вертатися додому (ВІДТАРАБАНИТИ – Відбути 

(ССУСК, 83) ); Вкалує, жiнку бачить лише по вихiдних, i постiйно спiває, рже 

(ВКАЛУВАТИ – Важко працювати (ССУСК, 85) ).  

Стан уживання алкоголю передано сленгізмом бухати, що має 

стилістично знижене значення: Цей Коля нiчого видимого не робив, потроху 

спивався, а пiд час змiн матерi бухав пiд голосну музику (БУХАТИ – Пиячити 

(ССУСК, 70) ).  

Кілька сленгізмів використано зі значенням ʽпомертиʼ: здохнути, 

доконати. Вони яскраво стилістично знижені, пор.: I синок швидко не здохне, о 

нi, вiн в Лондонi навчився i спортом займатись, i мʼясом не обжиратись 

(ЗДОХНУТИ – Вийти з ладу, зіпсуватись (ССУСК, 144) ); Пару ударiв з носака 

в живiт нiкого ще не доконали (КОНАТИ – Помирати (ССУСК, 167) ). 

Окремі сленгізми вказують на негативні риси і дії людини, напр., 

жадібність: Потiм ото Бiлого прогнали лiберасти, i стаючи наступним 

гуртковим, про що в дитинствi мрiяв, Сергiй почувався трохи крисою (КРИСА 

– 1. Людина, яка краде у своїх. 2. Жадібна людина (ССУСК, 172) ); Вони тут 

жмуться нормально опалювати (ЗАЖИМАТИ – Жаліти щось, бути скупим 

(ССУСК, 134) ).  

4. Назви оцінок, вітання / прощання тощо. 

Найменшу групу утворюють лексеми зі значенням привітання, прощання, 

оцінок ситуацій. Зокрема, сюди входять слова па, соррі, чао, запозичені з інших 

мов. Покажемо у контекстах: Па-па (ПА-ПА – виг. Бувай! Пока! (ССУСК, 221) ); 

Соррi, дьюд, – сказав Юра (СОРЬКИ – виг. Вибачте (ССУСК, 277) ); Чао, 

Джузеппе, чао, Луїджi! (ЧАО – виг. Прощавай (ССУСК, 324) ); Не звiрi все-

таки, йо (ЙО – 1. виг. Здивування. 2. частка. Так (ССУСК, 151) ).  
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На позначення різноманітних оцінок (напр., захоплення) автор використав 

лексеми жир, нехило: Те саме творилося в усiх iнших барах Бурбон Стрiт, жир! 

(ЖИР – Дороге, багате, заможно зроблене або обставлене – все найкраще 

(ССУСК, 125) ); А напарник до кiнця змiни нехило напивався (НЕХИЛО – мол.; 

схвальн. Добре, чудово (КСЖЛУМ, 189). 

Пейоративно конотованими є слова на позначення напружених стосунків, 

лінощів: тьорки, впадло: Ходити на сходовий майданчик ввечерi впадло 

(ВПАДЛО – Ліньки (ССУСК, 87) ); Батя в тьорках з маминими родаками, так 

шо сюди не покажеться (ТЬОРКИ – 1. Розмови. 2. Справи, частіш – утаємничені. 

(ССУСК, 298)).  

Таким чином, проведене дослідження доводить, що сленг – це жива мова 

на певному етапі існування суспільства. Тому письменники продуктивно 

використовують його у своїх творах, аби максимально точно передати 

особливості комунікації персонажів, наблизити твір до читача, який є носієм 

сленгу. 
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Надія Дудар 

Науковий керівник – О. А. Молодичук 

 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У ТВОРАХ І. БАГРЯНОГО 

 

Іван Багряний належить до тієї когорти українських письменників, 

творчість яких ще одне століття залишатиметься магнітом для наукових студій. 

Справжній патріот, значний період творчості якого припав на діаспору, не 

оминув у своїй прозі та поезії жодного аспекту підневільного життя українців під 

совєтами. Саме з позицій свободи І. Багряний добирав влучні слова для 

характеристики совєтської системи, людини і людішек цієї системи. Його «Сад 

Гетсиманський», «Людина біжить над прірвою», «Тигролови» та ін. – це той 

засів, який відкрив світу очі на страждання поневолених народів від 

«справедливої» совєтської системи, це те зерно, що породило на Заході низку, на 

перший погляд. утопічних, а насправді реалістичних творів, вінцем яких став 

«1984» Джорджа Орвелла. В. Усань коротко і влучно відгукнувся про 

І. Багряного: «Високе почуття гідності, віри в щасливе майбутнє на нашій «і 

своїй землі» залишив своїм нащадкам І. Багряний – поет, письменник, публіцист 

і політичний діяч. А одним словом – Людина. Так. Людина з великої літери. Він 

хотів бути Людиною, був і залишався нею. Він все життя змагався за людину, 

виявляючи в найскладніших ситуаціях особливу витримку, мужність і навіть 

геройство. І всі його позитивні герої в негативній дійсності – і Андрій Чумак, і 

Максим Колот, і Григорій Многогрішний та інші – це втілення в літературних 

образах найкращих рис живих сучасників І. Багряного та його самого, яких не 

позбавили гідності і віри в добро жорстокості реального життя» [3, с. 9]. 

В україністиці є низка досліджень творчості Івана Багряного. Задля 

справедливості зауважимо, що більшість із них – літературознавчі. Мовознавчі 

студії мають меншу історію, торкаються переважно заборонених у колишньому 

Союзі тем – церкви, релігії. Наприклад, М. Скаб на матеріалі роману «Сад 

Гетсиманський» дослідила специфіку вербалізацію душі [4]; Н. Сологуб 

зосередила увагу на використанні І. Багряним біблійних висловів [5]; поетичні 
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твори Івана Багряного слугували джерелом для зʼясування конотацій оніма 

Кремль [1] та ін.  

У нашій розвідці зроблено спробу дослідити специфіку вживання 

прикметників у творах відомого письменника Івана Багряного, чиї вірші 

сповнені різними пейзажними описами, для яких використано велику кількість 

прикметників. І всі ці кольористичні епітети сповнені символічного змісту, тому 

вони дають можливість читачеві поринути у світ автора, крізь призму рядків 

перенестися в тогочасне суспільство.  

Прикметники, ужиті Іваном Багряним у творах, вирізняються 

різноманітністю та багатством. Матеріалом дослідження слугували 5 віршів і 

2 оповідання («Ходять тополі-дівчата оазами…», «Рідна мова», «Чорноземля», 

«Швачка», «Туман», «Етюд», «Заєць»). Зокрема, ми зафіксували такі тематичні 

групи прикметників: 

1. Кольоративи: бронзовий, чорний, золотий, блакитний, сірий, синій, 

срібний, червоно-рожевий, білий, темний, голубий, мишастий, червоно-зелений. 

Наприклад: – Ну, здрастуй, чорне поле, і ти – старенька вербо! (Ч); Синіми 

спіралями, барвами-кольорами/ Ходить-ходить хвилями втіха, як вино (Ш); 

Срібні блиски рос, передзвони кос/ В далині глухій увижаються,/ Ластівʼячий 

крик і дівочий сміх (Т); Частки від цілого, мокрі і бронзові,/ Змінювані вічно й ті 

самі завжди (Хт). М. Братусь висновкує: «Одна із показових стилістичних 

функцій кольористичних епітетів у прозі Івана Багряного – розкриття сутності 

зображуваної доби, доби жорстокості, ламання людських доль, людського 

приниження. Він використовує переважно книжну лексику, яка набуває в 

художньому контексті додаткових значеннєвих відтінків. У поданих віршах 

можна побачити повний кольоровий спектр, проте семантично навантаженими, 

стилістично виразними для індивідуальної оповіді є епітети сірий та чорний» [2, 

с. 15]. 

2. Прикметники на позначення фізичних характеристик, станів: 

круторогий, мокрий, прекрасний, новий, пухкий, широкий, босий, кострубатий, 
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манінький, брудний, чистий, маленький, малий, високий, спілий, убогий, 

страшний, повний, сивий, тужливо-красивий, пʼяний, стоголовий, пустий, 

повно-порожній, каламутний, повнісінький, брудний, худий-худий, черепичаний, 

похожий, великий, чіткий, шовковий, липкий, важкий, тяжкий, вогкий, рухливий, 

гострий, тягучий, лівий, правий. Наприклад: Перстень і наперсток чіткими 

переборами/ Промінь пересріблює крізь мале вікно (Ш); Цей важкий туман, 

нерозгаданий (Т); Мов зітхання землі, тяжким придушеним стогоном зривалась 

далека канонада (Е); А впереді тунель прижмурив ліве і вирячив праве червоно-

зелене, зловісне око (З). 

3. Прикметники, що позначають абстрактні поняття: замріяний, творчий, 

вічний, потужний, спокійний, дужий, навантажений, веселий, рідний, ніжний, 

неповторний, найперший, величний, простий, предковічний, рвійний, мрійний, 

величний, простий, могутній, грубий, простий, дивний, хороший, чужий-

людський, веселий, радий, надійний, безшабашний, модний, розпачливий, ситий, 

тупий, хвастливий, буйний, безсилий, глупий, чудний, жорстокий, чужий, 

контрольний, незрозумілий, заціплений, дурний, останній, дикий, зловісний. 

Наприклад: В творчому патосі вічних запліднень,/ Народження, розквіту і 

умирань/ Засіють вони і потужну рань (Хт); Друге слово – гімн величний,/ Грім 

звитяг і клекіт орлій, –/ Звук «В і т ч и з н и » неповторний/ І простий, і 

предковічний… (Рм); Кострубате слово – як скиби грубих ріль…/ І просте сіре 

слово не здасться на кукіль… (Ч). 

4. Прикметники, що вказують на пору доби / пори року: весінній, вечірній, 

надвечірній. Наприклад: Як десь коваль невтомно в весіннім дзвоні клепок,/ По 

ріллях сонце йде – пускає голуби (Ч); У ньому народжувавсь вечірній присмерк 

(Е); Безпардонно вривався людський гармидер в надвечірній, тужливо-красивий, 

надійний настрій (Е). 

5. Прикметники, що вказують на звукові характеристики: гучний, дзвінкий, 

крикливий, тихий. Наприклад: З театру неслись хвилі безшабашної, гучної мідно 

модної музики (Е); Ось в однім пацан, обірваний до нікуди, з рухливими очима і 
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нестриженою головою, хвацько вибиває на ложках «матльот», а дзвінким 

крикливим голосом (З); Впав на груди піль, на печаль гаїв,/ Впав на тихий сад, 

на обкрадений (Т). 

6. Прикметники, що вказують на відстань: далекий, дальній. Наприклад: 

Стрибками сонце босе за жайворонком біга,/ І хутори далекі за маревом 

мигтять (Ч); Усмішкою дальньою, згадкою хорошою/ Поснувались втомлені 

помахи руки (Ш). 

7. Прикметники, що вказують на температуру: теплий, холодний, гарячий, 

пекучий. Наприклад: Набрав у пригорщ повно… яка пухка і тепла! (Ч); Рука 

вʼїлась в холодні ґрати… (Е); Вона росте, шириться; нотки болю, відчаю, надій; 

нотки затаєної пекучої ненависті захльоскують душу (Е); Жорстокий гарячий 

вітер свистить у вуха, сипле піском у очі, вовтузиться в лахмітті (З). 

8. Прикметники, що вказують на вік: старий, старенький. Наприклад: Їм 

це! Для них це і сонце вгорі,/ І потом заходяться зморшки старі,/ І риплять 

круторогі ярмом і вʼязами (Хт); – Ну, здрастуй, чорне поле, і ти – старенька 

вербо! (Ч). 

9. Прикметники, що виражають належність істоті: материнський, 

ластівʼячий, дівочий, собачий, хлопʼячий, людський. Наприклад: Материнська 

ніжна мово! (Рм); Срібні блиски рос, передзвони кос / В далині глухій 

увижаються,/ Ластівʼячий крик і дівочий сміх (Т); І собачий брех понад селами 

(Т). 

10. Прикметники на позначення фізичних особливостей людини: глухий, 

німий. Наприклад: Рветься вона, шелестить крильми, бʼється в запліснявілі 

глупі стіни німої тюрми (Е); Срібні блиски рос, передзвони кос/ В далині глухій 

увижаються, / Ластівʼячий крик і дівочий сміх (Т). 

11. Прикметники, що виражають відношення до певного предмета: 

колисковий, ігольний, бульварний, морський, товарний, сусідній. Наприклад: 

М о в о  р і д н а!/ Колискова (Рм); Проснувалось сонечко крізь ігольне вушко/ І 
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лягає лиштвою в хрестики й хрести… (Ш); А ще вривався регіт, писк 

стоголової, ситої, бульварної юрби (Е). 

12. Прикметники, що характеризують певну локацію (місце): 

Бахчисарайський, Адесский. Наприклад: На Бахчисарайському вокзалі 

розтатаривсь лемент (З); – С Адесского «кічмана»/ Плєнтуют два «уркана»… 

(З). 

Отже, семантична характеристика атрибутивів, засвідчених у 

досліджуваних творах, дає всі підстави стверджувати про те, що прикметники – 

один із вагомих стилістичних засобів Івана Багряного, за допомогою яких 

письменник змальовував усі грані життя нещодавньої совєтської імперії. 

Прикметники виокремлених нами 12 семантичних груп реалізують у контекстах 

як пряме, так і переносне значення, що ще раз доводить майстерність Багряного-

письменника. 
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Ксенія Заболотна, З. І. Комарова 

 

ФРАЗЕОЛОГІЗАЦІЯ ЕМОЦІЇ РАДОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 

Фразеологія української мови давно стала обʼєктом мовознавчого опису, 

починаючи з праць І. І. Срезневського, О. О. Шахматова, ідеї яких продовжили 

та розвинули В. В. Виноградов, Б. О. Ларін, Ф. П. Медведєв, В. М. Мокієнко та 

інші дослідники. Серед сучасних розвідок у цій галузі є чимало як 

загальнотеоретичних, так і спеціальних досліджень, у яких порушували 

різноманітні питання фразеології української мови, зокрема питання про 

внутрішню форму фразеологізмів (М. Ф. Алефіренко, Л. Г. Скрипник, 

В. Д. Ужченко та ін.), про їхню етнокультурну кодованість (Н. Ф. Венжинович, 

Г. Г. Демиденко, В. В. Лєснова, Л. В. Савченко та ін.), про формування 

фразеологічного фонду української мови (роботи О. С. Юрченка, А. О. Івченка, 

В. В. Денисюка, О. О. Суховій, І. В. Черевко, Л. І. Коломієць та ін.), про 

функціонування фразеологізмів у говірках (Г. Л. Аркушин, Г. М. Доброльожа, 

Н. Д. Коваленко, В. Д. та Д. В. Ужченки та ін.) тощо. 

Незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених питанням 

фразеології, інтерес до цієї галузі мови не зменшився. Зокрема, це стосується 

емотивного компонента значення фразеологізмів. Відомо, що фразеологізми 

впливають як на уяву слухача, так і на його емоційний стан, змушуючи 

переживати сказане, тобто відчувати певні емоції. Водночас самі фразеологізми 

є виразниками емоційних станів людини. Ця їх особливість зумовлює 

необхідність введення поняття «емотивний фразеологізм», під яким розуміємо 

стійке сполучення слів, спрямоване на передачу емоційно-експресивного та 

оцінного компонентів змісту. Оскільки виявлення емотивного компонента 

значення слів для фразеологічних одиниць має свою специфіку і становить 

зацікавлення в контексті інших напрямків лінгвістики, то актуальність 

дослідження є незаперечною. Крім цього, аналіз фразеологізмів у цьому аспекті 

здебільшого не був предметом спеціальних досліджень, а в українському 

мовознавстві представлений на рівні окремих статей. Зокрема, 
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Ж. В. Краснобаєва-Чорна дослідила українські фразеологізми на позначення 

радості, здійснила класифікацію кінематичних фразеологізмів, які містять опис 

фізіологічних і поведінкових компонентів емоції радості, та виокремила серед 

них такі групи фразем, як: мімічні, миремічні, корпоральні, мануальні та 

фонаційні [3; с. 5–6].  

Мета авторської розвідки – проаналізувати особливості вербальної 

репрезентації емоції радості засобами фразеології української мови. Джерелом 

дослідження слугували фразеологічні словники, а також академічний словник 

української мови. 

Сучасні мовознавчі дослідження характеризуються підвищеною увагою до 

емотивної сфери людини, оскільки важливість емоцій мотивована їхньою 

функцією оцінки субʼєктивного ставлення людини до себе й довкілля, яка 

безпосередньою повʼязана з процесом отримання індивідуального життєвого 

досвіду. Отже, емоція – це субʼєктивна реакція людини на вплив внутрішніх і 

зовнішніх подразників з погляду «задоволення – незадоволення» її потреб. До 

кваліфікаційних ознак емоції зараховують функцію фізіологічно збудливої 

ситуації, її оцінки і ставлення субʼєкта до цієї ситуації [1; с. 17], а також 

відображення емоції людини в особливостях її поведінки, манері, ставленні, 

виразі обличчя, мовному вираженні тощо.  

В українській фраземіці емотивна картина світу позначена фіксуванням 

фундаментальних емоцій людини, серед яких чільне місце займає емоція радості, 

що знаходить вираження в гарному настрої людини та у відчутті нею 

задоволення. За переконанням американського психолога К. Ізарда, радість як 

тимчасове переживання не є прямим наслідком дій людини, вона являє собою 

побічний продукт прагнення мети, оскільки її не можна запланувати і досягти 

навмисно, відчути і отримати свідомим зусиллям [1; с. 29–32].   

За словами І. Я. Кость, фразеологічна номінація емоційного стану людини 

може виражатися як експліцитно (із використанням лексики емоцій), так і 

імпліцитно (без використання лексики емоцій) [2; с. 282]. Як засвідчує матеріал 
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дослідження, емоція радості, передана засобами фразеології, репрезентована в 

українській мові переважно імпліцитно. Фраземи на позначення радості 

фіксують широкий спектр фізіологічних і поведінкових змін, зумовлених 

емоційним станом людини. 

До найбільш помітних зовнішніх проявів емоції радості є зміни кольору 

обличчя внаслідок приливу крові до шкіри, почервоніння. До так званих 

мімічних фразем зараховуємо: кров кинулася до обличчя (в обличчя, в лице і т. 

ін.) ʽхто-небудь дуже почервонів від досади, сорому, радості і т. ін.ʼ (ФСУМ, 1; 

398); кров ударила в лице (до лиця, в обличчя) ʽхто-небудь перебуває в стані 

сильного хвилювання, збудження і т. ін.ʼ (ФСУМ, 1; 399); лице (обличчя) горить 

([аж] пашить) ʽчийсь зовнішній вигляд виражає якісь почуття, переживанняʼ 

(ФСУМ, 1; 430): Софія знала добре той дзвінок, він вразив її, аж кров кинулась 

їй до обличчя (Леся Українка); Очі у Параски, як зорі, грали, лице пашіло 

радістю (Панас Мирний).  

Одним із найпоширеніших способів для вираження радості людини є 

відображення емоційної невербальної поведінки людини за допомогою погляду. 

Динамічність погляду передається фразеологізмами зі соматизмом очі та 

лексемами горіти, грати, палати, світитися: очі горять (палають) ʽчий-

небудь вигляд виражає якісь почуття (збудження, гнів, радість і т. ін.)ʼ (ФСУМ, 

2; 598); очі грають / заграли; очиці так і грають; очиці заграли ʽхто-небудь 

перебуває у веселому, радісному настрої, збудженому стані і т. ін.ʼ (ФСУМ, 2; 

598); очі загорілися / заіскрилися ʽчий-небудь погляд, вигляд раптово став 

виражати якесь почуття (радість, схвильованість, збудження і т. ін.ʼ (ФСУМ, 2; 

598–599); світити (засвітити) очима (оком, білками) ʽвиявляти поглядом 

якесь почуття (радості і т. ін.)ʼ (ФСУМ, 2; 786); очі [так i] світяться (ʽхто-

небудь веселий, радісний, збудженийʼ (ФСУМ, 2; 600); свінути (свірконути) 

очима ʽшвидко глянути на кого-, що-небудь, виявляючи поглядом гнів, радість і 

т. ін.ʼ (СУМ, 9; 84): Очі Насті збуджено блищать, грають Савці 

назустріч (Олесь Гончар); «Ти вже встав, проснувся? – спитала вона таким 
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любим голосом, що у хлопчика очиці заграли і личенько усміхнулося (Панас 

Мирний); Строганиха, як і належить достойній господині, тепло світила 

очима і просила гостей сідати на садовій лаві (А. Мʼястківський); У хлопця 

задиркувато світилися очі (Любомир Дмитерко); Почавши співати жартома, 

згодом вона схитнула нетерпляче головою, повела плечима,.. гордо свінула 

очима й без жодного вже жарту сміливо зайшлася піснею (Степан 

Васильченко). Широке вживання миремічних фразеологізмів засвідчує, що 

«візуальний контакт за допомогою очей є найбільш інформативним складником 

немовного кодування радості» [3; с. 8].  

В українській фраземіці фізіологічний чи поведінковий опис емоції радості 

передано також через посилене жестикулювання (рухи рук). Із соматизмом рука 

/ руки засвідчено мануальні фразеологізми: обома руками хапатися / 

схопитися (ухопитися) ʽз великим бажанням, з радістю використовувати якусь 

нагоду для досягнення своєї метиʼ (СФУМ, 740); під веселу руку ʽу момент 

радісного збудження, піднесенняʼ (СУМ, 8; 899): Стара Векла обома руками 

ухопилась за свого (Петром його звали), і сама Оксана і сюди, й туди, і, вже не 

дрочачись, сказала: «Піду, тільки нехай об осені» (Г. Квітка-Основʼяненко); 

Разом з Марією Кошель в селі залишилися ще кілька знайомих селян. Побажав 

зостатись... швець Микола Проць, прозваний під веселу руку на товариському 

обіді «американцем» (В. Бабляк).  

Характер руху людини (зокрема підстрибування) як її реакції на емоцію 

радості фіксують в українській мові корпоральні фразеологізми, до яких 

належать: з вискоком (з вистрибом, з вибриком) ʽохоче, з радістю, не 

вагаючисьʼ (ФСУМ, 1; 104): Та й на виду Зося не згірша за Христину. Інший би з 

вискоком подримбав до такої дівчини (М. Стельмах); Клим чоловік неабиякий. 

За його [нього] кожна дівчина піде з вибриком (І. Нечуй-Левицький). 

Часто радість людини знаходить вияв у зміні особливостей її мовлення, 

порушенні мовленнєвих функцій: від крику аж до цілковитої втрати здатності 

говорити. Зміну якості мовлення або цілковиту його втрату засвідчують  
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фонаційні (або просодичні) фраземи, на зразок: відбирати (віднімати) / 

відібрати (відняти) мову ʽхто-небудь втрачає здатність говорити від 

несподіванки, здивування, хвилювання і т. ін.ʼ (ФСУМ, 1; 114); на високих 

нотах ʽпідвищеним голосом від обурення, незадоволення, радості і т. ін.ʼ 

(ФСУМ, 2; 559): Оля ж, видно, всього сподівалась, тільки не того дружнього 

усміху. Може, через те й мову їй відібрало (Є. Гуцало); Якийсь час люди мовчки 

перезиралися, наче їм відняло мову (Яків Баш); «Увага! Кухня першого 

батальйону на горизонті! Взвод загудів на високих нотах, наче великий рій 

(І. Багмут). 

Фізіологічною ознакою емоції радості зрідка може поставати холод. 

Фізичне відчуття холоду концептуалізують фраземи з лексемами мороз, 

морозець: морозець дере поміж лопатками ʽхтось відчуває озноб, здригається, 

тремтить від холоду, хвилювання, впливу чого-небудь на органи чуття і т. ін.ʼ 

(ФСУМ, 1; 506); обсипає (осипає, сипле) / обсипало (осипало) морозом 

(дрижаками); аж морозцем обсипало ʽхтось відчуває озноб від хвилювання, 

несподіванки і т. ін.; хтось хвилюється, дуже вражений чимсьʼ (ФСУМ, 2; 575): 

Виїхав у поле – і війнуло на мене духом землі, ... й раптом весь я набубнявів 

свіжою радістю, такою прохолодною втіхою, од якої морозець дер поміж 

лопатками (Є. Гуцало); Часом звучав Павлові в хаті жінчин голос, і чоловіка 

аж морозцем обсипало від наглої радості (Є. Гуцало). Варто зауважити, що в 

поданих контекстах семантика емоції радості актуалізується через використання 

лексеми радість для безпосередньої номінації емоційного стану людини. 

Місцем виникнення радості в українській емотивній картині світу 

постають груди, серце і душа: розпирати груди (душу, серце) ʽкогось охоплює, 

переповнює якесь сильне почуттяʼ (СУМ, 8; 762); [аж] душа (серце) радіє 

(радується) ʽхто-небудь дуже задоволений чимсь, відчуває радість, насолоду, 

втіху від чогосьʼ (ФСУМ, 1; 277); душа (серце) співає ʽхто-небудь перебуває в 

дуже доброму, радісному настроїʼ (ФСУМ, 1; 280); заграло серце ʽхто-небудь 

відчув радість, піднесення, задоволення і т. ін.ʼ (ФСУМ, 2; 793); залоскотало 
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коло серця ʽкомусь стало приємно, відрадно (від зворушення, припливу 

радісного почуття і т. ін.ʼ) (ФСУМ, 1; 311); легко (любо, весело і т. ін.) на душі 

(на серці) ʽприємно, спокійно, радісно комусьʼ (ФСУМ, 1; 418): Цілий день 

радість розпирала мені груди (Петро Панч); Надворі лютує зима-лихоманка, А 

в мене у хаті щебече веснянка, аж серце радіє (Л. Глібов); Весь час душа співає, 

достроюється до загальної гармонії; Заграло серце у вівчарів… 

(М. Коцюбинський); Чого воно любо так стає на душі, легко на серці, як 

побачиш з-під снігу зелену травицю? (Панас Мирний).  

Для вираження емоції радості зафіксовано вигукові фраземи: [ой (ох)] 

матінко [ж] моя [рідна]! ʽуживається для вираження захоплення, здивування, 

радості, незадоволення і т. ін.ʼ (ФСУМ, 1; 479); мати Божа ʽуживається для 

вираження позитивних або негативних емоцій: радості, здивування, захоплення, 

переляку і т. ін.ʼ (ФСУМ, 1; 467); Боже [ж] мій ʽуживається для вираження 

здивування, радості, страждання і т. ін.ʼ (СУМ, 1; 207);  от (оце) [так] штука 

(штуковина)!; от так штукерія! ʽуживається для вираження здивування або 

захоплення чим-небудь, радості від чогось і т. ін.ʼ (ФСУМ, 2; 968): Вона була 

здалека взята, і така-то вже хороша, чорноброва, а горда та пишна – мати 

божа!; «Боже мій, Катрусю! – згадаю їй: – як колись – що ти за весела 

була!» (Марко Вовчок); Сава Андрійович очунює. Оглядається: де він? Оце 

штука!.. (О. Довженко).  

Емотивний стан радості в українській фраземіці маркує різні дії: з дорогою 

(радою) душею ʽз задоволенням, з приємністюʼ (СУМ, 2; 445); з розкритими 

(відкритими, розпростертими і т. ін.) обіймами, зі сл. приймати, зустрічати 

ʽдуже привітно, гостинно, з задоволенням, з радістюʼ (ФСУМ, 2; 566–567): Щодо 

обʼєму томиків, то справу цю з дорогою душею полишаю 

Вам (М. Коцюбинський); Зоя зустріла її з розпростертими обіймами 

(Н. Рибак). 

Отже, в українській фраземіці емоційний стан радості актуалізований 

через опис фізіологічних і поведінкових змін в організмі людини. Одним із 
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найпоширеніших способів для вираження радості є відображення емоційної 

невербальної поведінки за допомогою погляду. Вмістилищем емотивного стану 

радості для українців постають груди, серце, душа; характерний генетичний 

звʼязок цієї емоції з холодом, а також змішаний характер фразем із значенням як 

позитивних, так і негативних емоційних станів. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в дослідженні особливостей 

функціонування емотивних фразеологізмів в ідіостилях різних письменників. 
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Анастасія Кашоїд  

Науковий керівник – В. В. Розгон 

 

ДІЄСЛІВНА СИНОНІМІЯ  

В РОМАНІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «РОКСОЛАНА» 

 

Передачу думки безпосередньо повʼязують з добором слів, зумовленим 

змістом, ідейним спрямуванням твору, майстерністю письменника, чуттям 

семантичних нюансів, знанням мовного багатства. У доборі лексичного 

матеріалу важливу роль відіграють синоніми, оскільки за допомогою цих засобів 

української мови письменник може передати найрізноманітніші семантичні 

відтінки, дати оцінку характеризованому обʼєктові, уточнити висловлювану 

думку, сприяти стилістичній виразності, наголосити на певному факті й навіть 

пояснити незрозуміле слово. Синоніми часто пожвавлюють і урізноманітнюють 

художній текст, дозволяють уникати повторів. Зближення значень синонімів не 

означає, що вони за семантикою однакові – вони своїми відтінками 

характеризують предмети з різних боків.  

З-поміж усіх лексико-граматичних класів дієслова найбільш схильні до 

утворення системних звʼязків синонімічного типу. Л. Булаховський зазначав, що 

дієслово має найбагатшу синоніміку [3, с. 37]. Дієслівну синоніміку художнього 

твору досліджували Л. Полюга [5], А. Бевзенко [1], Н. Миронюк [4], М. Фащенко 

[7], А. Ярова [8], Л. Бублик [2] та ін. Аналіз дієслів науковці здійснювали з 

погляду їхньої ментальної виразності. Багатство синонімії є характерною рисою 

української мови, а кожний художній твір відзначається широким 

використанням дієслівних синонімів, що дозволяє письменникові детально 

відтворити різні динамічні ознаки особи чи предмета. Незважаючи на увагу 

дослідників до синонімії художнього мовлення, творчість Павла Загребельного 

в цьому контексті є недооціненою. Досі романи автора не були у полі зору 

науковців на предмет всебічного вивчення дієслівних синонімів, за допомогою 

яких автор відтворює різні процесуальні особливості своїх героїнь. Однак саме 

головна героїня його роману «Роксолана» потрапила у середовище чужої 
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культури, мови і звичаїв, а тому використання дієслів на позначення її 

внутрішнього стану, поведінкових характеристик, емоцій, почуттів, розумових 

здібностей слугує відмінним національним виразником. Зазначене і зумовлює 

актуальність нашого дослідження. 

У романі П. Загребельного «Роксолана» дієслівна синонімія слугує 

засобом обрамлення романтичних почуттів героїні, посилення емоційно-

вольових виявів, поведінкових характеристик, глибоких внутрішніх переживань. 

Наприклад, в описах романтичних почуттів Хуррем і султана дієслова є засобом 

поширення стилістичних фігур, метафоризації мовлення. В уривку: Сіла 

навпроти султана, дивилася на нього своїми зеленими очима, пестила поглядом 

і обпікала поглядом (1, с. 235), – використання більш емоційно-забарвленого 

дієслова пестила метафоризує погляд дівчини крізь призму султанового 

сприйняття. Хуррем просто дивилася на султана, а для нього той погляд був 

«ніжною тортурою». У наступному уривку – «Розстелений віялом поділ плаття, 

шовкові хвилі шароварів – усе вабило, приковувало погляд, сповнювало його 

вічно похмуру душу ледь не хлопʼячим піднесенням» (1, с. 235) – автор 

використовує градацію як у відтінках значень, так і структурній побудові. 

Зовнішній вигляд Хуррем приваблював до себе увагу султана (вабив), 

захоплював погляд (приковував) та возвеличував її в очах повелителя 

(контекстуальний синонім: сповнювало його вічно похмуру душу ледь не 

хлопʼячим піднесенням).  

Дієслівна градація є поширеним стилістичним прийомом у тексті 

досліджуваного роману, що фіксуємо у багатьох фрагментах, наприклад: Досі не 

шукала нікого, бо не мала ніякої змоги, замкнена за брамами гарему, 

заклопотана впертим намаганням утвердитися, перемогти, вивищитися над 

світом приниження і безправʼя (1, с. 299); Сівши на трон Османів поруч із 

Володарем Віку султаном Сулейманом, опинившись серед титанів, 

піднявшись до небес, могла нарешті озирнутися, поглянути на світ (1, с. 329) 

та ін. 
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Приклад контекстуальних синонімів для відтворення загального значення 

«втіха, розрада» письменник передає в уривку: Є скарбом світла мого щастя і 

моїх засмучених очей; тому, хто знає мої найсокровенніші таємниці; спокоєві 

мого зболілого серця й умиротворінню моїх зранених грудей (1, с. 331). 

Для підсилення емоційного навантаження художнього тексту і впливу на 

читача автор використовує стилістичний прийом ампліфікації. Дієслівні 

синоніми є засобом відтворення динамічних змін у житті героїні, за якими 

приховано її уміння, зусилля, наприклад : Помічав, як поволі скидає вона з себе 

кайдани рабства, випручується з міцних стисків гарему, виривається на 

волю, якої ще не знала жодна жінка при Османах (1, с. 318). 

У контексті досліджуваного твору фіксуємо багато і загальномовних 

синонімів, за допомогою яких автор майстерно відтворює динаміку почуттів, 

емоцій, стану головної героїні, наприклад: Коли приходив султан, не 

скаржилася, не нарікала, нікого не звинувачувала, не вимагала співчуття, не 

просила жалощів. Навпаки: заспокоювала його самого (1, с. 293); Хуррем 

стогнала, охкала, зойкала і вже не знала, де біль, де задоволення, де життя, де 

смерть (1, с. 126); А ті шовкові стіни, які ввижалися Роксолані ранками після 

пробудження? Щодалі в глибину дня зступалися вони довкола неї, стискували, 

гнітили, вже мовби й не шовкові, а камінні, тяжкі, як нещастя (1, с. 381) та ін.  

Художньо виваженим є поєднання у тексті градації, як стилістичного вияву 

синонімії, та паралелізму, за допомогою якого П. Загребельний відтворює 

вирування природи в паралелі із внутрішньою «бурею» дівчини, яка стійко 

тримається у невідомому досі зловорожому світі, не «падає духом», як падають 

кипариси, підкошені вітрами: За вікнами її просторого покою лиховісне 

хилиталися темпі кипариси, гнулися до самої землі, ніби падали там убиті 

люди, падали й падали без кінця і похмуро тягнули за собою і Роксолану, щоб і 

вона впала, була вбита, потоптана, знищена (1, с. 293). 

Багаточисельний ряд дієслівних синонімів встановлено до дієслова 

дізнатися, які з різними семантичними відтінками передають пізнавальний 
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процес, наприклад : Її охопила нестерпна туга: довідатися, узнати, полетіти, 

полинути (1, с. 307); Негайно послала Гасана розпитати, довідатися, узнати 

(1, с. 308) та ін. 

Подекуди письменник поширює ряд загальномовних і контекстуальних 

дієслівних синонімів семантично співвідносними фразеологічними одиницями, 

які відзначаються художньою своєрідністю і є важливим засобом оцінної 

характеристики героїні, наприклад: Султанша понатикала своїх людей повсюди, 

їх остерігалися, побоювалися, обходили боком (1, с. 302); Гасан-ага не зникав, 

його люди тинялися по Топкапи, товклися на султанській кухні, ловили ґав 

коло брам, набридали стайничим-імрахорам (1, с. 304) та ін.  

У тексті досліджуваного роману фіксуємо і стилістичний прийом 

плеоназму, за допомогою якого письменник повторює синонімічні дієслова та 

мовні звороти, немовби зайві за змістом, але необхідні за вимогами художньої 

композиції. Наприклад : Нелюдське напруження, в якому перебувала в час 

заколоту і котре не спадало й досі, помагало їй вичувати все, що діялося навіть 

у прихованості, здогадуватися про те, що трималося у найбільшій таємниці 

(1, с. 292); Коли перемогла всіх суперниць і піднялася над гаремом, коли 

здолала перепони, зловорожу силу і навіть саму себе,– тоді зʼявилася у 

Роксолани думка про велич (1, с. 285); Народити султанові синів, дати 

спадкоємців, стати їхньою матірʼю, матірʼю цього чужого й ворожого трону 

(1, с. 288) та ін. 

Отже, мовотворчість П. Загребельного демонструє розгалужену систему 

дієслівних синонімічних відношень як між окремими лексичними одиницями, 

так і між образними словосполученнями, фраземами, що не тільки називають, а 

й дають певну оцінку внутрішньому стану чи поведінці героїні. 

Дієслівна синонімія роману П. Загребельного потребує подальшого 

вивчення, оскільки автор широко використовує ці мовні засоби для 

характеристики багатьох героїв та ситуацій. 
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Юлія Коломієць, І. В. Хлистун 

 

СПЕЦИФІКА ОБРАЗНИХ ЗАСОБІВ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО 

ТЕКСТУ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА 

 

Публіцистика Є. Сверстюка як особливий соціокультурний феномен 

охоплює різні сфери׃ журналістику, літературу, філософію, релігію та політику. 

Завдяки метааналізу суспільних процесів вона є не лише комунікативним 

каналом, а й прикладом філософсько-інтелектуального осягнення дійсності.  

Неповторної філософічності Сверстюковим творам надають метафоризм, 

параболічність, міфологічна образність та інші виражальні засоби ущільненого 

мислення, коли найвіддаленіші в просторі й часі явища зіставляються на 

синхронній площині морально-етичного імперативу, підносяться до 

символічного рівня і скеровуються до інтелекту й почуттів читача [1; с. 425–427]. 

Л. Лисенко зазначає, що публіцистика Євгена Сверстюка вирізняється 

«особливим модусом побудови образу: при пріоритетному раціональному 

началу стрижневим елементом є інтуїтивно-творче осягнення навколишньої 

дійсності, засноване на глибоко архетипному підґрунті самосвідомості з 

укоріненням в етнічну окремішність ґенетичної памʼяті. Таким чином, 

компонування образної структури текстів публіциста зумовлене багаторівневим 

національно-екзистенційним аналізом соціокультурного життя українського 

суспільства та планетарного загалу в цілому. Тексти дисидента позначені 

яскравою тенденцією до максималізації експресивності та образності як наслідок 

активного використання таких чинників публіцистичності: гостра полемічність, 

орієнтація на дискусійний характер оповіді, сугестивність словесної тканини» [2; 

с. 76].  

Найбільш вагомим у тестах публіцистики Євгена Сверстюка є вживання 

метафори, що є не просто прикрасою чи орнаментом текстового полотна, а 

репрезентує специфічність мислення, яке органічно поєднує в собі систему 

суміжних образів: Із середньовічною цнотою він приніс життя на вівтар 

Батьківщини і мистецтва – безоглядно, цілком (1; с. 19); А навколо 
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моторошного царства квітучого болота свище вітер терору… (1; с. 19); 

Озирнувшись навколо, бачиш страшні сліди духовної руїни. Не тієї руїни, яку 

залишають вітри, дощі, піски часу. Руїни, заплянованої злою волею безбожної 

людини, яка вгасила в собі священний вогонь і з дикою люттю почала 

затоптувати його в душах і творіннях інших людей (1; с. 44); Із цих книг, із 

цих теорій і вчень ми створили собі зачароване коло. І з приреченістю 

наркоманів смоктали з них перестояну отруту пізнання добра і зла, що 

змішались, як спирт. Як гранчак спирту – для атакуючої кляси! (1; с. 66). 

Метафори розгортаються у цілі метафоричні комплекси, наповнені 

авторськими ідеями. Подібні комплекси виступають структуральним цілим, 

оскільки лише в такій семантичній єдності викристалізовується тематична й 

емоційна стабільність публіцистичного дискурсу. Основою цих багаточленних 

метафор є повтор різнооформлених, але тематично споріднених за стилем 

засобів, що функціонують у ролі лейтмотивів та наскрізних тем, а центри 

образно-асоціативного поля містять концептуально вагому інформацію як 

найбільш частотні та семантично стійкі елементи в метафоричній конструкції.  

Серед образів, які залучає публіцист до створення метафор, виразно можна 

побачити повторювані. Так, для втілення концептів добро, краса, любов, 

творчість автор використовує образи, вербалізовані лексемами світло / світоч 

/ світило / сяйво / сяяти / світити: Але, обминувши амбіції, ми найменше 

шкодуємо, що Гоголь і Достоєвський, Бердяєв, Соловйов і Вернадський стали 

російськими світилами. Ми радіємо, що вони стали світилами, бо велике 

світло світить усім і повертає своє світло також рідному краєві. Але нас 

тривожать ті світила з українського кореня, які могли б засяяти під вільним 

небом, – і погасли, десь пропали в імперському мороці. Адже великі світила 

теж дивом уціліли. В окремих щасливих випадках схрещення традицій і культур 

у великій постаті дає високе сяйво. Розуміється, ріка пливе в протореному 

руслі, все працює на російську культуру, але всім перепадає від цього сяйва, 

особливо коли брати на глибині (1; с. 57). Продовженням цієї лінії є метафора, 
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втілена з допомогою лексеми зірка, як у есеї, присвяченому В. Стусу: Василь 

Стус – летюча зірка української літератури [заголовок]. Тієї зірки не бачили, 

коли небосхил був захмарений і засліплений сезонними ліхтарями... (1; с. 16).  

Для вираження ідеї свободи, високодуховної творчої особистості Євген 

Сверстюк вдається до образів, виражених лексемами висота / вершина / гора / 

височіти: І відкриваєш образ гори, з якої тихим проникливим голосом Христос 

проповідував засади нашої духовности – і та гора все височіє і височіє з віками, 

та, на жаль, – віддаляється... (1; с. 47); Але природно сподівалися, що 

література не втратить тієї висоти, якої сягнула в XIX столітті. Бо втрата 

духовної висоти – це відмова від вершин (1; с. 45). 

Ще один образ, що втілює ідею чистоти, духовності, – це лексеми струмок 

/ джерело: Естетичний еклектизм і нігілізм ведуть до замулювання 

естетичних джерел і утвердження замінників (1; с. 45); Захід у житті 

шістдесятників був животворним не з того широкого потоку, яким ішли три 

джерела і три складові частини марксизму, а з того струмочка, який 

зустрічався з маминою молитвою. Навіть без слів. Бо звідти випливала 

джерельна мова культури (1; с. 69); Це була вічна тиха мова правди – струмок 

її пливе через усю історію (1; с. 70); Але десь далі від цього лиходійства жевріло, 

затухало і спалахувало життя на ґрунті замулених джерел і затоптаного 

коріння традиції (1; с. 47); Усе це змиє з памʼяті чиста хвиля життя (1; с. 13). 

І навпаки, негативні явища публіцист позначає за допомогою слів, що 

викликають асоціацію із брудом, нечистотами: Я не говоритиму про речі, які 

випадково прилипали до мене, … як оті липкі свідчення моїх політичних 

«діягностів». Усе це змиє з памʼяті чиста хвиля життя… (1; с. 13); 

Перегортаю сторінку історії – густу й важку сторінку. На ній імена, чорні 

діри, сірі плями, номери кримінальних справ – і нічого не написано так, щоб 

можна було вчитатись (1; с. 58). 

Чимало метафоричних образів у публіцистичних текстах Євгена 

Сверстюка ґрунтується на поняттях із фізіології людини, а саме на процесах, 
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повʼязаних із фізичним болем, травмою, хворобою з метою підсилення 

негативної оцінки описуваного: …кожне нове покоління споконвічно 

поривається незвіданими дорогами на нові висоти. Хтось при цьому 

зривається, ламає шию, втрачає сили – але така вже сувора логіка життєвої 

боротьби, призначеної людині (1; с. 15); Україна мовчала в клінічній анабіозі… 

(1; с. 16); Він (В. Стус) творив книгу великого національного болю, разом з тим 

– сувору леґенду свого життя (1; с. 16); …сюди поверталася його (В.Стуса) 

душа, вибілена стражданнями, як білий птах (1; с. 16); Арешт – це завжди 

удар, але отерплому тілу удар не болить. У камері відчуваєш свободу від суєти 

половинчастого життя і стаєш лицем до неба (1; с. 18); Ця злоякісна пухлина 

пустила метастази у всі клітини народнього життя (1; с. 45). 

Міркуючи над соціальними процесами в суспільстві, аналізуючи трагічні 

моменти української історії, публіцист вдається до застосування персоніфікації, 

за допомогою візуального конкретизованого образу досягаючи піку експресії: У 

тюремне вікно зазирала також змордована і розпʼята Україна… (1; с. 19); 

Сиротлива доля розкидає і якось внутрішньо єднає українців по світах. Дивишся 

з одного боку – віками покалічена нація, яка віддавала свою шляхту до 

Варшави, Петербурґа, Москви, яка вічно віддавала, як бідна вдова, своїх дітей 

сусідським панам, бо нічим було їх прогодувати, – і то найобдарованіших, 

таких, що їх кожен прийме за сина... (1; с. 24). 

Крім метафоризації, Євген Сверстюк звертається і до інших художніх 

прийомів увиразнення думки. Це такі, як метонімія: Справді, давно перегорнуті 

й забуті на Заході книги Маркса, Фоєрбаха, Гельвеція. Вольтера і Дідро ми 

вивчали в XX столітті як актуальні законодавчі акти. Захід погортав їх, як 

інтелектуальну вправу, як соціяльний тест для свого часу – і зайнявся 

злободенною роботою, віддаючи кесареві кесареве (1; с. 66); алегорія: 

Єгипетський полон – це світ рабів, байдужих і безвідповідальних. Вони 

відповідали перед фараоном і чекали від нього ласки, привілеїв, довірʼя. Але між 

собою гризлися. Тільки світло обітованої землі, Пророк і сорок літ через 
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пустелю тривожили людей, вчили їх відповідальности і самоповаги. А 

самоповага серед народу – передумова поваги між народами (1; с. 77); Відлига 

не пробудила велетня, зачаклованого страхом. І тим більше не привела до 

тями тих бовдурів і негідників, що майстрували стелю. Вони майстрували і 

в відлигу, пильно наглядаючи... (1; с. 61).  

Використовує Є. Сверстюк у публіцистичному мовленні своїх творів і 

перифрази, тобто описові звороти, що непрямо називають обʼєкт опису. Це 

може бути зворот зі стертою образністю, що вже перетворився штамп: 

Український народ в останнє десятиліття дав багато покутників за гріхи і 

слабості замореного конформізмом покоління. Серед них чимало працівників 

пера (1; с. 16). Та все ж есеїст віддає перевагу виразним, образним перифразам, 

що викликають асоціації з первинним контекстом: Може, найвидатніше явище 

в Одіссеї нашого відродження (1; с. 60); Вперше, може, в історії сини України 

і сини Ізраїлю зустрічаються без посередників для того, щоб розпочати 

розчищення авґійових стаєнь (1; с. 77).  

До стилістичних фігур, які домінують у публіцистичних текстах 

Є. Сверстюка, належить антитеза – стилістична фігура, що є виявом контрасту, 

різкого протиставлення понять, положень, образів, станів тощо. Вона має 

надзвичайний виразовий потенціал, силу естетичного впливу, глибину 

експресивного напруження, що зумовлено повнішим, яскравішим виявом 

якостей позначуваних обʼєктів саме в контрасті, у протиставленні: Настала 

епоха розквіту стереотипів підсвідомости – під маскою соціялістичної 

свідомости (1; с. 79); Те, проти чого вистояв Захід... повертається назад 

повною мірою зі Сходу, завʼязуючи Захід у невротичний вузол (1; с. 66); Але ми 

виросли в імперії і застали умови імперії, яка породжує людину відчужену. Це не 

рідна матір, яка береже і плекає свій рід, а мачуха, яка потребує слуг (1; с. 53); 

Вислужництво – це не служіння. Гордість – не гідність. Красномовність – 

не мудрість. Працівник ідеологічною фронту – не інтеліґент (1; с. 110). Як 

бачимо, автор не завжди включає у протиставлення власне антоніми, а швидше 
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контекстуальні антоніми – ті поняття, які сам вважає антагоністичними, 

контрастними. Напр.: На той час, коли в нас тут нестямно роздували вітер 

класової боротьби, там, навпаки, прагнули зберегти шевченківський мир у 

душі й культивували на чужій землі добрі зерна. Тепер уже всі бачать, що 

загалом саме таким було лице українців за кордоном (1; с. 26); Коли на 

казенному Олімпі наводиться нарешті цілковитий порядок – десь у селі 

Богданівка дивна жінка з колгоспу Білокур Катерина продовжує народжувати 

дивосвіти, а дивна жінка з села Болотня, що недалеко від Чорнобиля, творить 

небачені диво-квіти, диво-птахів, диво-звірів... А глухий Никифор із Криниці 

малює свій прасвіт... (1; с. 72). Найбільш експресивні образи есеїст витворює, 

вдаючись до універсальних понять доброго і злого начала: На кого надіятися, 

коли сам розіпʼятий Бог прилюдно зневажений, а країну втіленого 

Антихриста в найстрашніший 1933 рік визнала Америка? (1; с. 104). 

Одним із засобів вираження синтаксичної поетики у публіцистичних 

текстах Є. Сверстюка є повтор. Повтором називають стилістичну фігуру, 

утворену нагромадженням певних мовних елементів у вигляді повторного їх 

уживання в одному висловлюванні. Як засіб зосередження уваги на обʼєкті 

зображення повтор виділяє обʼєкт, підкреслює його особливості, які 

конкретизуються і посилюються при кожному повторному вживанні слова у 

контексті: Липові твори. Липові теорії. Липові авторитети. Липові проєкти. 

Липові особи – ширми та маски, – за якими сидів корисливий обиватель і мріяв 

про імпорт... Але найгірше, коли липовий прожект насильно втілюється в 

життя – тут було каліцтво вже справжнє (1, с. 45); Звідси – необхідність 

зречення. Зречення високих абсолютів, які зобовʼязують. Зречення всяких 

різниць, рідної мови і рідних сантиментів. Зречення суворих вимог дому батьків. 

Але зречення – це підкошування основ індивідуальности. Людина, яка зреклася, 

носить у собі прецедент зречення (1; с. 53).  

Уведений у публіцистичний контекст, повтор не лише привертає увагу 

читача, акцентує на певній ідеї автора, й прирощує нові значення до 
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повторюваного слова – конотації, що покликані активізувати уяву читача, 

змусити його замислитися над авторською ідеєю: Імперія постіндустріяльної 

епохи – це нонсенс, це глушіння життя в імʼя мертвої химери, всередині якої – 

«мертві душі». Всяка імперія є неприродною грою долі – потворною креатурою, 

створеною з підбитих, ошуканих, впокорених народів. Всяка імперія культивує 

насильство, обман, підкуп – щоб утримати в покорі й утриматись – усупереч 

природі. Імперія обожнює гріх гордині і виставляє себе як ідола – «вічного і 

всемогутнього». Імперія культивує поганство й рабство найнижчого ґатунку – 

і не любить рабів Божих, тобто вільних людей, які нікого не бояться, окрім 

Бога. Отже, імперія узаконює зло: вона потребує старших рабів-наглядачів 

різного ранґу і простих покірних рабів, що прагнуть вислужитись. Російська 

імперія є імперія найгіршого ґатунку і найтривкішою завдяки брутальному 

нищенню моральних начал у людині в імʼя влади – самодержавної влади як єдиної 

цінности (1; с. 51); Масова депортація людей з України за майновою ознакою... 

Масові арешти за релігійною, національною чи моральною ознакою... Масова 

русифікація в армії і на виробництві... Зрештою, масові розстріли за спробу 

самозахисту словом... (1; с. 55). 

Отже, образна система мовних засобів Євгена Сверстюка виявляється у 

комплексному поєднанні різноманітних тропів і фігур, що викликає асоціації з 

іншими повʼязаними образами й ідеями і є засобом впливу на уяву і мислення 

читача, формування його світогляду. 
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Олександра Можайкіна, О. В. Дуденко  

 

СКЛАДЕНІ ПІДМЕТИ У ПОВІСТІ ЛЮБОВІ ПОНОМАРЕНКО 

«НЕХВОРОЩ» 

 

Предикативну основу речення утворюють підмет і присудок. Залежно від 

способу вираження, підмет може бути простим (здебільшого виражається одним 

словом) чи складеним, або аналітичним (якщо становить неподільне 

словосполучення). Проте лінгвальна природа складеного підмета як одного з 

компонентів предикативної структури речення досі залишається спірною; у 

синтаксичній науці не виділено чіткі критерії розмежування аналітичних 

підметів, тому межі між простим і складеним підметами не завжди легко 

встановити. 

Вивченням структури складеного підмета в українській мові займалися 

Л. Булаховський, І. Вихованець, О. Волох, Н. Гуйванюк, М. Доленко, 

А. Загнітко, Н. Іваницька, М. Кобилянська, Л. Кадомцева, М. Каранська, 

Б. Кулик, О. Мельничук, І. Слинько, К. Шульжук та ін.  

Мета пропонованого дослідження полягає у системному формально-

граматичному аналізі складених підметів, засвідчених у повісті Любові 

Пономаренко «Нехворощ». 

Повість обрано для аналізу не випадково: творчість сучасної самобутньої 

письменниці вивчають навіть за шкільною програмою; вона викликає інтерес не 

лише літературознавців, а й лінгвостилістів. Проте праць, присвячених мовним 

особливостям її творів, ще обмаль. 

Насамперед необхідно зʼясувати структуру складеного підмета. 

Погоджуємося із проф. Н. Іваницькою, яка відзначає, що для складених підметів 

характерна синтаксична неподільність і тісна семантична єдність, хоч остання і 

«не править за критерій обʼєднання їх у члени речення аналітичної будови», а 

«виступає лише базою, на якій ґрунтується явище аналітизму в системі членів 

речення» [1, с. 25]. Дослідниця доводить, що складений підмет формують групи 

інформативно недостатніх слів, які вимагають після себе залежної словоформи в 
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усталеній граматичній формі (виявляють обовʼязкову сполучуваність з 

іменниками у родовому відмінку множини) [1, с. 26].  

До груп інформативно недостатніх слів, що разом із залежними словами 

утворюють аналітичні підмети, вчена відносить: 

- інформативно недостатні числівники, які мають неозначено-кількісне 

значення (кілька, кільканадцять, декілька, кількадесят, стонадцять);  

- інформативно недостатні займенники з неозначено-кількісним значенням 

(скільки, стільки); 

- інформативно недостатні прислівники (небагато, багато, чимало, мало, 

немало);  

- інформативно недостатні іменники на позначення міри, обмеженої 

частини або межі цілого (частина, шматок, кусень, залишок, край, пляшка, 

чашка);  

- інформативно недостатні іменники, що мають значення групи, сукупності 

осіб чи предметів (табун, череда, отара, зграя, гурт, юрба);  

- інформативно недостатні іменники кількісного значення або відтінків 

кількісного значення (десяток, сотня, тьма, сила, хмара, море, океан, маса, 

купа, оберемок, жменя);  

- інформативно недостатні іменники з фазовим значенням (початок, 

середина, продовження, кінець, завершення);  

- інформативно недостатні іменники на позначення узагальнювальних, 

кваліфікуючих одиниць (ряд, вид, клас (у значенні розряду, підрозділу); 

- інформативно недостатні іменники на позначення фазовості, кількісного 

виміру, обмеженої частини або межі цілого, які є складовими метафоричних 

утворень [2, с. 54–55]. 

Таким чином, у функції підмета можуть виступати словосполучення, 

головне слово яких не має предметного значення (числівники, займенники) або 

семантично спустошене і тому потребує доповнення залежними словами. Так 

утворюється складений (аналітичний) підмет – головний член речення, що 
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складається з двох або більше елементів, являє собою синтаксично нечленовану, 

цілісну сполуку.  

Для аналізу скористаємося класифікацією, запропонованою мовознавцями 

І. Слиньком, Н. Гуйванюк, М. Кобилянською, які усі різновиди складених 

підметів відносять до двох типів: 1. Синтаксично неподільних словосполучень: 

із кількісним значенням; зі значенням вибірності; зі значенням сумісності; 

2. Семантично неподільних словосполучень, серед яких є: сполучення слів 

початок, середина, кінець із родовим відмінком від назв із часовим значенням; 

сполучення слова з метафоричним значенням та іменника; сполучення 

неозначеного займенника на основі хто, що і прикметникової форми та ін. [3, 

с. 72]. Сюди ж віднесемо складені власні назви; фразеологізми з предметним 

значенням; предикативні одиниці, що субстантивуються. 

Унаслідок аналізу тексту повісті Любові Пономаренко «Нехворощ» нами 

виокремлено близько 70 контекстів, де функціонують складені підмети. 

Встановлено, що синтаксично неподільні підмети домінують, їх 48, а саме: 

20 контекстів – із складеними підметами з кількісним значенням, 18 – із 

значенням сумісності, 4 – із значенням вибірковості. Виявлено і 23 контексти із 

семантично неподільними підметами. 

Серед синтаксично неподільних підметів із кількісним значенням ми 

виявили структури, у складі яких є власне кількісний числівник у називному 

відмінку й іменник в родовому відмінку: В коридорі горіла тільки одна 

лампочка, було темно, як у погребі; Один-єдиний колодязь у Клочків дивився в 

небо чорним оком глибини; При цьому дві її тугі товсті коси заворушилися, 

немов хотіли посвідчити, що це справді так;  Народилося в них ще дві лукійки, 

лобаті та довгі, почали рости; У хуторі було дванадцять хат… (цит. скрізь за 

електронним джерелом 1).  

В аналізованих підметах збірні числівники (переважно – числівник двоє) 

поєднуються з іменниками у родовому відмінку (таких речень 2): Тепер за 
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будинком тулилися двоє приблуд, які вночі заливали подвірʼя дзвінкими голосами; 

Його мучило двоє запитань, на які він шукав відповіді: де він і де зараз Рубін? 

Зафіксовано нами і кілька складених підметів, у складі яких неозначений 

числівник поєднується з іменником у родовому відмінку – назвою істоти: У залі 

було чимало людей…; Навколо було багато сусідських дітей, але вони не вміли 

ні лазити по деревах, ні плавати, ні стріляти з бузинової дудки.  

У кількох прикладах другим компонентом підмета є займенник у 

називному, наприклад: І хоч багато хто радив пройти через патронат, щоб 

отримати метрику, хлопець всіляко уникав цього; Мало хто носив звичайні 

кирзові чоботи… Варіантом цього різновиду вважаємо і підмет повно мотлоху 

(у значенні багато), де ключовим є не числівник, а прислівник повно, що, 

поєднуючись з іменниками, набуває числівникових ознак: В кімнаті було повно 

старого мотлоху, поламані стільці, сокири й лопати, порожні мішки. 

Лише в одному контексті зафіксовано модель «займенник + іменник у 

Р. в.»: Скільки ходить по місту людей.  

Словосполучення з іменником із кількісним значенням (десяток) у ролі 

підмета авторка повісті використовує в одиничних випадках: У колективі 

десяток людей, кожен має теліпати руками й ногами, щоб наша газетка 

вижила, щоб ті копійки, які нам держава платить, ми відробили. Частіше вона 

послуговується цією моделлю у значенні приблизності: Тут більше десятка 

зелених кольорів; У хуторі було дванадцять хат, жило десятків зо три людей, 

які працювали в місцевому колгоспі.  

Зафіксовано у повісті й контексти зі складеними підметами – 

словосполученнями з іменниками на позначення обсягу, міри та сукупності: Біля 

редакції ряд велетенських тополь, на одній з них біля самої верхівки сидить 

дятел; І мені запекло від думки, що кучугури снігу розтануть і потечуть крізь 

стелю брудними плямами; Була в нього ціла стайня коней, за тими кіньми 

приїздили навіть з Росії. 
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Синтаксично неподільні підмети із значенням сумісності (соціативні) 

будуються за моделлю «іменник (займенник, субстантив) в називному відмінку 

+ іменник (займенник, субстантив) в орудному відмінку з прийменником з»; 

вони є досить продуктивними у повісті – зафіксовано 18 речень з ними. У кількох 

підмет будується за моделлю «ми з … (назва особи)»: Ми з Ольгою пустимо 

тебе пожити; Ось ми з татом поїдемо до держави, хай тільки грязюка спаде; 

От ми зараз із тобою сидимо, нікого мовби немає; Ми з батьком щоранку 

запрягали Орлика і їхали то по пісок, то по глину, то по дрова. 

У кількох випадках модель має вигляд: «вони з … (назва особи)»: Як 

почали вони з Лукією ходити до вінчання, ходили з весни й до літа, так і не 

обвінчалися; Кінь біг підтюпцем, вони з Віктором реготали й горлали кожен 

своє. 

У решті випадків різні іменники обʼєднуються прийменником з. Важливим 

є те, що присудок обовʼязково має бути у формі множини. У переважній 

більшості (крім кількох конситуацій) ці іменники називають осіб: 

- повʼязаних родинними стосунками, напр.: Батько з Савкою їхали у 

невідомість; Батько з матірʼю, чужі-чужісінькі в селі, довго чекатимуть 

дітей з далекого Криму; Потім дядько з батьком підуть у сарай, привʼяжуть 

до кабанчика вірьовку, витягнуть на подвірʼя; Ти ще поспи, снідають тато з 

мамою;  

- зокрема вказано їхні імена: Коли Груня вийшла з корпусу, Верчик з 

Сокало в сорочках вибігли за нею і стояли, аж доки їх не заштовхали в коридор 

та не змусили одягатися; Вечорами крізь сон чула, як шепотілися Слава з 

Валерою, вкриваючи мене ще однією ковдрою або переносячи телевізор у свою 

кімнату;  

- і вказано їхні посади: Редактор з головою райдержадміністрації 

вже подумки розподілили ті плити, розіпхали по кишенях гроші. 

У кількох випадках у соціативному підметі повʼязані назви неістот: 

Спочатку там лишалися сараї з погребами, навесні біло цвіли сади, немовби 
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своїм цвітом закликали господарів: ми цвітемо для вас, а ви нас покинули; Але 

тут кинули укрупнення, лишилися від хутора повалені димарі з погребами; 

Рушники із скринею пішли разом.  

Синтаксично неподільні підмети із значенням вибірковості (таких 

зафіксовано лише 4) вжито із займенниками, що виражають участь усіх: Кожен 

з них розповідав якусь незвичайну історію; Там не було зайвого –кожна з папок 

засвідчувала мудрість і знання.  

Також зафіксовано речення із таким складеним підметом, до складу якого 

входить числівник, що виражає неозначену кількість: Багато з них були давно 

закінчені, спадщини, які він оформляв, кілька разів по тому переходили з рук у 

руки; Мороз – не мороз, завірюха чи сніг до пояса, попереду хтось із чоловіків 

ішов у битих валянках і робив слід. 

Як показує аналіз, серед семантично неподільних підметів 

найуживанішими є складені підмети, виражені складеними власними назвами. 

Всупереч думці окремих дослідників (П. Дудик, М. Кобилянська та ін.), які 

вважають складні власні назви простими підметами, відносимо їх до складених 

(як і Н. Гуйванюк, М. Кобилянська, Н. Іваницька, І. Слинько та ін.), оскільки у 

своєму складі містять не одне слово, а мінімум 2–3. 

Таких підметів у повісті зафіксовано близько 18 одиниць. Окремі із 

власних назв ужито по декілька разів, наприклад: Харитон Захарович – 4, 

Горпина Матвіївна – 5; Сергій Леонідович – 2; прізвисько Три Напасті – 2 та 

ін. Наведемо для прикладу деякі з них: Харитон Захарович  ходив у світлих 

сорочках і чорних нарукавниках; Далі Сергій Леонідович їхав сам і боявся 

заснути; Три Напасті бився головою в тонку стіну аптеки і рвав на собі 

волосся; Горпина Матвіївна пережила блокаду, показувала Савці, по якому 

шматочку хліба їм давали на день; Він піднявся і сказав, що Неліпа Марфа 

Павлівна вперше не виробила мінімум, бо гляділа тримісячного внука в той час, 

коли її дочка закінчувала агрономічний технікум; Рудий Василь і Йван Онисович 
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побудувалися на Запашці, Федір Неліпа і Петро Сергушко під горою, Кравченки 

– на Пісках, Любченко – на мочарах, а ми оселилися біля Удаю.   

В одному випадку зафіксовано складений топонім як підмет: По тому 

батько зіскакує з підводи, бо далі йде Боса гора і дорога круто спускається вниз. 

У кількох реченнях складеним підметом є назва посади певної людини, де власна 

назва виконує роль прикладки: Голова райради Харченко Володимир повторно 

виніс питання на сесію; Директор аеродрому Бибик Олексій зателефонував 

через день, уночі.  

Виявлено нами і речення, у яких до групи складеного підмета входять 

слова-метафори із іменником, що позначають кількість: В моєму кабінеті на 

вікні лежала гора листів, які приносили і складали з усіх відділів; На вулиці 

Радянській завжди море чорнобривців, але той запах радше уявляю. З образних 

метафоричних підметів нами зафіксовано лише один: Та я й сама відчувала – 

криниця письма замулилася. 

Цікавим є приклад, де граматично складеними підметами стали 

предикативні одиниці, що слугують назвами статей героїні: «Гра в піддавання», 

«Зірви брехню, неначе пʼявку з тіла», «Журналістика пережила інфаркт», 

«Послухайте, діду Антоне» – сила!  

Отже, підсумовуючи, можемо зробити висновок, що у повісті «Нехворощ» 

Любов Пономаренко послуговується складеними підметами. Причому найбільш 

уживаними є синтаксичні структури на позначення кількості, підмети-

словосполучення на позначення сумісності, а також семантично неподільні 

підмети, які у своїй структурі мають складені власні назви. 
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Анна Мутавчі, В. В. Розгон 

 

ПАРАДИГМАТИКА ВЕРБАЛЬНОЇ ЛЕКСЕМИ КАЗАТИ  

(на матеріалі творів В. Шкляра) 

 

У сучасній українській мові семантично співвідносні дієслова на позначення 

акту мовлення утворюють якісно і кількісно розвинену лексико-семантичну 

групу одиниць і є важливим засобом відтворення процесу, властивого лише 

людині. 

Дієслова мовлення мають різноманітну функційну значущість, відіграють 

важливу роль при побудові художнього тексту, відображають як безпосередньо 

акт комунікації, так і авторські ремарки.  

У сучасному мовознавстві різні аспекти цієї групи комунікативних 

вербальних засобів мови вивчала низка дослідників, зокрема, Ю. Бойко 

зосередила увагу на дієсловах лексико-семантичного поля «мовлення» на 

матеріалі сучасної англійської художньої прози [1], Т. Гульченко 

схарактеризувала специфіку дієслівних синонімів на позначення акту мовлення 

в оповіданнях Ірини Вільде [3], Н. Гут описала особливості дієслів говоріння в 

авторських ремарках роману Г. Тютюнника «Вир» [4], Н. Ніколаєва вивчала 

семантико-синтаксичну організацію речень з дієслівними предикатами мовлення 

[6], Г. Пашковська акцентувала увагу на походженні й семантичному розвитку 

українських дієслів та фразеологізмів на позначення процесів мовлення [8], 

А. Ярова досліджувала синонімію дієслів різних лексико-семантичних груп 

дієслів, зокрема й мовлення, на матеріалі творів Івана Багряного [9] та ін. 

Незважаючи на спробу багатьох дослідників систематизувати й 

охарактеризувати дієслова мовлення, ця семантична група лексем на матеріалі 

творів В. Шкляра ще не була обʼєктом спеціального аналізу. 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю здійснити аналіз 

різних форм дієслова казати, ужитих у творах В. Шкляра, що дозволить 

осмислити мовні засоби створення образу, виразність і яскравість мовлення 
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персонажів, а також сприятиме комплексному вивченню вербальних засобів 

мовлення сучасної української мови. 

Мова художніх творів Василя Шкляра характеризується багатством 

вербальних засобів відображення комунікативної діяльності людини, з-поміж 

яких виділяємо дієслова із коренем каз- , який має дієслово недоконаного виду 

казати (1, с. 168). 

Вербальна лексема казати – «передавати словами, висловлювати (думки, 

почуття і т. ін.); розповідати, говорити що-н.» (2, с. 413) є важливим 

контекстуальним засобом, за допомогою якого письменник часто передає 

мовлення героя твору як тривалий процес, який здійснює певна особа (мовець), 

спрямовуючи його на адресата або на предмет. Наприклад: Не маючи 

можливості прямо проводити слідство, я околяса ходив біля вас і вашого дому, 

біля того берега й річки, де було скоєно, скоєно, скоєно, казав я собі триста 

разів, злочин (Кк); Старший уповноважений відділу карного розшуку чекав мого 

підтвердження версії щодо єдиного моменту, де отець Серафим казав 

неправду, але що я могла підтвердити, як тут усе скидалося на виплід хворої 

фантазії? (Кк); Макар стогнав, стогнав, а таки казав правду (Трн) та ін. 

Часто у текстах досліджуваних творів фіксуємо використання автором 

дієслова доконаного виду із префіксом с-, що змінює граматичне значення 

дієслова сказати, тобто вказує на реалізований процес – «передати словами 

думки, почуття тощо; висловитися, повідомити усно що-небудь; промовити», 

наприклад : Щось певне сказати тут важко, бо в цьому випадку не обовʼязково 

сідати на хвіст, якщо є добрий звʼязок між блокпостами (Е); Помилка багатьох 

убивць полягає в тому, що, перш ніж спустити курок, вони вважають своїм 

святим обовʼязком щось сказати жертві на прощання (Е) ін. 

Заперечне значення дієслова сказати письменник реалізує за допомогою 

частки не, наприклад: Отак тітка Санюха то про Миклика, то про Вакулу, а де 

поділась Яленка, і не сказала (Трн); Чого ж це тітка Санюха не сказала йому, 

щоб нагукав із лісу Яленку? (Трн); Я відмітав усі найтривожніші здогади‚ та все 
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одно не знаходив рівноваги: той чоловік навіть не сказав‚ коли він повернеться; 

«тривале відрядження» – це, за теперішніми мірками, може бути і тиждень‚ і 

місяць‚ і рік (К); Ну ні‚ панове‚ це ви вже загнули‚ компʼютер – добра штука‚ 

але жоден із них не скаже‚ де полюбляв рибалити художник Остапчук… (К) та 

ін. 

Часто намір щось сказати автор відтворює за допомогою допоміжного 

дієслова хотіти – «мати намір, збиратися що-небудь робити» (2, с. 1247), 

наприклад: Я хотів сказати, що на жаргоні представлених народів це означає 

«класного водія», але щоб і далі не збивати Ібрагіма з пантелику, пояснив… (Е); 

Тепер мій любий друг і колишній комсомолець Фернандель виявився великим цабе‚ 

бо секретарка довго допитувалася‚ хто і в якій справі турбує‚ і я хотів було 

сказати англійською‚ що дзвонять із Голівуду‚ хочуть запросити симпатягу 

Фернанделя на роль Червоної Шапочки‚ але, потерпаючи‚ що Сокиркова 

секретарка не такий поліглот‚ як я‚ сказав‚ що турбує генеральний прокурор у 

справі майбутнього підпалу редакції (К); Чоломбитько завважив це і хотів було 

щось сказати‚ але завагався (К); 

Сполучаючи дієслово сказати із означальними прислівниками (важко, 

певніше, ліпше та ін.), автор вказує на певну ознаку чи міру вияву ознаки процесу 

мовлення, наприклад: Важко сказати, як воно сталося (Кк); І хоч тепер мені 

важко сказати‚ де в цій історії початок‚ а де кінець‚ памʼять насамперед 

вертає до того зимового дня‚ коли я знов опинився без даху над головою (К); 

Можливо, тоді я вперше відчув, що таке перевтілення чи, певніше сказати, 

обмін тілами (Е); Однак Робін Гуд зустрів наш білий кабріолет не в буарі, а за 

селом на шосейній розвилці, з охороною, як і годиться, чи, може, ліпше сказати, 

зі свитою, і це, треба зізнатися, був справжнісінький шайба, не менший за 

Султана Чорного (Е); І хоч тепер мені важко сказати‚ де в цій історії початок‚ 

а де кінець‚ памʼять насамперед вертає до того зимового дня‚ коли я знов 

опинився без даху над головою (К) та ін. 
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З метою передати спосіб висловлення певної особи В. Шкляр уводить у 

контекст означальні прислівники способу дії, наприклад: – Ваш… приятель, 

Анастасіє Михайлівно, – багатозначно сказав Притула (Кк); Притула прямо 

сказав: вас, – і від його погляду повіяло протягом, який пронизав мене наскрізь 

(Кк) та ін. 

Подекуди прислівники відіграють важливу стилістичну роль, оскільки 

автор послуговується ними часто для привернення уваги співрозмовника, 

сполучаючи їх із дієсловами мовлення, наприклад: Взагалі‚ треба сказати‚ що 

газета мені добряче стала в пригоді (жаль‚ що після виборів вона таки лопнула‚ 

як бульбашка): з редакційним посвідченням я справді відчиняв усі двері‚ – до речі‚ 

я ним користуюся й досі‚ – а завдяки отому «генеральному» чи‚ певніше 

сказати‚ черепашачому інтервʼю вискочив‚ можна сказати‚ з могили (К); 

Справедливості ради скажу‚ що перепала мені й старенька «Лада»‚ придбана з 

рук після того‚ як за несподівано кругленьку винагороду я скомпілював для однієї 

новостворюваної партії статут і програму‚ й тепер це авто стояло‚ можна 

сказати‚ під охороною‚ прикидане снігом‚ на внутрішньому подвірʼї біля осідку 

тієї ж таки партії (К); Щоправда‚ зустрічалися ми рідко‚ – Сана не підводила 

на мене очей і свої голочки стромляла‚ можна сказати‚ наосліп (К); На його 

місці я, наприклад, був би значно поштивішим з потенційним володарем ста 

тисяч баксів і, можна сказати, франковим напівмільйонером (Е); Це я вдруге 

вирушав у ті краї, причому обидва рази, можна сказати, з однаковою місією… 

(Е) та ін. 

Крім префікса с-, за допомогою якого найчастіше творяться дієслова 

мовлення, що функціонують у досліджуваних творах Василя Шкляра, 

зафіксовано і дієслова, утворені за допомогою префіксів під, ви-, від-, роз-, од- та 

інших, які змінюють як лексичне, так і граматичне значення дієслова казати. 

Так, багатозначне дієслово підказати у досліджуваних творах автор 

вживає у переносному значенні – «наштовхнути кого-небудь на якусь думку, 

вчинок» (2, с. 769), наприклад: Поліцаї тим часом зайшли у хлівець, корови там 
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не побачили, але свіжий кізяк підказав їм, що тут щось нечисте, видно з усього, 

хлів цей не пустував, то посунули в хату (Трн); Перед естакадою Сіяк скинув 

швидкість, і синій щит шляхової розвʼязки підказував, що ми десь між Тулоном 

і Ніццою (Е); Звідси двері прочинені до кімнати, і нюх підказує, що в ній нікого 

немає. Так і є. Той, хто жив у цій кімнаті, пішов ловити рибу, його братан 

Митька юшки просить (Е); І я це добре знав, але ж не було коло мене мого 

дорогого доктора Ватсона, який би підказав ще тоді, що Каміла – це імʼя, котре 

вказує на людину, що зобовʼязана бути присутньою при жертвопринесеннях (К)  

та ін. 

За допомогою допоміжного дієслова хотілося, яке автор поєднує із 

лексемою підказати, передано бажання здійснити відповідний акт комунікації, 

наприклад: Мені хотілося підказати йому, що для зручности найліпше було б 

називати цих людей Смітом і Вессоном… (Е) та ін. 

Сполучення дієслова казати з модальним дієсловом із заперечним 

значенням «не могла» свідчить про певну перешкоду цьому процесу, наприклад: 

Нічого путнього не могла підказати й Катруся‚ хоч знала усіх завсідників‚ але 

ж «побійся Бога‚ хіба я стежу‚ хто там до кого підходить?» Та все таки це 

вона наштовхнула мене на думку підійти до Сани («Може‚ ви шукаєте одного й 

того ж чоловіка?» )‚ і ось ми сидимо‚ пʼємо шампанське‚ і я відчуваю‚ як дедалі 

тісніше сплітаються наші погляди‚ як хмелію я не від шампанського‚ а від 

парфумів‚ що всотали у себе і запах її тіла (К) та ін. 

Відповідно до контекстуальних умов багатозначне дієслово виказати 

реалізує значення «виявляти, показувати ознаки чого-небудь» (2, с. 108) або ж 

виступає із заперечним значенням, наприклад: Цікаво, що ця його схильність як 

породила таємницю, так само її і виказала (Кк); Коли від кухні вже докочувався 

запах кропу‚ до бару зайшов ще один чоловік – статура наземного примата і 

тісний камуфльований одяг виказували в ньому охоронця (К); Потім окіль 

вийшов до річки, курив там біля альтанки, а зачувши, як Нестор Яровий з 

дружиною йдуть до річки, погасив сиґарету, щоб не виказати себе (Кк); Ібрагім 



69 

 

також мовчатиме, щоб не виказати свою причетність до щезнення Хеди, а 

окрім нього, ніхто мене тут більше не знав (Е); Потім окіль вийшов до річки, 

курив там біля альтанки, а зачувши, як Нестор Яровий з дружиною йдуть до 

річки, погасив сиґарету, щоб не виказати себе (Кк) та ін.  

Подекуди у досліджуваних творах автор використовує одне із значень 

багатозначного префіксального дієслова відказати (відказувати, недок.; док. 

відказати, зокрема «говорити у відповідь, відповідати на чиї-небудь слова, 

запитання і т. ін.» (2, с. 135) ) у діалогічному мовленні. Наприклад: – Еге ж! – 

відказав Притула, припрошуючи мене сісти поруч, і коли я, прийнявши його 

запрошення, опустилася на лавку під зеленими туями, перепитав: – Хто кого 

знайшов? (Кк); – Опеньки, – відказав уже спокійніше, бо чоловікові очі начебто 

лиха не віщували, щось навіть знайоме зблиснуло в них (Трн) та ін. 

За допомогою різних форм префіксального дієслова вказати письменник 

відтворює комунікативні ситуації, що є спробою «відзначити, виділити, назвати 

що-небудь, роблячи помітним» (2, с. 1192). Наприклад: … боронь Боже‚ ніколи 

не зациклювалися на числах‚ цих найпотаємніших знаках Неба‚ які справді 

можуть вказати дорогу у потойбіччя‚ дорогу до божевілля‚ як це зробили вони 

з абатом Агріпою‚ – та зараз я мчав до Саватія Ярчука‚ котрого мав ось ось 

побачити… (К); Якийсь час ми так і стояли перед порогом, не відаючи, хто туди 

має ступити першим, – хоробрий самець, у котрого більше сили й рішучости, чи 

тендітна самка, яка має білу «серветку», що вказує шлях у пітьмі (Е); Це вже 

була якщо не нитка Аріадни‚ то принаймні волосинка із неї‚ що вказувала на слід 

(К); Це бажання – вказати на свій слід – могло виникнути й підсвідомо (К); 

Стояла вона над скелястим берегом і сама була, як та скеля, тільки горішні 

округлі віконця вказували на те, що камʼяна тверджа мала не лише природне, а 

й рукотворне походження (К) та ін. 

Префіксальне дієслово доконаного виду розказати – «розповісти 

(докладно переказати зміст)» (2, с. 982) – є засобом відтворення реалізованої 

мовленнєвої діяльності людини, спрямованої на те, щоб деталізувати певні події, 
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конкретну ситуацію тощо, наприклад: Іванько провідував могилу, а ви його 

вистежили, знайшли труп, і карликові не залишалося нічого іншого, як про все 

розказати (Кк); Говорити не могла, уже пізніше розказала се Вакулі (Трн); Тож 

охоче розкажу вам, як я розгадав цю диявольську головоломку, бо думаю, що 

карлик сам ніколи про це не розповів би (Кк) та ін. 

За допомогою імперативної форми дієслова розказати автор передає 

прохання адресата щось розповісти. Наприклад: Розкажи‚ що тебе непокоїть‚ і 

тобі стане легше (К); Розкажи мені казку, – просить Хеда (Е) та ін. 

У структурі вставної конструкції, що являє собою поєднання 

порівняльного підрядного сполучника, узагальнено-якісного вказівного 

займенника та дієслівної форми минулого часу чоловічого роду, зокрема як той 

казав, дієслово казати вказує на джерело повідомлення. Наприклад: – Ніхто 

мене не шукав, – сказав Притула. – Це я, Анастасіє Михайлівно, як той казав, із 

ніг збився, поки вас тут знайшов (Кк); Я обдзвонив усі довідкові лікарень – нема 

вас. Довелося, як той казав, брати слід і шукати (Кк); А якщо вам не цікаво, то 

я можу, як той казав, узагалі тримати язика за зубами (Кк); – А коли жінка, 

через яку отець Серафим, як той казав, посіяв свій розум, – тут Притула назвав 

його по церковному, підкреслюючи, що не личить священикові так по мирському 

закохуватися, – коли ця жінка повернулася до берега сама в човні, то його й геть 

обмарило (Кк); Тож я розу мію вас, Анастасіє Михайлівно, розумію ваш 

теперішній шоковий стан. Однак маю надію, що він вам зараз на користь, клин 

клином, як той казав (Кк); Друге те, що якби до цього вбивства були причетні 

ви, Анастасіє Михайлівно, – а карлик мав таку підозру, – і вас посадили в тюрму, 

то він знов, як той казав, опинився б на вулиці (Кк); Хоча я не думаю, що це був 

той випадок, коли… злочинця, як той казав, тягне на місце злочину (Кк) та ін. 

Крім того, дієслово казати передає міркування і виділяється інтонаційно у 

структурі вставленої конструкції, наприклад: Так, трошки боягузливий, трошки 

забобонний, схильний до всяких перебільшень, але саме це породило в ньому… як 

би тут краще сказати… – не міг дібрати слова Притула (Кк) та ін. 



71 

 

Фразеологічне словосполучення що й казати (що вже казати), 

компонентом якого є дієслово казати, письменник уводить у текст «для 

підтвердження певної думки, висловлення відсутності сумніву в чому-небудь; не 

можна заперечувати» (3, с. 361). Наприклад: Що й казати‚ є в цих судових 

засіданнях щось від театралізованого дійства‚ і щоб скоротити кількість його 

персонажів‚ я катеґорично відмовився від адвоката (К); Дмитро й собі кинувся 

до вікна і, хоч як було цікаво слухати тітку, не втерпів, побіг на вулицю. Що й 

казати, то ж тітка, а то Яленка! (Трн); Переді мною знов лежали три шляхи, 

три прокляті українські шляхи, у яких заплутався цілий народ, а що вже казати 

про мене одного (Е); Одна бабуся зосталася в нього‚ тепер і її немає‚ то ми 

забрали хлопця до себе. Учився… як вам сказати – так собі (К); Ти все 

памʼятаєш‚ моя люба. Так от‚ самогубці часто так роблять… як би тобі 

сказати… після виходу на люди… після веселих компаній‚ які ще дужче 

переконують їх у марноті життя (К); Так‚ за кермом Саватієвого фургона був 

чоловік‚ якого я просто не міг не впізнати. Я взагалі непогано ставлюся до наших 

менших братів‚ а про Кінг Конга нема що й казати (К) та ін. 

Отже, різні форми дієслова казати є важливим засобом відтворення 

мовленнєвої діяльності людини, вираження думок героїв у різних 

комунікативних ситуаціях. Активно послуговується письменник і полісемією 

спільнокореневих дієслівних лексем, що сприяє урізноманітненню мовних 

засобів й увиразненню мовленнєвої діяльності людини. Уживаючи при різних 

формах дієслова казати прислівники, автор передає якісну ознаку мовлення і 

різні обставини, за яких відбувається процес комунікації, подекуди і привертає 

увагу співрозмовника до висловлюваного. Як компонент вставної конструкції, 

дієслово казати вказує на джерело повідомлення. Для емоційного підсилення 

мовлення В. Шкляр використовує фразеологічні одиниці з дієслівним 

компонентом казати. 
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Маріанна Нагай, В. В. Розгон 

 

СЕМАНТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДІЄСЛОВА ДУМАТИ 

(на матеріалі творів В. Шкляра) 

 

У сучасній українській мові дієслово характеризується змістовою 

місткістю, динамічністю і здатністю відтворювати найрізноманітніші аспекти 

життя людини. Незважаючи на велику різноманітність значень дієслів, основною 

семантичною ознакою таких одиниць є «лексичне значення процесу, що 

реалізується як динамічна ознака особи, предмета, явища або ж виступає поза 

формально вираженими звʼязками з ними» [7, с. 404]. 

О. Потебня кваліфікував дієслово як «найвищу, найбільш абстрактну, 

найбільш гнучку і конструктивну категорію людської мови» [4, с. 40]. 

Особливу лексико-граматичну групу дієслів формують лексеми, що за 

певної комунікативної діяльності людини характеризують процес мислення. 

Різні аспекти цієї групи дієслів досліджували І. Горохова, З. Корнєва 

(семантичний обʼєм дієслів мислення у різних мовах) [1; 2], І. Овчиннікова 

(лексико-семантичні особливості дієслів на позначення розумової діяльності) 

[3], В. Розгон, І. Тиховська (синонімічні дієслівні лексеми на позначення 

інтелектуальної діяльності українців у творі Михайла Слабошпицького 

«Українець, який відмовився бути бідним») [5], А. Ярова (дієслівні синоніми на 

позначення інтелектуально-аналітичної діяльності людини на матеріалі творів 

І. Багряного) [8] та ін. 

Лексико-семантична група українських дієслів на позначення 

інтелектуальної діяльності людини повинна підлягати детальному аналізу, 

оскільки не лише описує мислительні процеси, повʼязані із отриманням, 

обробкою, збереженням, аналізом та відтворенням інформації, виведенням на її 

основі узагальнень та висновків, а й детально відображають загальну картину 

інтелектуальної поведінки людини [2, с. 208]. 

Вивчення семантики дієслова думати – складна проблема, оскільки ця 

інтелектуальна дія людини залежить від здатності пізнавати, осмислювати, 
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відтворювати навколишню дійсність тощо. Семантична різноплановість дієслова 

думати, здатність репрезентувати процес мислення або його результат 

призводить до багатозначності і синонімії цієї лексеми, що зафіксовано у 

лексикографічних працях. Так, у Словнику української мови (2012) зафіксовано 

такі значення цього дієслова: Думати, аю, аєш, недок.; док. Подумати (до 2-5 

знач.) 1. (про кого-що, над чим). Спрямовувати думки на кого-, що-небудь; 

розмірковувати над чимсь: Говори мало, слухай багато, а думай ще більше 

(прислівʼя); Думати про життя (міркувати, мислити над чим-небудь); 2. (що) 

Мати певну думку; вважати, допускати; 3. з інфінітивом. Мати намір, збиратися 

робити що-небудь. Думав сам сее показати; 4. за кого-що, про кого-що. 

Турбуватися, піклуватися про кого-, що-небудь. Я за себе ніколи не думаю; 5. що. 

на кого-що, розм. Вважати винним у чому-небудь; підозрювати. Даремно на 

нього думають (СУМ, с. 259). 

У текстах досліджуваних творів дієслово думати (зі значенням 

«спрямовувати думки на кого-, що-небудь; розмірковувати над чимсь» або «мати 

певну думку; вважати, допускати») В. Шкляр найчастіше використовує як засіб 

відтворення розумової діяльності особи. Наприклад: Та все-таки я чомусь думав, 

що заслужив таке право (Е); Дивно: думав він і не про молоко зовсім, і навіть не 

про корову, а про те, що не гонитиме більше череду на пасовисько удвох з 

Яленкою... (Трн); Вони й Дмитра недолюблювали за те, що ходив із нею щодня 

через ліс до школи, що горнулась до нього Яленка мовби до брата рідного. 

Дмитро теж дивився за нею як за сестрою, радів тихенько, що хлопці казяться 

через Яленку, нехай, думав (Трн); – Думали, прийде з автоматом, диркне – й 

нема Дуні. Але ж ні, минулося (Трн); – Ну, Семен, ще як німці не заходили, возив 

підводою харчі до лісу. Думаю, куди ж ти ото, чоловіче, їздиш на ніч? (Трн); 

Того дня вони ще довго не йшли додому, сиділи над річкою, Яленка робила йому 

примочки до синців, а Дмитро мучився згадкою, як притискав її до себе 

Карпінський, мучився, бо думав, що Яленка його любить лиш так, як і цю їхню 

річку, як своїх козенят біленьких, як брата рідного... (Трн) та ін. 
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У ході дослідження фіксуємо переважно дієслівну форму минулого часу 

чоловічого роду, що передає тривалий інтелектуальний процес людини, 

спрямований на розмірковування. Важливо зазначити: письменник передає 

різноманітні за змістом думки персонажів, що є результатом процесу 

розмірковування. Наприклад: Я знав, що життя тепер паскудне, але все-таки 

думав, що воно тече й змінюється, і раптом побачив, що ні – це суцільне болото 

без просвітку й звуку… (Е); Пригрів Джохар гадюку на грудях, думав тепер 

Султан Чорний, бо чотки в руках Лабазанова, які він перебирав так незграбно, 

нагадували дохлу гадину. Вах, як не пощастило чеченцям із цими Русланами, 

думав Султан Чорний, – Руслан Лабазанов, Руслан Хасбулатов…(Е); «Ви 

знайомі?» – «Авжеж»‚ – я не знав‚ хто вони‚ але думав‚ що ми вже десь 

бачилися… (К); І я слухав той його голос, як слухають шум дощу, і думав, що це 

допоможе мені заснути (К); Ідучи до партійного осідку‚ який тепер став мені 

пунктом телефонних переговорів‚ я думав про акваріумних риб‚ що жили у 

підвальному приміщенні «мого» будинку: чи вони чують весну? (К) та ін. 

Подекуди у контексті фіксуємо дієслова минулого часу жіночого роду 

недоконаного виду, що свідчить про те, що носієм процесуальної ознаки, 

спрямованої на розумову діяльність, є особа жіночої статі, наприклад: Думала‚ 

він ось ось зʼявиться і скаже: вибач‚ я був такий дурень… (К); Але віриться 

мало… Раніше я ще всяке думала. Може‚ й справді навіяла? (К); Дістав із 

дерматинової течки кілька аркушів рудого паперу, авторучку, заряджену синім 

чорнилом (я думала, що таких уже давно немає), і звелів мені написати заяву з 

поясненням того, що сталося (Кк); Колись і біля нас один такий виринув у 

водолазному костюмі. Я спершу перелякалася, думала – крокодил. Тоді дивлюся, 

а в нього лантух із раками (Кк); Але я вже думала про Горю. Григорія 

Семеновича Сіренка. Скромного нардепа, який ніколи не пхався на екран 

телевізора, і я лиш недавно дізналась, як далеко він пішов (Кк) та ін. 

Рідше автор використовує дієслова у формі першої особи однини, 

передаючи тривалий час розмірковування мовця (Дякую‚ пані Надю‚ за віник‚ як 
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там наш пан Ігорко – на місці? – авжеж‚ розбудовує державу і ніяк‚ бідолаха‚ 

не розбудує‚ думаю я собі‚ бо одному все таки важко‚ один у полі не воїн‚ він‚ 

цей бравий вояка Ігорко Сердюк‚ увесь обклався газетами – це ж скільки людей 

їх пишуть‚ а він‚ сірома‚ мусить читати їх сам один‚ мусить‚ бідолаха‚ 

вишукувати‚ що там пишуть про його партію‚ та саме завдяки газетам він‚ 

мабуть‚ і згадав те‚ що мав мені переказати (К); Тож дай‚ думаю‚ провідаю 

Чоломбитька‚ і слава Богу‚ застав його таки ж у майстерні (К); Якщо він 

справді поїхав‚ то я думаю‚ десь туди‚ де оці Некричі (К) та ін.), другої особи 

однини – розмірковує адресат (Невже ти думаєш‚ що чоловік може висидіти 

півроку над ополонкою? (К);) або третьої особи – будь-хто, про кого говорять 

(Мій любий Фернандель спитав‚ як справи з «генеральним» інтервʼю‚ я заспокоїв 

його: все гаразд‚ генерал думає і‚ можливо‚ незабаром заговорить… (К) та ін.). 

Особові форми дієслова думати (думаю, думаєш, думає тощо) тільки 

називають відповідний процес, не конкретизуючи його суті, тому його вважають 

найзагальнішим і емоційно нейтральним. 

Значення зворотної дії письменник реалізує формою думається, вказуючи 

на процес, що не переходить на будь-який предмет, а зосереджується на 

виконавцеві. У контексті досліджуваного твору при цьому дієслові автор вживає 

прислівникові конкретизатори (гарно, легше), за допомогою яких ще й 

характеризує цей процес. Наприклад: Косарочка дзумрить у моїх руках, як 

бджола, і під її дзижчання так гарно думається (Е); Мені легше думається на 

містичні теми‚ коли поруч сидить такий витончений окультист і знавець 

кабалістики…(К) та ін. 

Важливим засобом відтворення процесу міркування є велика кількість 

різних префіксальних дієслів, які у загальне значення, властиве кореню, вносять 

найрізноманітніші семантичні відтінки. 

Наприклад, за допомогою багатозначного дієслова подумати автор 

передає, крім основного значення, ще й певну часову ознаку: Запитання було 

трохи несподіваним, і я подумав, що Андре Сіяк, безперечно, фахівець 
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винятковий: на таку службу, як у нього, альбіносів не беруть (Е); У тому числі 

й ви особисто, мосьє Пелен, подумав я, закидаючи за плече важкенького 

саквояжа, якого Пелен уже зважив очима (Е) та ін. 

Префікс пере-, приєднуючись до твірного думати, формує різні 

семантичні відтінки дієслова передумати, зокрема:  

передумати – «змінити певне рішення», наприклад: Я взяла червоне 

яблуко й хотіла поставити його собі на голову, але передумала (Кк); 

Чоломбитько завважив це і хотів було щось сказати‚ але завагався. Він 

передумав (К); І все-таки вона схвилювала мене, та дрібна дичка. Я підняла її і 

стала шукати другу, а, не знайшовши, хотіла вже гукати Іванька – чи не кидався 

він тут грушками? – та передумала (Кк); Отож, коли він передумав кликати 

вас на допомогу, то геть розгубився (Кк) та ін. 

Дієслова цієї семантичної групи можуть з певною стилістичною метою у 

контексті можуть поєднуватися із прислівниковими конкретизаторами, зокрема: 

- обставинними прислівниками часу: Спершу ж хотіли живцем їх у 

церкві спалити, а тоді отой, що в машині приїхав, передумав. Церкви, 

каже, шкода (Трн); Потім він розповів, що копар справді потягся 

рукою до віка, але в останній момент передумав (Е); 

- обставинними прислівниками причини: Пелен заходився 

втихомирювати мого земляка, а я дивувався тісноті цього світу, який 

і досі тримається на бюрократичних папірцях, липових печатках та 

фальшивих посвідках, адже й мені перед виїздом спершу приготували 

мандат Організації непредставлених народів, підписаний самим 

генсеком UNPO Майклом ван Прааґом, а потім чомусь передумали й 

пошили з мене червоного хрестоносця (Е) та ін.; 

передумати – «багато думати», наприклад: І може‚ через те‚ що стільки 

вже передумав про зимового рибалку‚ – повіяло чимось потойбічним (К) та ін. 
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На думку С. Соколової приєднання префікса на «у результативному 

значенні до граничної основи-мотиватора спричиняє те, що мотиват 

відрізняється від нього лише значенням досягнутого результату» [6, с. 221].  

У досліджуваних творах для характеристики мисленнєвої діяльності особи 

автор послуговується формою доконаного виду дієслова у значенні 

«придумувати що-небудь». Наприклад: Він радився зі мною‚ бо мало тямив у 

цьому ділі‚ мені здається‚ що Олесь просто намагався щось змінити у своєму 

житті‚ ніби хотів утекти від чогось. І от надумав таке з тією квартирою‚ 

серйозно надумав‚ бо збирався заплатити за рік наперед‚ поки є гроші (К); 

Надумали все-таки? – показала вона свої білі зуби. – Правильно, не пошкодуєте 

(К) та ін. 

Отже, різні форми дієслова думати є важливим стилетвірним засобом 

антропологічного спрямування, за допомогою яких автор характеризує 

мисленнєву діяльність різних персонажів, а за допомогою прислівникових 

конкретизаторів передає певні особливості цього процесу.  

Семантичні властивості і словотвірні особливості дієслова думати 

потребують подальшого вивчення.  
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Віта Олійник, І. В. Хлистун 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ В ЕСЕЇСТИЦІ  

ОКСАНИ ЗАБУЖКО 

 

В українській літературі ХХІ сторіччя найбільш помітний есеїстичний 

доробок складають твори Оксани Забужко, які в художньо-публіцистичному 

ключі відтворюють політичні, соціально-економічні, культурні, моральні 

проблеми сьогодення.  

Як зазначає О. Гук, «загальна стилістика авторського письма художньо-

белетристичної есеїстики О. Забужко різних років характеризується високим 

ступенем інтенсифікації авторського «я» та залученням художніх структур і 

стратегій, спрямованих на успішне здійснення комунікативного акту, 

порозуміння з читачем. Це і створення атмосфери сповідальності, і цікавий добір 

фактажу, художньо-поетичні елементи [1, с. 105–106]. 

Добір автором лексики свідчить про його принцип мислення. Так, у своїх 

есеїстичних текстах Оксана Забужко представляє великі пласти лексики, 

оскільки її тексти охоплюють різноманітну тематику, висвітлюють глибокі, 

різнобічні проблеми. Та серед усіх груп лексики хочемо виділити ті, які, на нашу 

думку, відіграють найбільшу роль у мові есеїстки. 

Відповідно до потреб викладу думки О. Забужко часто послуговується 

термінами, оскільки торкається різних тем – філософських, суспільних, 

історичних, літературних тощо. У її есеїстичних текстах ми спостерігаємо 

велику кількість загальнонаукових та міжгалузевих термінів, напр., 

рефлекторно, асоціювати, реабілітація, епатажний, органічний, комбінація, 

характеристика, рудимент, маргінес, версія тощо. Також це терміни з таких 

галузей: літературознавство (естетика, соцреалізм), суспільствознавство 

(посткомунізм, люстрований, режим, пропагандистський, тоталітарний, 

марксизм-ленінізм), культурологія (дискурс, андеграунд, жанр, мистецтво, 

соцреалістичний), філософія (естетика, раціоналізм, прагматизм, гедонізм): 

Посткомунізм, байдуже, «люстрований» чи ні, взявшись, принаймні у своїй 
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українській версії (одній з найцинічніших), щедро латати наскрізь прогнилий 

державно-пропагандистський дискурс фігурами й реаліями вчорашнього 

андерграунду, тільки довів до логічного кінця роботу попереднього режиму, 

остаточно умертвивши ще жевріючі в тому, на маргінесах опору, рудименти 

давньої «культури розмежування (1, с. 31–32); Саме три перелічені 

характеристики – раціоналізм, прагматизм, гедонізм, – і саме в означеній 

комбінації, творять, як бачимо, чудесно сприятливе тло для зовсім органічного 

переродження молодецьки-епатажного бунтаря-авангардиста <…> у 

поштивого соцреалістичного класика з геть відімкненим, бо безпотрібним, 

почуттям реальности (1, с. 58). Як бачимо з наведених ілюстрацій, 

термінологія у тексах есе виконує функцію текстотворення, оскільки за 

допомогою неї авторка викладає свої думки, ідеї. 

Іншомовні слова у текстах есе О. Забужко представлені дуже широко, 

зокрема і в термінах, оскільки авторка торкається різноманітних тем. Хочемо 

звернути увагу на вживання варваризмів – іншомовних слів або зворотів, що 

вживаються в українській мові, але не засвоєні нею, і вимовляються й пишуться 

так, як і в мові, з якої прийшли. Варто сказати, що в есеїстиці О. Забужко такі 

лексичні вкраплення досить часті, але їх поява обґрунтована логікою викладу, 

більшість із них зберігають оригінальне іншомовне написання (post factum, 

curriculum vitae (біографія), buzz words (семантичний шум, пустослівʼя), carte 

blanclie (необмежені повноваження), homo sovieticus тощо), крім деяких винятків 

(«ньюспік»).  

У своїх текстах публіцистка вдається до використання латинських (post 

factum, curriculum vitae, fin de siècle, genii loci та ін.), французьких (carte blanclie, 

fin de siècle, noblesse oblige та ін.), англійських (Present Perfect, Present Perfect 

Continious, delete, rewind, іmmediate gratification, must go on, acknowledgements та 

ін.) висловів.  

Варваризми авторка часто вживає як необхідний елемент контексту. Так, 

уподібнюючи неможливість змінити час, історичні події до технічного процесу 
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перекручування плівки в магнітофоні назад, О. Забужко використовує слова 

delete (видалити) і rewind (перемотати назад): …чому цей кадр повторюється 

знову й знову, ніби натискувано не на «delete», а на «rewind», ніби історію 

«заїло», як платівку на програвачах мого дитинства? (1, с. 67). 

Роздумуючи про феномен минулого, що впливає на теперішнє, авторка 

використовує термін із граматики англійської мови – Present Perfect Continious 

(для вираження дії, що почалася в певний момент у минулому та тривала до 

теперішнього моменту або ж досі триває): Помилка фатальна, і зовсім уже 

непростима для людини, чия рідна мова – англійська, з її навдивовижу гнучко 

виробленими граматичними формами, призначеними вловлювати якраз 

«невідчепне», липке, затяжне минуле – те, котре «все ще відбувається»: Present 

Perfect, Present Perfect Continious... (1, с. 66); Проблема в тім, що, за такого 

неподільного панування «принципу вдоволення», та ще й закріпленого всуціль 

дискретним, фрагментарним, «покадровим» мисленням, вщепленим 

аудовізуальною культурою (ввімкнув – вимкнув, заробив – купив – умер – 

закопали), ми геть не маємо рецепторів для хоч трохи безпосереднього 

сприймання всієї надпотужної, важучої і страхітливо посейбічної реальности 

тої дії, що триває поза межами нашого життя, – отого грізного Present Perfect 

Continious історії (1, с. 72). 

Часто О. Забужко звертається до вживання варваризму, коли, на її думку, 

цей вислів найточніше і найкоротше називає певне поняття, вербалізує якусь 

ідею: …ціла наша цивілізація стоїть на тому, що по-англійському дуже точно 

йменується immediate gratification: незабарна, негайна – не стільки навіть 

«винагорода» (хоч і це також), скільки – вдоволення, угоноба: зараз же, тут і 

тепер (по суті, найістотніша і, сказати б, концептуальна хиба більшости 

сучасних диктатур, що не дає їм «вписатися» у вільний ринок, полягає у 

своєрідній есхатологічній ретардації цієї засади – нескінченному відсуванні 

«винагороди» на безрік, перенесенні її в якесь непевне, «тисячолітнє» «світле 
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майбуття»…(1, с. 72); …все те давно вже перетворилося мовби на шоу, котре, 

як відомо, «must go on», упереміж із іншими шоу… (1, с. 74). 

Також О. Забужко використовує іншомовний оригінальний варваризм, 

створюючи на його основі власний як носій певної ідеї. Так, латинський 

біологічний термін homo sapiens на позначення людського виду, що вже увійшов 

і в інші терміносистеми, став навіть філософським поняттям, і новий витвір – 

homo sovieticus (людина радянська), що вже став прецедентним, уживаним у 

публіцистичних, художніх творах, авторка вживає для створення власних – homo 

ludens і homo philosophicus: …у центр світового літературного процесу 

закономірно вийшов не письменник – homo ludens, не грайливий постмодерніст, 

а письменник-інтелектуал, homo philosophicus… (1, с. 140). 

Крім запозичень із європейських мов, публіцистка використовує у своїх 

есе і взяті з російської мови, точніше, з російського радянського дискурсу, 

неадаптовані вислови, що відтворюють специфічну атмосферу тієї епохи: 

…одразу за порогом мого помешкання – вже на сходах! біля ліфта! – 

починається нескінченна мовна «полоса отчуждения», у якій спливає дві 

третини мого активного життєвого часу (1, с. 103); Отут доречно звучав і 

знаменитий хрущовський «комунізьм», і невимовні для нетренованого словесні 

конструкції з «повышением усиления», а чи «усилением повышения», і, чого 

гріха таїти, поширений тепер уже по цілій країні «апаратний мат» (1, с. 113). 

Виразною ознакою авторського стилю Оксани Забужко можна назвати її 

питомо авторські неологізми. Це відзначають дослідники її художньої прози [2; 

3]. Проте і в есеїстичних текстах ця особливість авторської мови є досить 

вираженою і має свою специфіку. 

Проаналізувавши тексти її есе, ми виокремили такі тенденції: 

1. Утворення вищого й найвищого ступенів порівняння від прикметників 

та прислівників, які за нормами української мови не можуть ступенюватися 

(фортунніше, пожиточніший, найпоказовіший, щонайінтимніший, 

щонайбезпосередніший тощо): Бо, попри всю парадоксальність такого 
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твердження, добра поезія – а точніше, просто справжня поезія, – є безособовою 

– і що справжніша, то безособовіша…(1, с. 38). Використання цього прийому, 

на нашу думку, дозволяє авторці підсилити зміст кожного з таких слів у 

контексті, що підкреслюється зокрема додаванням до синтетичної форми 

найвищого ступеня словотворчої частки що-. 

2. Утворення прикметників суфіксальним способом (поодинчий, 

неуникненний, лепетюче, поновний тощо), рідше – префіксальним 

(прехарактерний, преадамічний): ...поезії, схоже, вже не під силу очистити її 

(мову) назад до преадамічного стану… (1, с. 46). 

3. Утворення пасивних дієприкметників (усправедливлений, встійнений, 

необлічимий): Варто йому щезнути, як поезія, не бувши більше почесним 

заняттям для її творців, невідворотно сходить на становище загроженого 

жанру (1, с. 34); Допустити, щоб так утожсамлений – ущільнений всередині 

себе, наділений власним тяжінням дух взаємодіяв з чужорідними ідеями за 

законами притягання-відштовхування, сам визначав свої світоглядові симпатії-

антипатії, креслив собі траєкторії руху і взагалі, вимагав діалогу! (1, с. 109). 

4. Утворення іменників від дієслів, зокрема дієприкметників 

(зоднаковіння, непочутість, упривілейованість), прикметників (відбірність, 

автоіронічність, совєтизація, рідкощ), інших іменників (поворотець) 

суфіксальним способом за допомогою використання суфіксів -щин-(а), -ість, -

инн-(я), -анн-(я), -інн-(я): Не думаю, щоб цей жарт зіграла зі мною моя, хоч і 

далеко не досконала, англійщина (1, с. 34); …ця-от безсловесна одиниця, 

змушена таким робом «замкнути», пропустити через себе струм історії, цілим 

своїм єством осягнула, вгадала, розпізнала те, чого наразі не розпізнали ні 

філософи, ні історики, ні бодай письменники (хоч цим останнім за фахом 

належалась би більша видющість!) – а саме, внутрішню, структурну 

близнюковість цих розведених у часі катастроф: в обрисах 1986-го впізнала – 

1933-й (1, с. 69).  
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5. Утворення композитів (осново- і словоскладанням), що належать до 

різних частин мови (довгосподіваний, одчайдушно-агресивний, молочно-

карамельний, юнацьки-світлий, напівнімуючий-напівпохрипуючий, «дубль-

новомова» та ін.): …час людини – у тому всьому, що так маловрозумливо 

зветься її життям (1, с. 28); Але ніколи досі мені не спадало на думку повʼязати 

її з макоцвітною мильнооперовою філософією забування травми, із цим 

стлумленим зітханням доброї половини людства; «От би й справді так 

жити!..» (1, с. 64). 

Авторські новотвори з незвичним поєднанням морфем або з 

використанням нетипової моделі словотвору є висуванням, тобто способом 

формальної організації тексту, який фокусує увагу читача на певних елементах 

повідомлення.  

Саме новотвори, на наш погляд, найкраще ілюструють образність та 

неординарність мислення Оксани Забужко, увиразнюють мову її есе, 

зосереджують увагу на тих змістових акцентах, смислах, які авторка хоче 

виокремити, показати читачам. Важливо й те, що вишукані авторські неологізми 

є не просто результатом метафоричного світовідчуття письменниці. Вони 

розвивають образне мислення читачів, змушують вдумливо прочитувати кожний 

рядок, кожне слово, аналізувати прочитане. 

Емоційно-оцінна лексика в есеїстичних текстах Оксани Забужко 

виявлена не надто широко і представляє передусім такі семантичні групи, як 

1) вираження ментального чи емоційного стану автора чи описуваного 

персонажа (прегірке розчарування, жахіття, солодка злуда, екстатично) та 

2) ставлення до обʼєкта розповіді, його оцінка (бурхливі, гепнутися, невдаха): 

…навіть екс-спікер українського парламенту, невиліковний комуніст за 

культурою і мисленням, зʼясувалося, нишком грамузляє собі якісь тяжко 

патріотичні поези про красу рідної природи (1, с. 46–47). 

До стилістично виразних засобів в есе О.Забужко є група позалітературної 

лексики – жаргонізмий й арготизми, але лише в контексті, де йдеться про події, 
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повʼязані з описом кримінального світу, зокрема в текстах про увʼязнення з 

політичних мотивів батька авторки («вишка», «вєчний», «ссильнопосєлєнєц», 

«вольняшка», «блатний», «політичний», «рубилівка», «пахан», «конференція», 

«зона» тощо): Одного вечора ранньої осени 1954 року «вєчний», за 58-ю 

статтею, «ссильнопосєлєнєц» містечка Балєй Читинської области, а колись, 

«в миру», студент Львівського університету Стефко Забужко вертався з 

роботи до себе на квартиру (натоді він уже жив «вольняшкою», працював 

електриком і навіть справив собі першого «вільного» костюма, у якому й ходив). 

Містечко було, шо називається, «призонне», замешкане людом то 

«полублатним», то засланчим, і кожна сезонна амністія стрясала ним, як 

пробуджений вулкан… (1, с. 11); …ГУЛАГівські «блатні» – до «політичних», 

58-ї статті, ставились шанобливо і з острахом… (1, с. 12). Як бачимо з 

наведених уривків, така ненормативна лексика служить текстотвірним засобом і 

створює ефект присутності в описуваних ситуаціях. 

Отже, розглянуті мовні засоби мають на меті по-новому, свіжо й 

оригінально позначити певний елемент обʼєктивної дійсності, подолати мовний 

стандарт, штамп, посилити емоційний вплив есеїстичного контексту на читача, 

збагатити образну палітру твору. Вони засвідчують лінгвістичне обдарування 

О. Забужко, тонке філологічне чуття й художній смак. 

 

ДЖЕРЕЛО 

1. Забужко О. Хроніки від Фортінбраса. Вибрана есеїстика. 4-те вид. Київ: Факт, 2009. 

352 с. 

 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Гук О. Горизонти есеїстичного мислення у творчості Оксани Забужко. Проблеми 

сучасного літературознавства. 2019. Вип. 28. С.104–116. 

2. Зозуля О. Багатокомпонентні оказіоналізми в поезії Оксани Забужко. Мовні і 

концептуальні картини світу : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

філології. Київ, 2010. Вип. 30. С. 419–423. URL: http://philology. 

kiev.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2010_30/419_423.pdf  (дата звернення: 03.05.22). 

3. Коростатевич Л. Переклад індивідуально-авторських новотворів у романі О. Забужко 

«Музей покинутих секретів». Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, 

аспірантів і молодих учених «Мовний простір словʼянського світу». Національний університет 

«Києво-Могилянська академія», 2017. С. 44–45. 

  



87 

 

Андрій Петрук, С. А. Січкар  

 

ЗАГОЛОВКИ ПУБЛІКАЦІЙ У ЗМІ  

(на прикладі інтернет-видання «УКРАЇНСЬКА ПРАВДА») 

 

Користувачі Інтернету надзвичайно мобільні. У мережі вони шукають 

інформацію, тому більшість із них ніколи не відкриє сторінку, якщо її заголовок 

чітко не повідомляє, про що вона. Крім того, «саме заголовки на сайті є основним 

джерелом інформації для читачів, адже 60–80 % користувачів узагалі не читають 

тексту новин чи статей, а отримують необхідну інформацію лише із заголовків 

сайту» [1]. 

Про важливість назв у журналістській творчості переконливо свідчить 

низка наукових студій. Інтернет-медіа та заголовки в них були предметом 

дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких – О. Амзін, 

І. Артамонова, О. Вартанова, А. Градюшко, В. Здоровега, В. Іванов, К. Кіліан, 

О. Коцарев, Р.  Крейг, Ю. Лазебник, С. Матвєєва, Г. Микитів, Я. Нільсен, 

О. Пискач, Т. Попруга, Б. Потятиник, Дж. Прайс та Л. Прайс, М. Тимошик, 

І. Фомічова, І. Хаммеріг і К. Харрісон, В. Шевченко та ін.  

Основними проблемами дослідження були: типи заголовків та актуалізація 

їх у тексті, функції заголовків та їх здатність із першого слова привертати увагу, 

класифікація заголовків за формою вміщеної в них інформації та 

комунікативними можливостями.  

Мета нашої статті – проаналізувати типи заголовків українського Інтернет-

ЗМІ «Українська правда». 

Заголовок є тією частиною твору, яка першою показує читачеві, наскільки 

він сповнений новизною і чи його автор має свій кут зору на події та явища 

життя. На думку Ю. Лазебника, «заголовок є найпершим свідченням рівня 

літературної майстерності журналіста» [8, с. 262–263]. 

Основні критерії найкращих газетних заголовків такі: «максимальна 

інформативність, обʼєктивне відображення ідейно-тематичного змісту 

публікації, самобутність і оригінальність, публіцистична гострота й 
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експресивність, структурна завершеність й інтонаційна виразність, точність 

уживання лексем, нормативність тощо» [9, с. 413]. 

Сучасні українські науковці виділяють такі класифікації заголовкових 

комплексів: 

- В. Здоровега поділяє заголовки «за змістовим наповненням на 

інформаційні, спонукально-наказові, проблемні, констатуючо-описові, 

рекламно-інтригуючі» [5, с. 108-109]; 

- В. Іванов «за способом поліграфічного виконання виділяє заголовки 

набірні та клішовані; за призначенням, функцією, яку вони виконують на 

газетній шпальті, – основні, підзаголовки, внутрішні підзаголовки, надзаголовки, 

рубрики, шапки» [6, с. 114]; 

- М. Тимошик поділяє заголовки «за тематичним принципом 

(тематичні прості, тематичні складні); за розташуванням у тексті (заголовок на 

шмуцтитулі, заголовок шапкою, заголовок у розріз із текстом, заголовок у підбір 

із текстом, заголовок віконцем, заголовок боковиком); за формою зображення 

(нумераційні, літерні, німі)» [11, с. 252–256]; 

- В. Шевченко «поділяє заголовки залежно від оформлення на 

шрифтові та зображальні» [12, с. 67]. 

Заголовки онлайн-видань мають свої особливості, зумовлені психологією 

поведінки користувачів всесвітньої мережі. Тому заголовок «має містити не 

більше семи слів, які повинні містити стільки інформації, що дасть змогу 

зрозуміти його без усього контенту» [5, с. 67].  

В «Українській правді» за 12.06.2022 було надруковано 103 новини. З них 

заголовки з трьох слів – 1, з пʼяти – 1, з шести – 4, з семи – 12, з восьми – 11, з 

девʼяти – 15, з десяти – 18, з одинадцяти – 20, із дванадцяти – 8, із тринадцяти – 

8, із чотирнадцяти – 2, із пʼятнадцяти – 1, із шістнадцяти – 1 (1). 

Зазвичай в «Українській правді» у заголовку вживають активні дієслова й 

повідомляють про те, що відбулося, або анонсують подію: «На Сумщині росіяни 

обстріляли дві громади»; «Ердоган поговорить із Зеленським і Путіним про 
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ˮзерновий коридорˮ»; «Україна отримає 10 роботів-саперів від британської 

компанії»; «Німеччина зняла всі коронавірусні обмеження на вʼїзд» (1). 

При цьому майже не вживають незрозумілих абревіатур, повних назв 

посад, установ, цифри округлені. Натомість вживають штампи: «Комісія ООН з 

розслідування воєнних злочинів РФ відвідала Київщину; «В МЗС розповіли 

подробиці експорту зерна в умовах морської блокади РФ»; «У Мінцифрі кажуть, 

що розвиток блокчейн сприятиме економічному відновленню»; «ЄС стоїть на 

порозі історичного рішення щодо України – президентка Єврокомісії»; «В НБУ 

пояснили прискорення інфляції» (1). 

Заголовки відповідають на основні запитання «Хто?», «Що зробив?», 

«Де?» чи «Коли?», (іноді – як? із яким результатом?) та містять основні ключові 

слова й дають зрозуміти читачеві, про що йтиметься в тексті: «Посол України в 

Німеччині розповів про очікування від візиту Шольца до Києва»; «Російські 

війська сконцентрували зусилля на півночі Луганщини – Залужний»; «Королева 

Британії стала другим монархом у світі за тривалістю правління»; «У Франції 

проходить перший тур парламентських виборів»; «У боях за Сєвєродонецьк 

загинув громадянин Британії»; «В Україні не зафіксовано випадків холери, але 

даних з окупованих міст немає – Кузін» (1). 

Найважливіше слово повідомлення (логічний наголос) зазвичай 

розміщується на початку повідомлення: «Київщина готова дати відсіч ворогу, 

фортифікації надійні – ОВА»; «Луганщина: з Лисичанська евакуювали ще 

22 людей»; «Фінляндія не вступатиме в НАТО окремо від Швеції – президент»; 

«Уряд Німеччини створить грошовий фонд для вивезення зерна з України»; 

«Інсулін буде: у МОЗ заявили, що обмеження обігу ліків з РФ і Білорусі не 

спричинить дефіциту» (1). 

Заголовок виконує щонайменше три головних завдання – максимально 

стисло передає суть змісту публікації, привертає увагу читача до матеріалу та 

формує емоційне ставлення до тексту. Поєднуючи інформативну та емоційно-

еспресивну функції, заголовок посилює прагматичну функцію мови як одну із 
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найважливіших для мас-медіа, які впливають на суспільну свідомість. 

Отже, в інтернет-ЗМІ заголовок завжди максимально інформативно 

насичений, у ньому узагальнюється головне з того, про що говориться в тексті 

або, за словами А. Градюшко, він є квінтесенцією змісту публікації [2]. 

Беручи за основу «класифікацію В. Здоровеги» [5], можемо стверджувати, 

що в інтернет-виданні «Українська правда» переважають інформаційні 

заголовки: «Amnesty International: Росіяни обстрілювали Харків забороненими 

боєприпасами»; «ЗСУ на півдні знищили російські танки і БМП»; «Зеленський: 

Незабаром запрацює безмитний режим з Британією»; «Російські війська 

сконцентрували зусилля на півночі Луганщини – Залужний»; «ЗСУ нищать 

ворога на всіх напрямках фронту, бій за Сєвєродонецьк триває – зведення 

Генштабу»; «Уряд Німеччини створить грошовий фонд для вивезення зерна з 

України»; «Комісія ООН із розслідування воєнних злочинів РФ відвідала 

Київщину»; «ˮМісто мрії для урбаністівˮ: японський архітектор розробить 

план відбудови Ірпеня» (1). 

Проблемні заголовки поширені, зазвичай, в аналітичних публікаціях. 

Зазвичай, вони виражені питальним реченням, але є проблемні заголовки у формі 

розповідних речень: «Любий, все під контролем: як допомогти дитині 

впоратись із тривожністю?» ; «За Україну треба не вмирати, а вбивати» ; «Як 

ДУК воює в районі Світлодарська»; «Турецький виклик: як Україні реагувати на 

нове зближення Анкари та Москви» ; «Наслідки для світу будуть жахливими: 

люди помиратимуть через відсутність їжі» ; «Генсек ICC про блокаду експорту 

українського зерна»; «Кандидат з нюансами: що відбувається у ЄС перед 

історичним рішенням щодо України» ; «IT-війська: Як Львів тримає кіберфронт 

– подкаст ˮОдин одномуˮ»; «Ті, що залишаються спонсорами війни: як 

міжнародні компанії виправдовують свій невихід з Росії»; «ˮНафта в обмін на 

продовольствоˮ та інші шляхи покарати Росію»; «Що сталося з ринком 

нерухомості Києва і цінами на житло під час війни»; «Президент 

ˮКиївміськбудуˮ Ігор Кушнір» ; «ˮОстрів надіїˮ. Як вийшли і що зараз із 
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захисниками ˮАзовсталіˮ» (1). Отже, такі заголовки виражені у формі не тільки 

простих речень з одним предикативних речень, але й поширених з ускладненими 

підрядними частинами. 

Констатувально-описовий різновид заголовка трапляється досить часто: 

«Росіяни обстріляли касетними снарядами село на Дніпропетровщині: 

загорілися будинки»; «Милованов організовує вечір з фільтраційною зоною і 

пропонує відчути досвід війни»; «Українці обурюються. ОБСЄ провалила 

евакуацію з України: іноземців вивезла, з українцями розірвала контракти – 

Politico»; «Окупант скаржиться, що вояк не виводять з України, бо ˮспливе усе, 

що вони тут робилиˮ – перехоплення»; «Зеленський відповів на петицію щодо 

виїзду з України чоловіків: Захист суверенітету – обовʼязок громадян»; 

«ˮВоєнний злочинˮ – ООН про смертний вирок 3 іноземцям у ˮДНРˮ»; «Удар по 

Чорткову на Тернопільщині: 23 постраждалих, 10 досі в лікарні»; «Уламок 

ракети осів у легені: лікарі врятували хлопця з Лисичанська, який отримав 

смертельну травму» (1). 

Рекламно-інтригуючий заголовок завжди має певний елемент загадковості, 

навіть сенсаційності: «Посол Британії показала круасан Бориса Джонсона у 

київському кафе»; «From Ukraine with NLAW: міністру оборони Британії 

подарували спецфутболку»; «Зеленський: Назабаром запрацює безмитний 

режим з Британією»; «Розвідка отримала Starlink»; «Миколаївський зоопарк 

відновлює роботу. Коли можна відвідати тварин?» ; «Telegram запускає платну 

версію»;  «Розмитнення автівки в ˮДіїˮ за 5 хвилин та електрокари без мит: 

уряд підтримав рішення»; «Гранти новому бізнесу, айтівцям та аграріям: що 

передбачає ˮнова економічна стратегіяˮ України»; «Картину Примаченко, яку 

продали на аукціоні для ЗСУ, передали у музей»; «У ˮДарниціˮ кажуть, що 

дефіциту медпрепаратів в Україні немає»; «Ціни на оренду квартир у Києві за 

останній місяць не змінились» (1). 

Проаналізуємо заголовки «Української правди» з погляду їхніх двох 

основних функцій в інтернет-виданні: «функція приваблення уваги користувачів 
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та функція інформування. Інформативність заголовка розуміємо як його 

відповідність змісту основного тексту» [5, с. 68].  

Поліпшити ефективність заголовка з погляду привернення уваги можна за 

допомогою низки напрацьованих в інтернет-журналістиці методів. 

Проаналізувавши медіазаголовки, ми визначили найбільш поширені засоби:  

1. Використання родових найменувань, де логічніше вживати конкретні, 

чітко окреслені видові назви: «Мінагрополітики: Наступний урожай в Україні 

може скоротитися на 40 %»; «На війні загинув журналіст та екскерівник 

ˮАрмії FMˮ»; «Німецький міністр застряг у ліфті з Ляшком під час візиту в 

Україну»; «На боці України воює колишній топменеджер ˮГазпромбанкуˮ»; «У 

Росії відкрили колишні ресторани McDonaldʼs під новим брендом» (1).  

2. Винесення основної інформації в заголовок знижує кількість відвідувань 

сайту, тому спостерігаємо вживання абстрактних, неконкретизованих понять: «У 

30 країнах світу на День Росії влаштували акції проти вторгнення в Україну»; 

«В МЗС розповіли подробиці експорту зерна в умовах морської блокади РФ»; «У 

Держдумі РФ відреагували на пропозицію ексміністра Польщі дати Україні 

ядерну зброю: Європи не стане»; «ˮДень Росіїˮ для окупантів на Херсонщині 

обернувся ганебним соромом – голова облради»; «Посол України в Німеччині 

розповів про очікування від візиту Шольца до Києва»; «Зеленська назвала 

кількість жінок, які захищають країну в лавах ЗСУ»; «Експеримент на кордоні 

з Польщею має зменшити черги вантажівок»; «Фінляндія відмовилась 

виконувати одну з умов Ердогана для вступу в НАТО»; «Частина Донеччини 

лишилася без світла через обстріли»; «На Банковій розкрили деталі зустрічі 

Зеленського з міністром оборони Британії»; У Нідерландах відбулось останнє 

судове засідання щодо збитого над Донбасом MH 17» (1). 

3. Речення-заголовки з питально-відносними займенниками і 

прислівниками, а відповідь на запитання в назві міститься в тексті публікації. 

Спостерігаємо використання таких слів: що, хто, який, коли, скільки, куди та ін.: 
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«Командир 92 бригади розповів, як втримали Харків»; «Стефанішина пояснила, 

що робитиме Україні в разі відмови ЄС щодо статусу кандидата»; «У МОН 

розповіли, як випускники з окупованих територій зможуть вступити в 

українські виші»; «Meta stands with Ukraine: чи вивчила компанія уроки 

минулого?»; «Діди воювали. Як нащадок шведа під Полтавою допомагає 

перемогти Росію, поки Путін марить ˮвеличчюˮ Петра I»; «Ляшко пояснив, яка 

діяльність лікарів на окупованих територіях буде вважатися зрадою»; 

«Евакуація на візку: що пережила жінка з інвалідністю, рятуючись від 

окупантів у Бучі»; «Мобілізація триває: чи можуть відправити на передову з 

ТрО або без підготовки й амуніції»; «Як вберегтись від кишкових інфекцій в 

умовах літа і війни? Поради від МОЗ»; «Скільки діє направлення до лікаря в 

умовах війни? Відповідь НСЗУ»; «Через війну ростуть ціни. Що держава 

робить для того, щоб їх втримати?»; «Частина нардепів – у відрядженнях по 

Європі: Корнієнко пояснив чому»; «Окупований Маріуполь: Андрющенко 

показав, чим росіяни годують дітей у школах»; «Курс валют на 10 червня: 

скільки коштує гривня в касах банків»; «Як зареєструвати новонародженого на 

окупованій території? Пояснює Мінʼюст»; «Meta stands with Ukraine: чи вивчила 

компанія уроки минулого?!»; «Скільки культурних памʼяток зруйнували росіяни 

в Україні? У Мінкульті назвали цифру» (1). 

4. З метою уникнути називання виконавців винесених у заголовок дій 

використовують односкладні речення. Саме відсутність точного зазначення 

виконавця спонукає читача до прочитання всього матеріалу: «У Маріуполі на 

ˮзомбімобіляхˮ показують програми про ˮзбирання земельˮ»; «В ˮАльфа-групˮ 

заперечують, що олігарх Фрідман просив українське громадянство»; «Голову 

ОТГ на Миколаївщині і ще 4 українців звільнили з полону окупантів»; «У Раді 

зареєстрували законопроєкт щодо використання канабісу в Україні»; «В Україні 

створили комітет з проведення Євробачення у 2023 році»; «Бізнесу дозволили 

подати протерміновану звітність після припинення воєнного стану»; «У Польщі 
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зафіксували перший випадок мавпячої віспи»; «Українцям безкоштовно 

робитимуть корекцію шрамів, отриманих під час війни»; «Відновлено звʼязок 

між окупованою ЗАЕС і МАГАТЕ»; «У Росії заявили про вибух в окупованому 

Мелітополі й 4 постраждалих»; «Біля Керчі помітили вантажівки з 

українськими номерами»; «19 поранених українців відправили на спеціалізоване 

лікування до Норвегії та Данії» (1). 

Отже, заголовок став самостійним твором, і часто він є єдиним елементом 

публікації, який буде прочитаний користувачем. У ньому менше стає творчості, 

глибинних звʼязків між словами. Ми майже не спостерігали використання 

антонімів, паронімів, омонімів, фразеологізмів. Для сприйняття інформації 

залишаються незатребуваними різні мовні трансформації. Сукупність заголовків 

в інтернет-виданні «Українська правда» створює інформаційний образ світу, 

який бачить користувач.  

Серед заголовків ми найчастіше спостерігали інформаційні та проблемні, 

рідше констатувально-описовий та рекламно-інтригуючий різновид. Лексико-

семантичні засоби інтригування застосовуються з атрактивною метою. 

Найактивніше автори звертаються до: 1) родових найменувань замість видових, 

більш конкретних номінацій; 2) слів з абстрактним, розмитим значенням.  

З-поміж граматичних засобів найчастіше залучаються: 3) питально-відносні 

займенники і прислівники, що формують запитання, відповідь на яке міститься 

в тексті публікації; 4) односкладні речення, структура яких дозволяє уникнути 

називання субʼєкта дії. Інші мовні засоби не аналізувалися в цьому дослідженні 

через незначну кількість їх використання.  

Перелічені засоби залучаються з метою викликати цікавість у користувачів 

і спонукають його до ознайомлення з усією публікацією. У такий спосіб 

підвищуються показники відвідуваності інтернет-видання. 
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Діана Слободянюк, І. А. Денисюк 

 

ОСОБЛИВОСТІ КОНТЕНТУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО 

ІНТЕРНЕТ-ЗМІ «УКРАЇНСЬКА ПРАВДА» 

 

Інтенсивний розвиток новітніх технологій зумовив трансформацію 

сучасного соціуму в інформаційний. Мобільні застосунки дозволяють не лише 

швидко й зручно дізнаватися новини, але й самостійно долучатися до їх 

публікацій, використовуючи інтерактивні додатки та програми. А кількість 

сервісів, які дають змогу комунікувати з доволі великою за обсягом аудиторією, 

щодня збільшується, і вони наповнюють контентом медіапростір. «При цьому 

видозмінюється не лише платформа для публікації  журналістських матеріалів, 

але й форма подачі інформації – від лонгридів до лаконічних мемів» [2].  

Проблеми створення якісного медійного контенту та його впливу на 

аудиторію завжди перебували у колі наукових інтересів вітчизняних та 

закордонних дослідників (Н. Антонишин, Н. Балук, О. Вартанова, Н. Виговська, 

О. Гойхан, Гол. Дж., А. Градюшко, В. Золяк, В. Іванов, Р. Крейґ, Н. Лещик, 

Маршалл Маклуен, М. Мамич, І. Мудра, В. Садівничий, Б. Потятиник, 

Г. Почепцов, В. Різун, І. Тонкіх, Є. Цимбаленко, В. Шевченко). Незважаючи на 

різні підходи до означеної проблеми, можемо констатувати, що стрімкий 

розвиток медіагалузі потребує змін як нових медіа, так і їхнього наповнення, 

причому з урахованням основних принципів формування та поширення 

медійного контенту. Тому дослідження вмісту та наповнення медійних ресурсів 

в умовах їхньої стрімкої інтенсифікації вкрай потрібне та актуальне. 

Мета статті – проаналізувати специфіку українського інтернет-ЗМІ 

«Українська правда» та визначити основне тематичне спрямування і змістове 

наповнення контенту названого видання.  

На сайті видання зазначено: «“Українська правда” – українське суспільно-

політичне інтернет-ЗМІ, яке було засноване у квітні 2000 року Георгієм Ґонгадзе. 

Після його смерті у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання 

Олена Притула, що залишалась головною редакторкою “Української правди” до 
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2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим 

власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала» (1).  

«Споживачі медійного контенту “Української правди” високо оцінювали її 

за швидкість надання новин, зручність доступу, різноманітність інформації та 

розуміння того, що видання спроможне надавати інформацію чесно та без 

цензури» (1). За результатами різних моніторингів можемо стверджувати, що 

інтернет-ЗМІ надзвичайно популярне. «У жовтні 2015 року “Українська правда” 

посіла третє місце серед українських новинних сайтів (дані Gemius). Кількість 

переглядів тоді склало 56 млн. У 2017 році інтернет-ЗМІ увійшло в десятку 

найбільш цитованих джерел в українській Вікіпедії» (1). «У квітні 2019 року сайт 

зайняв 5 місце в рейтингу 100 найкращих новинних сайтів суспільно-політичної 

тематики в Україні (Інтернет-асоціація України). За даними SimilarWeb, 

упродовж травня-серпня 2020 року “Українська правда” посідала перше місце за 

кількістю переглядів серед українських онлайн-медіа. За статистикою Alexa, 

сайт видання входить у 50 найбільш відвідуваних сайтів України (29 місце 

станом на 15 листопада 2020 року)» (1). Генеральний директор Dragon Capital 

Томаш Фіала в інтервʼю «Forbes Україна» повідомив, що попри війну планує і 

надалі розвивати «Українську правду»: «Це єдині активи, які виросли під час 

війни, звичайно, не в грошах, а в охопленнях. На сайті «Української правди» 

понад 10 млн людей на місяць» (1). 

«Головна редакторка “Української правди” Севгіль Мусаєва увійшла до 

сотні найвпливовіших людей світу за версією американського видання Time 

(23.05.2022, категорія «Інноватори»). На її думку, найважливішим для розвитку 

видання є побудова спільноти, коли читач розділяє цінності медіа, цікавиться 

тим, що відбувається у редакції. Спільнота «Української правди» передбачає 

запуск трьох рівнів участі в ній, це побудова саме горизонтальних звʼязків із 

аудиторією, що вже роблять західні медіа. Видання орієнтується на модель The 

Guardian» (1). 
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30 квітня 2020 року «Українська правда» оновила дизайн сайту, де акцент 

зроблено на інформаційній картині дня, власних аналітичних матеріалах та 

колонках. Новий формат стрічки допоможе бачити джерела інформації. Новинне 

інтернет-видання виходить трьома мовами: українською, російською та 

англійською (1). 

Видання має дочірні проєкти та партнерів. Поточні проєкти: «Економічна 

правда» (epravda.com.ua) – проєкт, присвячений бізнесу та економіці, заснований 

у 2006 році» (1). Містить такі розділи: «Новини», «Публікації», «Колонки», 

«Спецпроєкти», «Земельний гід», «Фінанси», «Бізнес-інтервʼю». За аналізований 

період у рубриці спецпроєкти було 34 матеріали, серед них такі: «Якісні дороги», 

«Простір з сенсом», «Земельний гід», «Податок на смартфон», «Успішна 

приватизація», «GASPOINT», «ЕСО²», «Ні контрабанді», «Митниця. 

Тестування», «У тренді CASHLESS», «Альтернативна економіка», «Економіка 

без викидів» (1) та ін. 

«Українська правда. Життя» (life.pravda.com.ua) – проєкт про стиль життя, 

заснований у 2007 році. Розділи: «Суспільство», «Здоровʼя», «Культура», 

«Спецпроєкти», «Погляд», «Подорожі». За аналізований період у рубриці 

«Спецпроєкти» було 15 матеріалів, серед них такі: «Профі у профтех», «Бути у 

захваті», «Я зможу!», «Запитай життя», «Діджитал-покоління», «День щастя», 

«За право на щастя», «#Стоп, дискримінація» (1). 

«ТаблоID» (tabloid.com.ua) – проєкт про шоу-бізнес та світське життя, 

заснований у вересні 2005 року». Містить такі розділи: «Скандал», «Фокус», 

«Лаунж», «Бренд», «Персона», «Hot zone», «Фоторепортажі», «Новини». 

Окремими рубриками виділено: «Спецпроєкти», «Партнерські матеріали», 

«Архів», «RSS» (1). 

«Українська правда – форум» (forum.pravda.com.ua) – проєкт політичного 

форуму, що зʼявився у 2005 році», має рубрики: «Клуб ФУП»; «Вільне 

спілкування»; «Фото / Особистий архів»; «Спорт/Авто/Техно»; «Адмінфорум»; 

«Банлист» (1). 
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 «Українська правда – блоги» (blogs.pravda.com.ua) – проєкт, що зʼявився у 

2007 році. Розділи: «Усі блоги», «Політика», «Економіка», «Суспільство», 

«Культура», «Спорт», «Шоу-бізнес», «Теми», «Автори», «Архів блогів». Серед 

блогерів видання є журналісти, політики, письменники, спортсмени тощо. 

Популярними авторами на момент дослідження визнані: Олег Єльцов (усього 

записів – 122), Костянтин Матвієнко (391), Олексій Братущак (403), Олексій 

Гончаренко (638), Олеся Яхно (374), Олексій Гарань (731), Володимир Вʼятрович 

(164), Наталя Соколенко (359), Дмитро Тузов (185), Яна Матвійчук (4). Усього 

451 автор (1). 

«Доступ до правди» (dostup.pravda.com.ua) – проєкт про доступ до 

публічних даних, заснований на платформі «Української правди» у 2014 році». 

Має такі рубрики: «Як працює сайт», «Зробити запит», «Публікації», «Юридичні 

коментарі», «Контакт», «Статистика», «#Насудзадоступ» (1). 

Партнери «Української правди», які не повʼязані з нею ані фінансово, ані 

через механізми власності/менеджменту: 

1. «Історична правда» (istpravda.com.ua) – суспільно-історичне видання, 

створене у 2010 році, містить такі розділи: «Тексти», «Коротко», «Книжки», 

«Колонки», «Дайджест», «Артефакти», «International», «Інтервʼю». На момент 

дослідження були такі спецпроєкти: «Дисиденти», «Друга світова», «Музей», 

«Голодомор», «Катинь», «Волинь 1943», «Реформація», «Шалом!», «Канадіана», 

«Революція 100», «Голокост», «Зала преси». Виділено такі основні теми: «Бабин 

Яр», «Бандера», «Варшавський договір», «Вишневецький», «Волинська 

трагедія», «Голодомор», «Голокост», «Гонгадзе», «День памʼяті та примирення», 

«День Перемоги», «Друга cвітова війна», «Євромайдан», «Коліївщина», 

«Мазепа», «Небесна сотня», «Павло Скоропадський», «Папа Римський», «Перша 

світова війна». «Роман Шухевич», «Симон Петлюра», «Скоропадський», «УНР», 

«Чорнобиль», «Чорновіл» (1). 

2. «Європейська правда» (eurointegration.com.ua) – новинний ресурс, 

присвячений європейській тематиці, заснований у 2014 році, позиціонує себе 
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так: Міжнародна безпека та євроінтеграція України. Містить розділи: 

«Навігатор», «Угоди», «Новини», «Теми», «Статті», «Інтервʼю», «Колонки», 

«Архів». Окремо виділені теми: «Війна з рф», «Вступ до ЄС», «Санкції США», 

«Україна-НАТО» (1). 

18 червня 2020 року інтернет-видання запустило «Клуб читачів 

“Української правди”», 30 вересня 2020 року був презентований новий рівень 

членства Клубу УП – «Толока УП» (1). Наступним рівнем членства Клубу УП є 

Editorʼs Club. Читачам пропонувалось фінансово підтримати УП. Гроші від 

читачів використовуються для розвитку УП, створення нових проєктів, 

документальних фільмів, журналістських розслідувань. При цьому всі матеріали 

на сайті лишаються безкоштовними для всіх (1). 

Проведемо дослідження основного тематичного спрямування та 

змістового наповнення контенту «Українська правда» (pravda.com.ua), яка має 

кілька підрозділів, зокрема підрозділ з подкастами, створений у 2019 році.  

Видання має такі розділи: «Новини», «Публікації», «Колонки», 

«Інтервʼю», «Репортаж», «Блоги», «Подкасти», «Спецпроєкти», «Архів». 

Основними темами на момент дослідження визначено такі: «Верховна Рада», 

«Борис Джонсон», «Зеленський», «Коронавірус», «Слуга народу», «Талібан», 

«Шмигаль» (1). 

СПЕЦПРОЄКТИ: «Бізнес, нове обладнання та навчання педагогів»; «Чому 

розвиток профтехосвіти критично важливий під час війни»; «Якщо необхідно 

допомогти близьким та Україні: пʼять зручних сервісів для переказу грошей»; 

«Пʼять чотири вісім вісім»; «Законопроєкт, який покликаний побороти 

нетерпимість»; «Як українці ставляться до своїх західних сусідів: стереотипи та 

прагнення»; «Банк нашої незалежності, або 30 років Ощадбанку: як змінилося 

фінансове життя українців» (1). 

Кількість новин в інтернет-виданнях завжди більше, ніж у традиційних 

ЗМІ, оскільки оновлення інформації може бути щохвилинним, а обсяг публікацій 

необмеженим. Тому часу на їх підготовку у журналістів мало, і, як правило, 
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більшість інтернет-ЗМІ користуються послугами мережевих інформаційних 

агентств або передруковують інформацію з інших сайтів, змінюючи лише 

заголовки. При цьому тексти рідко перевіряються на достовірність, а 

контролювати Інтернет-ЗМІ з юридичної точки зору дуже складно. Але 

«Українська правда» намагається перевіряти інформацію, а за можливості – 

виробляти її самостійно. «Згідно з моніторингом Інституту масової інформації у 

2020 році, «Українська правда» увійшла до «білого списку» українських медіа, 

які мають рівень якісної інформації понад 95 %: посіла друге місце у списку 

найякісніших ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів (97,5 %); більшість 

новин на ресурсі було написано без жодних порушень професійних стандартів 

журналістики: стандарт балансу та відокремлення фактів від коментарів було 

дотримано в 99 % матеріалів. Рівень дотримання вірогідності ще вищий і 

становить 99,5 %» (1). 

Розділ «Новини» містить тексти, які характеризуються лаконізмом і 

надзвичайно концентрованим змістом, застосовано коротші речення і простіші 

конструкції, без ускладненої пунктуації. Повідомлення розташовують за 

хронологічним принципом – із зазначенням часу, тому найсвіжіші новини 

займають верхні рядки. Безперечною перевагою інтернет-ЗМІ є наявність архіву, 

у якому можна знайти новини за будь-який період, користуючись зручною 

системою пошуку (див. 1). 

У розділі «Новини» за означений термін було розміщено 1058 новин. 

Основні теми: «Джонсон залишається премʼєром Британії»; «У Сєвєродонецьку 

триває артилерійська дуель – ВЦА»; «Постпред Росії в ООН вийшов із зали під 

час виступу президента Євроради»; «У Мелітопольському районі окупанти 

покинули майже всі блок-пости – мер»; «Поранений Масі Найєм прийшов до 

тями і написав про свій стан»; «Англійська може отримати особливий статус в 

Україні»; «Зеленський: Україну не запрошено на переговори РФ і Туреччини 

щодо експорту зерна Чорним морем». Серед них: 67 новин супроводжувалися 

фотоматералами, 28 – відео, 3 – аудіо, скріном – 1, інфографікою – 1. Було 
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проведено 5 опитувань на такі теми: «Що українці думають про «утиски 

російськомовних» та державну мову?»; «Як в Україні змінилося ставлення до 

ЛГБТ»; «59 % українців за вільне володіння пістолетами»; «Як ставляться до 

вимушених переселенців на Львівщині?»; «12 % переселенців у Львові бачать 

проблему мовного непорозуміння». І можна було пройти тест: «Війна, любов та 

інтервʼю з диктатором: що ви знаєте про журналістику і журналістів?» (1). 

У розділі «Публікації» за означений термін було розміщено  50 публікацій 

(статті, аналітика, прогнози). Основні теми: «Позбутися друзів Росії та зберегти 

уряд: як Естонія долає політичну кризу»; «Краще пізно, аніж ніколи: як 

Німеччина змінює свою позицію щодо зброї для України»; «Аграрний бізнес, 

металурги, IT, хімія та інші: як справи у гігантів української економіки»; «12 

друзів проти Росії: як універсальна юрисдикція дозволяє карати за злочини в 

Україні» ; «Передай своїм, що швидкі ми будемо розстрілювати»; «Як працювала 

екстренка в Маріуполі». Серед них: 14 – стосувалися політики, 7 – були 

розміщені у проєкті «Економічна правда», 8 – «Європейська правда», 9 – 

«Життя» (1). 

У розділі «Колонки» за означений термін було розміщено 33 тексти. 

Основні теми: «Як війна змінила ставлення української еліти до рідної країни»; 

«Чому це важливо. Як змінився ринок праці в IT через війну»; «За спекуляції з 

цінами на гречку чи молоко – тюрма»; «Не лише США: хто ще може прийняти 

свій «лендліз» для України»; «Чи відпочиватимуть діти цьогоріч?»; «Українська 

правда переможе російську брехню»; «Промова на саміті TIME 100»; «Безпечні 

міста: мережа надійних бомбосховищ». З них 14 – стосувалися політики, 18 

розміщені у проєкті «Економічна правда», 1 – у «Європейській правді» (1). 

У розділі «Інтервʼю» за означений термін було розміщено 3 інтервʼю. 

Основні теми: «Катерина Прокопенко: СІЗО, де знаходяться захисники 

Маріуполя, переповнене, їжа та вода потребують покращення»; «Євген 

Кошовий: Та немає там “хороших росіянˮ»; «Сциклива нація»; «Юрій Бутусов: 

Ми маємо розуміти, що це війна на виживання, а не політична гра»; «Путін не 
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зупиниться» (1). 

У розділі «Блог» за означений термін було розміщено 10 текстів. З них 7 – 

стосувалися політики, 3 – суспільства. Основні теми: «100 day. Russian Roulette 

and Russian Reality Check?»; «Українці незламні – від УПА до Азовсталі»; «Не 

все русские одинаковые»; «100 днів широкомасштабної війни»; «Як Центр 

протидії корупції переналаштував роботу організації»; «100 дней войны» (1). 

У розділі «Подкаст» за означений термін було розміщено 4 аудіозаписи. 

Основні теми: «ПОДКАСТ “КЛЯТІ ПИТАННЯˮ»: «Журналістика – це про 

служіння суспільству: Як працюють медіа в умовах війни?»; «Сєвєродонецьк, 

РСЗВ від США, Дворніков, який «кудись зник» – головне про війну за тиждень»; 

«ОДИН ОДНОМУ: Ужгород: Як нашу перемогу виборюють роми, євреї та 

угорці»; «ОК І ШО? Порошенку та членам ОПЗЖ заборонять брати участь у 

виборах?» (1). 

Розділ «СПЕЦПРОЄКТИ» представлений 5 темами: «Бізнес, нове 

обладнання та навчання педагогів»; «Чому розвиток профтехосвіти критично 

важливий під час війни»; «Якщо необхідно допомогти близьким та Україні: пʼять 

зручних сервісів для переказу грошей»; «Пʼять чотири вісім вісім»; 

«Законопроєкт, який покликаний побороти нетерпимість»; «Як українці 

ставляться до своїх західних сусідів: стереотипи та прагнення»; «Банк нашої 

незалежності, або 30 років Ощадбанку: як змінилося фінансове життя українців» 

(1). 

Отже, Інтернет-ЗМІ «Українська правда», при загальній універсальності 

проблематики, найбільшу кількість публікацій присвячує політиці та економіці.  

Контент відповідає запитам читача, містить елементи привернення уваги і 

зацікавлення, спонукає до комунікації; відповідає вимогам актуальності, 

достовірності, тематичної спрямованості, простий і одночасно повний, 

максимально розкриває тему. Форми подачі інформації різноманітні – текстовий, 

візуальний, фотоконтент, аудіо, відеоконтент. Контент безкоштовний, за 

бажанням можна вступити до Клубу читачів «Української правди» та фінансово 
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підтримати видання. За змістом та жанром контент в основному інформаційний, 

але є і аналітичний та художньо-публіцистичний. У ході дослідження було 

виявлено такі контенти: інтервʼю; інформаційні повідомлення; соціальний 

контент; голосування та опитування; оновлення; огляди; короткі новини; 

тематичні дослідження; прогнозування.  
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Надія Ткачук, З. І. Комарова 

 

ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕМОЦІЙ І 

ПОЧУТТІВ ЛЮДИНИ В НОВЕЛАХ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА 

 

Антропоцентричний підхід до вивчення мови, за якого її пізнання 

здійснюється в тісному звʼязку з людиною як носієм мови та з людською 

психікою, знаходить втілення в сучасних дослідженнях текстової репрезентації 

емоцій і почутів (розвідки І. Баженової, С. Гладьо, Н. Киселюк, І. Кость, 

Є. Моштанг, Н. Познякової, Г. Харкевич та ін.). У лінгвістиці питання 

текстового відображення емотивності висвітлене на прикладах як іншомовних, 

так і українських текстів. Прозові твори Василя Симоненка з погляду їхньої 

емотивності не були предметом спеціального лінгвістичного розгляду, тому 

актуальність авторського дослідження є незаперечною. 

Імʼя В. Симоненка повʼязане з українською поезією та її інтелектуально-

художнім проривом у 60-х роках ХХ ст. Прозові твори письменника менше 

привертали увагу літературознавців (Е. Балла, Т. Бандура, М. Білан, 

Н. Герасименко, М. Ільницький, А. Ткаченко та ін.). Аналізуючи особливості 

поетики Василя Симоненка, дослідники відзначали її лаконізм, місткість 

художніх деталей, тонкий психологізм і ліричну настроєність [2; с. 9], а також 

убачали хист Симоненка-прозаїка в умінні «однією фразою передати цілу 

картину, складне почуття, душевні поривання героя» [4; с. 193]. За словами 

Е. Балли, художня майстерність новеліста в тому, що він «застосовує різні форми 

наративу відповідно до художнього задуму, програмуючи в такий спосіб ступінь 

заглиблення в психологію персонажів, вираження власне авторської позиції, 

емоційну тональність, сюжетно-фабульну скомпонованість тощо» [1; с. 133]. 

Мета нашого дослідження полягала у виокремленні та аналізі лексико-

фразеологічних засобів репрезентації психоемоційних станів людини, які 

актуалізовано в прозових творах Василя Симоненка, що сприятиме зʼясуванню 

індивідуальної специфіки авторського зображення та простеженню 

загальномовних особливостей фіксації емоцій. Матеріалом розвідки послужили 
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новели письменника, які ввійшли до збірки «Вино з троянд», зокрема: 

«Кукурікали півні на рушниках», «Вино з троянд», «Весілля Опанаса Крокви», 

«Він заважав їй спати», «Сірий пакет». 

У текстах аналізованих новел відображено як негативні, так і позитивні 

емоційні почуття і стани персонажів, при цьому перші актуалізуються частіше. 

До негативних емоційних станів зараховуємо такі, як: образа ʽпочуття 

незадоволення, гіркоти, викликане чим-небудьʼ (СУМ, ІІ; 381), ненависть 

ʽпочуття великої неприхильності, ворожості до кого-, чого-небудьʼ (СУМ, V; 

341), гнів ʽпочуття сильного обурення; стан нервового збудження, 

роздратуванняʼ (СУМ, ІІ; 94), лють ̔ почуття роздратування, злості, гнівуʼ (СУМ, 

IV; 575), туга ʽпочуття глибокого жалю; важкий настрій, переживання, 

спричинені якимсь горем, невдачеюʼ (СУМ, Х; 310), сум ʽневеселий, важкий 

настрій, спричинений горем, невдачеюʼ (СУМ, ІХ; 834), тривога ʽнеспокій, 

збентеження, викликані якимсь побоюванням, страхом перед чимось, 

передчуттям неприємного, небезпечногоʼ (СУМ, Х; 253), жах ʽпочуття, стан 

дуже великого переляку, страху, що охоплює кого-небудьʼ (СУМ, ІІ; 513), досада 

ʽпочуття незадоволення, гіркоти, викликане чим-небудьʼ (СУМ, ІІ; 381), мука 

ʽстраждання, зумовлені фізичними болями, духовними переживаннямиʼ (СУМ, 

IV; 824), байдужість ʽстан незацікавленості, безсторонностіʼ (СУМ, I; 90), сором 

ʽпочуття сильного збентеження, зніяковінняʼ (СУМ, ІХ; 464), нелюбов ʽпочуття 

неприязні, неприхильності до кого-небудьʼ (СУМ, V; 332), несміливість ʽстан 

боязливості, соромливості, нерішучостіʼ (СУМ, V; 385). 

До позитивних емотивних станів, репрезентованих у новелах Василя 

Симоненка, належать: захоплення ʽрадісно-піднесений стан задоволення, 

замилування і т. ін. ким-, чим-небудьʼ (СУМ, ІІІ; 392), щастя ʽстан цілковитого 

задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення й безмежної радості, яких 

зазнає хто-небудьʼ (СУМ, ХІ; 573), кохання ʽпочуття глибокої сердечної 

прихильності до особи іншої статі; закоханняʼ (СУМ, ІV; 313). 
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Як відомо, основним способом обʼєктивації емоцій є лексичний, оскільки 

лексеми, які називають емоції, виявлять емотивність експліцитно, вони містять 

пряму вказівку на конкретну емоцію [3; с. 281]. Такі безпосередні знаки емоцій 

(термін Л. Бабенко) вербалізуються за допомогою іменників, дієслів, 

прикметників (рідше – дієприкметників) і прислівників.  

Для іменникової номінації емоцій у текстах новел залучено велику 

кількість лексем, зокрема іменники образа, досада, тривога, гнів, мука, 

байдужість, захоплення, кохання використано для називання відповідних 

емоційних станів і почуттів: Пiд неприхованими цiкавими поглядами ïï плечi 

сутулилися, а думки гнiтила образа: «На все село розцвiрiнькав»; Мужик не 

повiрить, поки не помацає, – сховала досаду в посмiшцi; «То що ж ти скажеш 

менi, Онисько?» – здалеку хлюпнув тривогою Вiкторiв голос; Гнiвом спалахнули 

карi зiницi; Мука туго стискувала груди (Кп); Вiн до ранку сидiв на кухнi i заïдав 

тютюновим димом ïï байдужiсть (Взс); В одних у зорi свiтилося захоплення, в 

других неприхована хiть, а третi милувалися нею, як шедевром краси; Вiн 

дарував розкiшнi букети нареченим, i всi були йому вдячнi, i всi шанували його, а 

йому ж хотiлося випити хоч краплю кохання (Вт). Подані контексти 

засвідчують, що пряме називання емоції чи почуття за допомогою іменників 

часто ускладнене переносним значенням їх уживання, персоніфікацією 

психоемоційних станів. 

Дієслівну номінацію в текстах аналізованих новел застосовано для 

змалювання емоційних станів ненависті, нелюбові / любові / кохання, страху: Я 

через нього набралася стiльки лиха i неприємностей, що повинна б ненавидiти 

його, як кажуть, усiма фiбрами душi; Я кохаю тебе до божевiлля (Сп); Ліда не 

розуміла ні його сигарет, ні його кашлю, ні його снів. І не любила його втому і 

його ночі; Яким Іванович любив Гната, але не виявляв своїх почуттів, щоб не 

було зайвих розмов; «Боже мiй, що ти зробив з кухнею!» – щоранку жахалася 

Лiда, оглядаючи купи недопалкiв (Взс). Уживання дієслів у наведених контекстах 
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надає прозовим творам більшого динамізму, сприяє зануренню читачів в описи 

душевних переживань персонажів. 

Прикметники, дієприкметники і прислівники для номінації емоційних 

станів актуалізуються значно менше порівняно з іменниковим і дієслівним 

способами вербалізації. За допомогою прикметників і дієприкметників у текстах 

новел описано цілу гаму емоцій і почуттів персонажів – образу, тривогу, 

байдужість, щастя, кохання: Ранком вiн складав речi в чемодан i говорив ïй 

образливi слова; У Якима Iвановича очi були сивi, а голос байдужий (Взс); Осiннi 

свiтанки тривожнi, як марення. Ониська заспаними очима обмацувала ïх сиву 

бездоннiсть i пiрнала в ïхню тривогу (Кп); Хто росяного ранку знайде 

незаплакану квiтку, той буде дуже щасливий; Вона ходила мiж квiтами, а за 

нею ходили його закоханi очi (Вт). У зацитованих прикладах письменник 

використовує такі художні засоби, як метафоричні образи, порівняння, епітети.    

Емотивну функцію в новелах В. Симоненка виконують також лексеми, 

виявлені прислівниками, які в аналізованих текстах характеризують дії чи стани, 

повʼязані з емоціями образи, люті / гніву, суму, сорому, несміливості: Мати 

здивовано звела голову i сказала ображено: «Хiба, Вiкторе, тепер про це з 

батьками торгуються? В Ониськи своя голова на вʼязах» (Кп); Спочатку я 

кинула конверт на пiдлогу i люто топтала його ногами (Сп); «Я не весь вiк 

такою буду, Андрiю», – мовила сумно; «Менi жаль рвати ïх», – соромливо 

зiзналася; Вiн змовчав, а потiм якось несмiливо взяв за руку (Вт). 

Крім прямого називання емоцій, у текстах новел наявні описи зовнішніх 

проявів емоційних станів людини, у яких письменник за допомогою 

метафоричних і фразеологічних виразів увиразнює думку, надає 

висловлюванням влучності та експресії. Різні емоційні стани персонажів дуже 

часто супроводжуються:  

1) втратою можливості рухатися природно або уповільненням ходи (ноги 

терпнуть / деревʼяніють, іти по гострих лезах, ледь жива): В Ониськи 

деревʼянiли ноги, коли десь поруч дзвенiв його голос; «Чого йдеш, мов лунатик?» 
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– засміявся він біля самого вуха, і Ониська знов відчула, як терпнуть ноги; Вона 

завжди йшла повз нього ледве жива…; Вона таки випручила руку і йшла немов 

по гострих лезах (Кп); 

2) мімічними змінами обличчя, зокрема виразу очей або інших його 

частин (мавпяча гримаса, очі застигли, заховати очі, обмацувати / міряти 

очима, повести бровою тощо): Може, інших він не образив так, як мене, отією 

мавпячою гримасою (Сп); Очі застигли від подиву; «Ні. То я сам вигадав», – 

Андрій заховав очі в кущ півоній; На неї задивлялися навіть дідугани, і вже рідко 

який хлопець не міряв очима з голови до пʼят (Вт); Вона … не смiла повести 

навiть бровою в його бiк (Кп);  

3) втратою здатності говорити, дзвоном у вухах (язик прикипів до 

піднебіння, дзвеніло в вухах): Язик у хлопця прикипів до піднебіння … (Вт); 

Кукурікали півні на рушниках, і од їхнього мовчазною співу дзвеніло у вухах (Кп) 

тощо. 

Застосування в аналізованих текстах емотивних фразеологізмів допомагає 

письменникові не лише інформувати читача, а й глибоко описати емоції та стани 

персонажів, адже фразеологізми, будучи складним лінгвістичним знаком, теж 

виконують функцію найменування, хоча їм притаманне перш за все 

характеризувальне начало. Фразеологізми в новелістиці Василя Симоненка є 

засобом індивідуалізації мовлення як самого автора, так і персонажів, вони 

надають творам динамізму, виразності, образності, експресивності та 

емоційності.  

Отже, у новелах Василя Симоненка представлено різнорівневу мовну 

вербалізацію психоемоційних станів персонажів, яку виявляють іменники, 

дієслова, прикметники і прислівники. Прояв різних емоцій і почуттів персонажів 

відбувається також через змалювання письменником емоційних реакцій, які 

викликають фізіологічні зміни в організмі людини.  

Перспективи подальших досліджень убачаємо у вивченні емотивності 

художнього дискурсу на матеріалі текстів різних письменників.  
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Юлія Шудра, О. В. Дуденко 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ  

МІКРОКОНЦЕПТУ ʽЗОВНІШНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖІНКИʼ  

У РОМАНІ ЄВГЕНІЇ КОНОНЕНКО «ЗРАДА» 
 

Проблема вербалізації гендерної концептосфери належить до актуальних і 

перспективних напрямків сучасних мовознавчих досліджень. Концепт ʽжінкаʼ 

теж належить до гендерно маркованих, тому актуальним є і його вивчення (праці 

Ю. Абрамової, Ю. Андрущенка, Н. Барвіної, Н. Бондар, О. Бондаренка, 

В. Калько, Н. Карпенко, М. Колечко, О. Куцик, В. Слінчук, Т. Сукаленко та ін.). 

Продуктивним є вивчення означеного концепту на матеріалі так званої 

«жіночої» прози – прозових творів, написаних жінками і про жінок, адже концепт 

ʽжінкаʼ характеризує жінку в усіх іпостасях, де визначальними є природно-

фізичні, фізіологічні, психологічні та інтелектуальні, соціально-статусні, рольові 

особливості. Цьому слугує комплекс мовних засобів вербалізації досліджуваного 

концепту, який досліджено нами на матеріалі роману «Зрада». 

Художній дискурс Євгенії Кононенко обрано не випадково: не тільки тому, 

що він належить до постмодерної «жіночої прози», автором якої є жінка, але й 

через те, що він дає різнобічне уявлення про внутрішні проблеми сучасної жінки, 

а ще, як відзначає Ніла Зборовська, через «модерну реалістичність» письма 

авторки, що стосується жіночої ситуації в пострадянському світі [1].  

У роботі під мовним концептом розуміємо сукупність «уявлень, понять, 

знань, асоціацій, переживань, що супроводжує слово» (Ю. Степанов). Нами 

проаналізовано наявні у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві дослідження 

щодо структури концепту ʽжінкаʼ. Зокрема, російська дослідниця О. Чибишева, 

досліджуючи концепт ʽжінкаʼ, обʼєктивований у фразеологізмах російської та 

англійської мов, запропонувала таку класифікацію для його аналізу: 

1. Мікроконцепт «Зовнішні характеристики людини»; 2. Мікроконцепт 

«Внутрішні характеристики людини»; 3. Мікроконцепт «Соціальні 

характеристики людини» [4]. 
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У вітчизняній лінгвістиці проблемою структурування гендерного концепту 

ʽжінкаʼ в українській мові на матеріалі вторинних метафоричних номінацій, які 

обʼєктивують цей концепт, займається Т. Сукаленко. Дослідниця виокремлює 

пʼять мікроконцептів: 1. Мікроконцепт «Зовнішні характеристики»; 

2. Мікроконцепт «Фізичні характеристики»; 3. Мікроконцепт «Біологічні 

характеристики»; 4. Мікроконцепт «Внутрішні характеристики»; 

5. Мікроконцепт «Соціальні характеристики» [3].  

Нам імпонує така структура концепту ʽжінкаʼ, запропонована 

Т. Сукаленко. Однак можемо доповнити її окремими деталями. Наприклад, 

Т. Ліщук, досліджуючи вербалізацію концепту ʽзовнішність людиниʼ в 

художньому мовленні ХХ – початку ХХІ ст., виокремлює 6 підконцептів 

зовнішності: ʽголоваʼ, ʽтілоʼ, ʽкінцівкиʼ, ʽшкіраʼ, ʽстатура / постатьʼ та ʽодягʼ, 

кожен із яких поділяє на мікроконцепти зі своїми структурними складниками [2, 

с. 6]. 

На основі проаналізованих досліджень виділяємо 3 мікроконцепти: 

«Зовнішні характеристики» (зовнішні ознаки, вік, одяг); «Внутрішні 

характеристики» (морально-етичні якості, емоційно-психологічні 

характеристики та стани, інтелект); «Соціальні характеристики» (сімейний стан, 

ставлення до чоловіка, до родини, дітей, до оточення, соціально-сексуальні 

характеристики). 

Пропонована розвідка присвячена вербалізації власне мікроконцепту 

ʽЗовнішні характеристикиʼ, який у романі розкрито дуже лаконічно. Варто 

відзначити, що перед читачем постає не одна окрема жінка, а кілька поколінь 

жінок, повʼязаних між собою родинними та соціальними стосунками. Євгенія 

Кононенко не дає розлогих описів їхньої зовнішності, акцентує лише на 

особливих зовнішніх рисах. Домінантні риси жінок – Вероніки Стебелько, її 

доньки Віти, невістки Лариси, свекрухи Марії Стебелько, Катерини Рачко, 

Тетяни Маякіної (вбивці Вероніки), санітарки баби Зосі та ін. – подано 
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штрихами, в окремих конситуаціях. Зате їхні морально-етичні характеристики, 

соціальні ролі виписано дуже детально. 

Про зовнішність головної героїні роману – Вероніки Стебелько (у дівоцтві 

Раєвської) – дізнаємося з погляду її чоловіка, коли він прийшов провідати її в 

лікарні (за декілька днів до її загибелі): Вона змінилась. У неї знову довге волосся, 

як бозна скільки років тому. Завжди здавалася дівчинкою. У тридцять два мала 

вигляд двадцятилітньої. Вона не була красунечкою, як інші жінки, але дівчача 

зовнішність робила її неймовірно милою для нього, і коротенька стрижка 

підкреслювала її юність. Тепер Вероніка вже не здається дівчиськом. На 

казенних подушках лежить жінка, дуже бліда, але це їй пасує (цитуємо за 

електронним джерелом 1, тому сторінку вказати неможливо). Як бачимо, немає 

опису рис обличчя, очей, фігури тощо; лише коротко про зачіску і загальне 

враження від зовнішності.  

По-іншому, закоханими очима дивився на Вероніку Євген Мурченко – 

автор пʼєси, яку ставив її драмгурток: Просто дивитися на волосся кольору 

стиглої пшениці, на правильний профіль, на трохи іронічні губи, і більше 

нічого не треба! … І стримувати себе, щоб не кинутись на шию, не вкрити любу 

голову шаленими цілунками, не пестити те волосся неймовірного кольору, не 

вдихати до запаморочення його божевільний запах… (1). Як бачимо, уява 

хлопця, відтворюючи образ жінки, зберігала насамперед колір волосся, 

підкреслений кольоративами, профіль, губи, означені епітетами. 

Неодноразово згадується мікроконцепт ʽобличчяʼ, найчастіше з погляду 

Дмитра Стебелька, чоловіка Вероніки. До фатальних подій Веронікине обличчя 

було гарним: Він бачив, яким гарним було її обличчя, коли гасло світло… (1). 

Проте після трагічного зізнання дружини про зраду (якої тоді і не було), коли 

Дмитро не стримався і сильно вдарив її по обличчю, воно змінилося: А потім 

мимоволі відсахнувся від жахливого обличчя з одним оком і синьо-багрянистою 

щокою – він не відразу збагнув, хто це… (1). Виділений кольоратив свідчить про 

великий кривавий синяк і набряк на щоці після удару. 



114 

 

Коли Дмитро розкаявся у своєму вчинку, то називає обличчя дружини 

пестливо – личко: Чи надовго лишався на її дитячому личку слід від його кулака? 

Минулої осені він бачив Вероніку на розі Володимирської та Житомирської, і 

вона була милою жінкою, а не одноокою потворою (1). Останній евфемізм 

нагадує про той завданий удар і його наслідки. 

Підбите око і синці Вероніки для Дмитра асоціювалися із подіями 18-

річної давнини, коли він заступився за неї у вуличній бійці: Колись я вирвав її від 

тих батьків усю в синцях, з підбитим оком… – він згадав, що тоді, 

вісімнадцять років тому, око Вероніки було підбите не так страшно… (1).  

Згаданий мікроконцепт стає значущим і після звістки про смерть Вероніки: 

У неї синє обличчя, видно неозброєним оком, що жінка задихнулася. Це алергійна 

реакція, тільки на що? (1). Згаданий кольоратив сигналізує про задуху, яка 

сталася внаслідок набряку гортані після інʼєкції деоксідоміну – забороненого 

«гуманітарного заспокійливого» препарату, введеного лікаркою Тетяною 

Маякіною, аби позбавити Вероніку життя, а свого сина, Євгена, звільнити від 

коханої, старшої на 7 років жінки. 

Проте авторка розкриває в романі кілька жіночих доль, тому й їхню 

зовнішність, нехай лаконічно, але показує. 

Зокрема, найкрасивішою з усіх, напевно, була невістка Марина, дружина 

старшого сина Стебельків Валерія. Ось як пише про неї Є. Кононенко: Валерчина 

Марина була гарна до непристойності (1). Чоловіки сприймали її красу оцінно, 

ось як Дмитро казав: «Марина була дуже гарна, дуже зваблива» (1). 

До речі, «стара Марія» теж була гарна, про що дізнаємося зі слів її онуки 

Віки, доньки Вероніки: Я ніколи не могла назвати її бабою Марусею, вона 

завжди була гарна (1).  

Згадано в романі про зовнішність ще однієї жінки, яка, як зрештою 

виявилося, зіграла ключову роль у драмі, що розігралася на сторінках роману – 

лікарки Тетяни Маякіної, матері Женика, від рук якої і загинула Вероніка 

Стебелько-Раєвська. Ось як сприйняв її Дмитро, коли побачив уперше на виставі: 
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Гарна доглянута жінка, все як належить: зачіска, парфуми. Ніби й нічого 

особливого, проте обличчя запамʼятовується (1). По-іншому сприйняла її баба 

Зося, коли бачила в ніч убивства. Вона описала її Женикові так: Вона світла, 

така як ото ви. Мабуть, фарбована. Така, ще нівроку, хоч і не першої свіжості. 

І трошки припадає на одну ногу (1). Коли Євген порівнював фото матері різної 

давності, зробив висновок: Тетяна Маякіна зберегла свій імідж водночас і 

стильної, і консервативної жінки. Вона не міняла зачіски, хоча мінялася мода. 

Дотримувалася класичного стилю одягу: вузька спідниця, строга блуза, мінімум 

прикрас (1). 

З погляду Дмитра авторка показує іще одну жінку – Катерину Рачко, з якою 

Дмитро власне і зраджував Вероніці: Катерина Рачко була висока білозуба 

молодиця. Сильна жінка, яка може й без мужика (1). Бачимо дуже лаконічну 

характеристику жінки, яку можна увібрати у 3–4 слова-прикметники: висока, 

білозуба, сильна. Але цих рис досить, аби уявити ставну здорову жінку. «Грім-

баба одного зросту з ним», – так називає її Дмитро. 

Епізодичну роль у романі відведено матері Захара Івановича, батька 

Євгенія Мурченка, Єлизаветі Володимирівні. Про неї відомо, що саме вона 

вигнала з дому Тетяну, дружину їхнього сина, з маленьким 6-місячним сином на 

руках, коли піймали на зраді з коханцем.  

Останніх шість років свого життя Єлизавета Володимирівна була прикута 

до ліжка. Проте її зовнішність авторка роману показала досить виразно: Це 

страхітливого вигляду цілковито знебарвлена стара жінка. І волосся, брак 

якого відчувається понад чолом, в неї біле, і губи, і очі, райдужна оболонка яких 

злилася з білком. Тільки горять провалля чорних зіниць, і на обличчі різко 

окреслені чорні плями. Старість нікого не прикрашає, але з матірʼю Захара 

Івановича вона повелася безжально. До того ж поряд на стіні висить чорно-

білий фотопортрет довоєнної білозубої красуні з підмальованими рожевими 

щічками (1). Наведене контрастне порівняння старенької та її фото підкреслює 
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зміни у зовнішності, які сталися за багато років. Цікаво, що чорно-біле фото було 

таким гарним, що баба Зося, бачачи хвору, уявила навіть рожеві щічки. 

Досить виразно зображує авторка «чудову санітарку», «дуже 

добросовісну» бабу Зосю – літню жінку з чорно-синіми вивернутими губами і 

кошлатими бровами; …постать якої вражала пекельною потворністю. Однак 

за пейоративним описом зовнішності ховається добра душа жінки, саме бабі Зосі 

належить «ключик» до розгадки підступного вбивства Вероніки. Тому читач 

проймається повагою до зовні страшної, проте дуже порядної і доброї жінки. 

Підконцепт ʽздоровʼяʼ у концепті ʽжінкаʼ на сторінках роману розкрито 

стисло, але його вербалізація торкається практично кожної жінки. Так, про 

Вероніку Стебелько відомо, що міцним здоровʼям не відзначалася. Зокрема, 

наприклад, зі слів Дмитра відомо: Вероніка народила тільки Віту. Народжувала 

дуже важко, не те що інші жінки. Щоправда, вона була дуже молода – 

сімнадцять років (1). А ще читач знає, що Вероніка свої останні дні провела у 

лікарні, де її лікували від ускладнень, спричинених грипом, і була «слаба, дуже 

бліда…» (1). 

Але перед смертю Вероніки було ще кілька смертей у родині – померла 

невістка Марина, братова Дмитра, і сама Марія Стебелько, мати Дмитрова. 

Марина мала гарне здоровʼя і красу, але зраджувала чоловіка. Тому, коли 

прийшла до свекрухи якось уночі з болями в животі і прохаючи про допомогу, 

Марія не змогла їй допомогти: Дивилась, як та конає, і казала: це тобі за те, що 

гуляла від Валерки. Марина і справді гуляла (1). Стара Марія злякалася, пішла з 

дому, а до ранку Марини не стало. 

Стару Марію селяни звинувачували у смерті невістки, хоча упродовж 

роману неодноразово з вуст Дмитра, невістки Лариси, онуки Віти лунають 

заперечення. Ось, наприклад, із розмови Дмитра з донькою: Віко, мені дуже 

тяжко про це говорити, але я певен, що моя мати нікого не вбивала… (1). 
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Саму Марію знайшли невдовзі мертвою у льосі, і були підозри, що хтось 

навмисно її туди зіпхнув із мотивів помсти, а падіння стало смертельним, хоч 

«бабуся була ще дуже бадьорою» (1).   

Підконцепт ̔ вікʼ неодноразово вербалізується у романі. Про саму Вероніку 

Дмитро згадував: коли познайомився, була неповнолітньою, мала 16 років, а 

виглядала на всі 12. І була дитиною «дна». 

Трагічно про вік Вероніки говорять працівниці лікарні: Молода жінка, 

тридцять чотири роки, тa ще й досить відома, про неї в газеті писали! І тут 

раптом екзітус! (смерть) (1).  

З відчаєм про вік матері говорить Віта: Жінка, яка тільки почала жити в 

тридцять три роки, не могла просто так померти в тридцять чотири! (1). 

Віта мала на увазі, що Вероніка, покинувши дім і Дмитра, з донькою почала нове 

життя, причому досить вдало. Почала самореалізовуватися.  

Авторка акцентує й на вікові Веронікиної доньки, яка залишилася 

сиротою: У сімнадцять років смерть матері – це не тільки втрата близької 

людини. Це ще й втрата головної, а як немає батька – єдиної підтримки в 

житті (1). Проте показує дівчину не слабкою, «ніякою», а навпаки, повною 

життєвої енергії, емансипованою, з розумним розрахунком. 

Підконцепт ʽодягʼ розкрито у романі лише окремими штрихами, причому 

згадується саме верхній одяг. Власне він був показовим задля підкреслення 

соціального статусу головної героїні, коли її, неповнолітню, відбив у якихось 

поганців Дмитро у вуличній бійці: Як же вона тоді бігла у кімнатних капчиках, 

у старій болоньєвій куртці, з якої крізь дірки випадав ватин… (1). Зі спогадів 

Дмитра дізнаємося: У неї не було ні чобіт, ні теплого пальта. Тільки старий 

светр, потерті джинси, стара куртка і домашні капці (1). Використані 

епітети, що позначають предмети одягу, є показовими про тогочасний рівень 

життя дівчини. 

Згадано і про взуття Вероніки, яке для неї стало знаковим: Він (Дмитро), 

ще до того, як між ними щось виникло, купив їй коротенькі чобітки з гострими 
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носиками, і вона тоді сказала йому, що до кінця своїх днів памʼятатиме ті 

чобітки (1). 

Ще про одяг згадано в романі, коли Віка готувалася до 9 днів по смерті 

матері, одягаючи жалобу: За годину до приходу батька почала одягати те, в 

чому зустрічатиме гостей. Так, вона має бути в чорному. Одягла тугі чорні 

джинси, а з кількох чорних светрів вибрала із глибоким вирізом. Волосся 

прибрала назад чорною хусткою «бандана» (1). 

У підконцепті ʽодягʼ можна виділити мікроконцепт ʽприкрасиʼ. На них 

авторка акцентує в одному випадку – коли Дмитро виявив залишені прикраси 

після уходу дружини з донькою: Посеред столу у вітальні лежали шлюбна 

обручка та інші золоті прикраси, які він дарував дружині. Був там і крихітний 

перстень, подарований доньці на шістнадцять років. Чомусь саме той 

повернутий перстень особливо образив його. Все робив для тебе, а ти… (1). 

Таким чином, можемо підсумувати, що мікроконцепт «Зовнішні 

характеристики» концепту ʽжінкаʼ вербалізовано у романі «Зрада» лаконічно, 

зате акцентовано саме на тих рисах, які певним чином є значущими для оповіді. 

І це є свідченням оригінальності ідіостилю Євгенії Кононенко. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВОДИДАКТИКИ 

 

Діана Кравчук, В. О. Коваль 

 

КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙМЕННИКІВ 

У ЛІНГВОДИДАКТИЦІ 

 

Відповідно до концепції мовної освіти, проєкту україномовних 

національних освітніх стандартів, чинної програми, повʼязаної з викладанням 

української мови в закладах загальної середньої освіти, школа має на меті 

забезпечити формування мовної особистості – людини, яка вільно й легко 

комунікує з різних питань, спілкується з культурою, дбає про якість мовлення та 

його удосконалення. Для розвʼязання поставлених цілей і завдань, які з ними 

повʼязані, а також для того, щоб шкільна програма рідної мови була більш 

практичною, зміст освіти поділяється на чотири взаємоповʼязані змістові лінії: 

лінгвістичну, комунікативну, культурологічну і діяльнісну, оскільки їх 

реалізація відбувається в єдності та взаємодії. 

Розглядаючи розвиток мовлення під час розробки граматичних тем, увагу 

зосереджують переважно на активізації повнозначних частин мови у мовленні 

учня, хоча відомо, що службові слова не менш активні в мовленні. Протягом 

тривалого часу формування комунікативної компетентності в процесі вивчення 

ділової лексики не було спеціальною темою дослідження. Спочатку була спроба 

розробити метод активізації використання службових частин мови у мовленні 

дітей дошкільного віку, пізніше – методика розвитку комунікативних навичок 

учнів початкових класів за допомогою службових частин мови, а потім – питання 

функціонально-стилістичного підходу до вивчення сполучників і часток у 

загальноосвітній середній школі. 

Як визначають наукові дослідження, прийменники належать до категорії 

найчастотніших слів. Вони становлять близько 11–12 % загальної кількості 

вжитих у тексті слів. При цьому майже половину словосполучень становлять 

прийменниково-відмінкові конструкції. Виявляючи індивідуальне лексичне чи 
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граматичне значення, прийменники можуть виражати просторові (росте в полі, 

йде до хати, учні біля школи); часові (з того часу, за пʼятнадцять хвилин 

дванадцята година, завдання на тиждень); причинові (плакати від болю, з 

огляду на обставини, внаслідок неврожаю); обʼєктні відношення (взятися за 

роботу, питати про школу, одягти на голову); відношення мети (піти по воду, 

прийти на поміч, залишити про всяк випадок); способу дії (сказати по правді, 

зробити з охотою, пірнути з головою) тощо [9, с. 475]. 

Та сама форма іменника з різними прийменниками може означати різні 

відношення поняття чи предмета до дійсності, наприклад: покласти на стіл, 

покласти у стіл, покласти під стіл, покласти за стіл та ін. 

Прийменники мають властивість істотно впливати на зміст усього вислову, 

а іноді робити його протилежним за значенням: до – після (зʼявитися до опівночі 

– зʼявитися після опівночі), за – проти (виступати за брата – виступати проти 

брата), на – з (прийти на нараду – прийти з наради).  

Деякі прийменники можуть виражати експресивно-стилістичне 

забарвлення, що визначає і сферу вживання словосполучень, до складу яких вони 

входять. Так, прийменникові сполуки, як-от: на думку, на наш погляд, з точки 

зору, за повідомленням, зважаючи на сказане, з огляду на, у звʼязку з, – які за 

своїм значенням сприяють логічній послідовності викладу змісту наукового 

тексту, характерні для наукового стилю. 

Словосполучення з прийменниками також уточнюють своєрідний 

національний характер мови. З метою вираження дії в українській мові необхідно 

вживати структуру з прийменником по: йти по воду (а не за водою); щоб 

означити вид діяльності, усталилося вживання прийменника з, а не по: майстер 

спорту з веслування, заступник директора з навчальної частини тощо. 

Отже, прийменник – це один із засобів мови, ефективне засвоєння якого 

допомагає оволодіти правильним, комунікативно доцільним українським 

мовленням. 
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Найбільш повне розуміння природи, значення і ролі прийменника у мові 

дали лінгвісти В. Сімович, Л. Булаховський, Л. Щерба та ін. 

Доцільно розглянути положення автора «Граматики української мови» 

Василя Сімовича, який ще століття тому досить чітко описав проблему 

взаємозвʼязку прийменників із відмінками. Відносячи прийменники до 

«невідмінних частин мови, які самі для себе нічого не визначають, а тільки при 

інших словах набирають значення» [8, с. 314], мовознавець деталізовано 

характеризує особливості їх уживання з відмінками: «Буває так, що один якийсь 

прийменник лучиться тільки з одним відмінком ˂...˃ , але є й такі, що лучаться з 

двома, а то й більше відмінками, відповідно до того, які відносини хочемо 

зазначити ними» [8, с. 316]. Автор наводить зразки такого вживання, наприклад: 

«від села до села танці та музика; любисточок – для дівочок, василечки для 

пахощів, а мяточка для любощів (з родовим); над річеньку вийду та й стану 

думати; над водою стоїть явір (знахідним і орудним); не дай, Боже, з Івана пана, 

з кози кожуха, зі свині чобіт; як із лихим квасом, так ліпше з водою, аби не з 

бідою (родовим і орудним); по одному йдім; по цей бік гора, по той бік гора, а 

між тими крутими горами сходила зоря; по смерти каяття немає (давальним, 

знахідним і місцевим)» [8, с. 316–324].  

Також учений характеризує прийменники з погляду їх походження і 

будови, зазначаючи, що «деякі з них вживалися в мові здавна (до, під, при), інші 

походять з іменників (верх, коло, кінець, край, кругом) чи прислівників (просто)» 

[8].  

І. Кучеренко вважав, що прийменникові притаманні не тільки граматичні 

значення, але й значення лексичні, тому називав прийменники «лексичними 

одиницями». Але значення прийменника має свої особливості. Насамперед, воно 

визнaчaється високим ступенем узагальненості, яка, однак, не означає 

«збіднення», «стирання» чи навіть «втрати» лексичного значення. Через таку 

особливість прийменникове значення – конкретне в кожному окремому випадку 

– розкривається в контексті, у сполученні з іншими словами» [4, с. 22]. На доказ 
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цієї позиції І. Кучеренко наводить низку фактів, які, на його думку, свідчать про 

семантичну повноцінність прийменника: 

1) перекладність прийменників. Кожен прийменник нашої мови 

перекладається іншими мовами, як спорідненими, так і віддаленими, а при 

перекладі, як відомо, ми цікавимося смисловою еквівалентністю слів різних мов; 

2) синоніміка прийменників. Доведено, що різні прийменники, що 

вживаються в абсолютно тотожному словесному оточенні й вирaжають одні й ті 

ж грамaтичні відношення, стають прийменниковими синонімами: при – біля – 

побіля – коло – близько – поруч; між – межи – серед – посеред; ради – заради – 

для – задля; проз – повз – мимо; крім – пріч – опріч; проти – всупереч – наперекір 

та ін.; 

3) антонімія прийменників. Як і інші слова, прийменники можуть 

виступати з взаємовиключними або протилежними значеннями: від – до; на – із; 

перед – за; під – над; за – проти; із – в; 

4) багатозначність прийменників. Значна частина прийменників є 

багатозначними і виражає різний характер відношень між повнозначними 

словами: на, в (у), з, за, від, до тощо. 

Слушною є думка А. Коваль, що прийменники є засобом відтворення у 

мові логічних звʼязків, а також способом вияву різних типів модальності, під 

якою розуміє граматичну категорію, що виявляє відношення мовця до змісту 

висловлювання, а також відношення змісту висловлювання до обʼєктивної 

дійсності [1, с. 160]. 

Схожої думки дотримується О. Пономарів, який зазначає, що 

«прийменники не є безпосередніми носіями понять. Вони вказують на характер 

логічного звʼязку між поняттями, надають додаткових відтінків значенню 

окремих слів» [7]. 

На нашу думку, актуальним є дослідження значення прийменникових 

конструкцій у сучасній українській літературній мові А. Колодяжного. Автор в 

історичній площині подає вчення видатних мовознавців про прийменники та 
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розглядає складний процес розвитку прийменникових конструкцій в українській 

мові; досліджує синонімічні прийменникові словосполучення, що виражають 

просторові, часові, причинові значення, значення мети, способу дії тощо. 

Загалом функція прийменника, на думку вченого, полягає в тому, що він 

«розвиває, доповнює, посилює значення відмінкової форми, уточнює, 

спеціалізує, ускладнює її» [2, с. 22]. Мовознавець звертає увагу на поняття 

«лексичної вагомості» прийменника, зазначаючи, що «в семантичній системі 

прийменників все яскравіше виявляється внутрішнє розшарування. Одні прості 

прийменники (наприклад: для, до, при, перед, під, крім, між) майже цілком 

зберігають свої лексичні значення, інші (в, на, про, за, з, частково над, від, по) в 

окремих сферах свого вжитку послаблюють, а інколи майже цілком утрачають 

їх» [2, с. 17]. 

Мовна спрямованість процесу вивчення цих мовних категорій базується на 

врахуванні окремих положень, що сприяють ефективній організації навчального 

процесу. У сфері навчання принципи навчання рідної мови розглядаються як 

правила унікальної діяльності, спосіб взаємодії вчителя та учнів, вихідна точка 

змісту навчання, використання методів і прийомів, побудова системи, щоб 

практикувати, готувати та проводити курси української мови [6, с. 28]. 

Основними дидактичними принципами, які формулюють процес розвитку 

мовлення на аспектних уроках, є принципи свідомості і творчої aктивності, 

нaступності й перспективності, доступності, звʼязку теорії з прaктикою. 

Принцип свідомості і творчої активності передбачає формувaння 

комунікативних якостей мовлення на основі свідомого засвоєння учнями 

прийменників, тобто навчання мовленнєвої діяльності базується на усвідомленні 

школярами практичної спрямованості виучуваних мовних одиниць та вмінні 

творчого вживання набутих знань з комунікативною метою. 

Принцип нaступності й перспективності повʼязує вивчення наступного 

матеріалу про прийменник із попереднім, поступове розширення і поглиблення 
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знань, умінь і навичок, перспективне застосування набутих знань і формування 

на їх основі якостей мовленнєвої культури.  

Принцип доступності, визначений віковими особливостями школярів, 

забезпечує відбір мовного матеріалу з урахуванням підготовленості учнів до 

сприйняття і засвоєння знань. 

Принцип звʼязку теорії з практикою має на меті засвоєння школярами 

основ мовознавчої науки для розвитку усного і писемного мовлення, 

удосконалення орфографічної і стилістичної грамотності учнів. 

Крім дидактичних принципів, методика розвитку мовлення учнів на 

аспектних уроках здійснюється з опорою на специфічні лінгвометодичні 

принципи навчання рідної мови: комунікативної спрямованості навчання; 

взаємозвʼязку морфології і синтаксису; функціонально-стилістичного підходу до 

вивчення мовних явищ; принципу комунікативної доцільності мовлення. 

Принцип комунікативної спрямованості визначає кінцеву мету навчання й 

оволодіння мовою як засобом спілкування, формування мовної особистості, яка 

вільно виступає з різноманітних питань, демонструє високий рівень мовної 

культури, формування та підвищення якості мовлення. 

Функціонально-стилістичні принципи домінують у процесі створення 

системи вивчення прийменників як засобу формування комунікативних якостей 

мовлення.  

Використання функціонально-стилістичних прийомів тісно повʼязане з 

вимогами принципу словесної комунікативної фасилітації. Необхідність 

підвищення мовного та культурного рівня учнів має забезпечувати коректність і 

комунікативну зручність, що досягається за допомогою таких мовленнєвих 

якостей, як точність, чистота, виразність, логічність, змістовність, доступність, 

багатство, різноманітність. 

Ефективність розвитку та вдосконалення якісних характеристик мовлення 

учнів залежить від доцільного вибору та застосування різноманітних методів і 

прийомів, їх особливостей та класифікаційних структур. Класифікація дає 
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цілісне уявлення про сукупність методів, що мають теоретичні та практичні 

наслідки. За джерелами знань виділяють такі методи навчання, як: розповідь, 

бесіда, аналіз мови, вправи, використання наочних посібників, робота з 

підручником. За рівнем пізнавальної діяльності учнів визначають методи: 

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемно-пошуковий, 

дослідницький.  

Загальновідомою є класифікація методів таких мовознавців, як: О. Біляєв, 

В. Мельничайко, М. Пентилюк, які класифікують методи за взаємодією вчителя 

та учнів: усний виклад матеріалу, бесіда, спостереження й аналіз мовних явищ, 

робота з підручником, метод вправ [5]. 

На думку лінгвістів, вибір методу навчання залежить від мети курсу, 

характеру навчального матеріалу, звʼязку навчального матеріалу з контекстом, 

співвідношення теоретичних і практичних елементів, загального розвитку рівня 

учня та його підготовки, предмету, оволодіння вчителем тим чи іншим методом 

тощо. З-поміж специфічних методичних прийомів, які використовуються у 

процесі спостережень над мовними явищами, М. Пентилюк виокремлює 

«лінгвістичне і стилістичне експериментування, моделювання й конструювання» 

[6, с. 33]. 

Отже, для розробки системи роботи вивчення службових частин мови  як 

засобу формування комунікативних якостей мовлення учнів вaжливими є 

загальнодидактичні принципи викладaння навчального матеріалу (свідомості і 

творчої активності, нaступності й перспективності, доступності, звʼязку теорії з 

практикою) та специфічні лінгвометодичні принципи нaвчання рідної мови 

(комунікативно-діяльнісний, функціонально-стилістичний, принцип 

взаємозвʼязку морфології і синтаксису, комунікативної доцільності мовлення). 

Для забезпечення успішного вдосконалення учнівського мовлення варто 

застосовувати такі методи: імітаційний, оперативний та комунікативний. Для 

мовленнєвого розвитку учнів слід зaстосовувати аналітичні, конструктивні, 

комунікативні вправи. Адже це становить дидактичні принципи роботи над 
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службовими чaстинами мови як засобом формуванням комунікативних якостей 

мовлення школярів. 
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Анна Криворучко, І. І. Коломієць 

 

СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВОГО ТЕКСТУ: 

ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Стилістичний аналіз тексту за загальновизнаними критеріями «розкриває 

особливості стилю в його загальних рисах, залежність мовної структури від 

жанрової специфіки, комунікативних настанов та цілей висловлювання...», а 

також передбачає визначення основних засобів стилетворення – «сукупності 

таких фонетичних, лексичних, фразеологічних, граматичних одиниць, що 

формують цей стиль, увиразнюють мовлення» [5, с. 219]. 

Науковий стиль у його структурно-композиційній специфіці, лексичній та 

граматичній нормативності мовлення досліджували такі вчені, як М. Кожина, 

О. Кудасова, О. Лаптєва, Т. Мальчевська, Н. Разінкіна, М. Сенкевич, 

Л. Славгородська, А. Коваль, Н. Зелінська, Н. Непийвода та ін. 

Мета нашої наукової розвідки – на основі володіння особливостями стилю 

й опанування техніки виконання аналізу здійснити лінгвостилістичний розбір 

фрагмента наукового тексту. 

Вихідне поняття наукового стилю мовлення інтерпретуємо як 

«функціональний різновид літературної мови, що використовується з 

пізнавально-інформативною метою у сфері науки, техніки, освіти й обслуговує 

науково-технічну, навчальну діяльність мовців» [5, с. 125]. Стилістичний аналіз 

тексту наукового різновиду мовлення передбачає виділення та характеристику 

різнорівневих мовних одиниць, наявних у тексті, визначення специфіки їх 

організації та основних прийомів уведення в текст, зʼясування призначення, ролі 

мовних засобів відповідно до стилю, жанру, типу мовлення, визначення власне 

стилетворчих маркерів текстооформлення, мовносмислових домінант змістового 

та ідейно-тематичного вираження досліджуваного тексту. 

Зразком для аналітичної розвідки слугуватиме текстовий фрагмент 

монографії «Лінгвоправова картина світу: сучасні проблеми лінгвістики та 

іншомовної дидактики», авторами якої є В. Сімонок, Г. Сергєєва, І. Семьонкіна, 
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О.  Ходаковська, К. Нестеренко і О. Кузнецова. Обраний текст належить до 

наукового стилю, власне наукового підстилю. Його визначальні функціонально-

стильові риси – ясність (зрозумілість) і предметність тлумачень, логічна 

послідовність і дохідність викладу, узагальненість понять і явищ, обʼєктивний 

аналіз, точність і лаконічність висловлювань, аргументація й переконливість 

тверджень, однозначне пояснення причинно-наслідкових відношень, докладні 

висновки. 

Відзначимо інформативно-пізнавальну, пізнавально-репрезентативну 

функцію. Текст обслуговує такі сфери поширення, як освіта, наука, 

використовується для повідомлення результатів наукових досліджень і 

представлений такою формою жанрової реалізації, як монографія. 

У центрі монографії – лінгвоправова картина світу. Автори торкаються 

актуальних проблем іншомовної лексики в українській мовній картині світу, 

лексичної семантики мов в аспекті взаємодії національно-правових мовних 

картин світу, англомовного законодавчого дискурсу як обʼєкта перекладу, 

теоретичних основ дослідження іншомовної освіти. У монографії домінує 

колорит інформативності. 

Текст за типом мовлення – опис. Авторами охарактеризовано групи та 

підгрупи розділу «Всесвіт». Лексичний склад аналізованого фрагмента 

насичений питомо українськими словами (горби, гребені, обриви, пісковики, 

рівнини), спільнословʼянськими одиницями (сонце, небо, місяць, зоря) та 

запозиченнями з несловʼянських мов (бухта, вати, дюни, риф, аркози, бар, 

басейн, грот). Містить книжну лексику: 

- загальнонаукову, наприклад: «Натомість назви небесних тіл і явищ, 

які відкривались у результаті різних наукових досліджень і входили в мову 

через наукові джерела, в українській мові виражаються іншомовними 

термінами, частина яких стає надбанням загальномовним» [3, с. 22] й под.; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA
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- вузькоспеціальну термінологію: «До означеної підгрупи належить 

англіцизм квазари, два французьких запозичення – гало, зеніт, але відсутні 

німецькі запозичення» [3, с. 22–23] та ін. 

Текст насичений абстрактною лексикою, наприклад: «Спостереження за 

небесними явищами належать до найдавнішого кола зацікавлень людини» [3, 

с. 22] та ін., науковою фразеологією: «…група оптичних явищ в атмосфері, що 

виникають унаслідок заломлення світла в кристаликах льоду…» [3, с. 23] тощо. 

Характерним є переважне вживання слів у прямому значенні, наприклад: 

«Ці назви існують поряд з українськими північ, південь, захід, схід і мають 

обмежене спеціалізоване вживання, переважно в мореплавстві, географії, 

гідрометеорології тощо, отже виступають стильовими синонімами» [3, с. 23] 

тощо. Закономірно, що для наукового мовлення притаманна ознака відсутності 

багатозначних слів, засобів художньої тропіки, індивідуальних неологізмів, 

емоційно-експресивних слів. 

В обраному фрагменті домінує іменниковий характер висловлювання: «До 

підгрупи «Небо та небесні тіла» належать назви неба та видимих небесних тіл 

та явищ: небо, сонце, місяць, зоря, мітла (комета), сузірʼя тощо, які належать до 

найдавнішого шару не тільки праславʼянської, а й індоєвропейської мовної 

системи» [3, с. 22] тощо. Для аналізованого уривка характерним є широке 

використання відносних прикметників, наприклад: «Ця підгрупа представлена 

науковими вузькотермінологічними назвами» [3, с. 23] та ін. Відстежуємо досить 

незначну кількість дієслів, що засвідчує формування тексту переважно статичної 

описовості на відміну від дієслів, що передають динамічність та процесуальність 

описуваного: «Основу підгрупи «Погода та вітри», цілком природно, 

становлять власне українські назви, які часто сягають корінням 

індоєвропейської доби: вітер, спека, дощ, хмара, гроза, грім, блискавка, райдуга 

та багато інших» [3, с. 23] тощо. 

Синтаксична організація наукового тексту характеризується такими 

рисами: 
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- прямий порядок слів, що позиціонує як стилістично нейтральний, 

наприклад: «Окремі слова мають подвійні назви – давні питомі й новіші 

запозичені» [3, с. 23] та ін.; 

- прості речення, ускладнені однорідними рядами слів: «Незважаючи 

на достатню кількість власне українських назв: горби, гребені, обриви, пісковики, 

рівнини, в українській мові є значна кількість запозичених слів…» [3, с. 24] та ін.; 

вставними та вставленими одиницями задля ствердження думки, уточнення й 

конкретизації, вираження послідовності: «Назви вітрів, представлені рядом 

запозичених слів, як правило, мають локальні семи…» [3, с. 24]; «…тальвег (нім. 

Talweg, від Tal – долина і Weg – дорога) – лінія, що сполучає найнижчі точки дна 

річкової долини, яру, балки…» [3, с. 24] тощо;  

- тяжіння до складних розгорнених синтаксичних конструкцій, 

зокрема підрядного звʼязку, «оскільки науковий виклад потребує виявлення 

часових, умовних, допустових стосунків, причинно-наслідкових звʼязків» [5, 

с. 195], наприклад: «З освоєнням простору, що спричиняло контактування з 

представниками інших народів, національна мова збагачується запозиченими 

словами, які можна розподілити на кілька семантичних груп» [3, с. 23] та ін.; 

- перевага повних речень, наприклад: «Основну структуру земного 

рельєфу утворюють надра Землі, а зовнішні процеси щодня впливають на них, 

безперервно видозмінюючи саму Землю, згладжуючи гори і прорізуючи глибокі 

долини» [3, с. 24] тощо. 

Отже, здійснений стилістичний аналіз наукового тексту переконливо 

доводить, що для цього стилю притаманні такі ознаки: книжна лексика 

(загальнонаукова та спеціальна), абстрактна лексика, наукова фразеологія, 

вживання слів у прямому значенні, відсутність багатозначних слів, засобів 

художньої тропіки, індивідуальних неологізмів, емоційно-експресивної лексики; 

переважно іменниковий характер висловлювання, широке використання 

відносних прикметників, незначна кількість дієслів, прямий порядок слів, прості 

ускладнені речення, вставні та вставлені одиниці, тяжіння до складних 
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синтаксичних конструкцій (підрядність причинно-наслідкових звʼязків), 

перевага повних речень. 
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Вікторія Пожарська  

Науковий керівник –В. О. Коваль 

 

ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ  

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ  

У ЛІНГВОДИДАКТИЧНІЙ НАУЦІ 

 

Сучасне інформаційне суспільство розширило вимоги до якості освіти 

загалом, і вищої зокрема. Закладам загальної середньої освіти потрібні вчителі 

української мови та літератури, які вміють ефективно працювати в умовах 

зростаючої наукової інформації, прагнуть до професійного самовдосконалення 

та самореалізації, які вміють аналізувати й інтерпретувати мовні явища, 

ефективно проводити навчальні заходи та є найкращим зразком українського 

мовлення. Тому одним із головних завдань у досягненні якості мовної освіти та 

підвищенні мовленнєвої культури майбутніх філологів є використання сучасних 

електронних засобів навчання для розширення їхніх комунікаційних здібностей. 

У раціональному накопиченні знань це допоможе сформувати у них мотивацію 

до здійснення самоосвітньої діяльності та забезпечити зворотний звʼязок між 

викладачами та здобувачами вищої освіти. 

Удосконалення змісту вищої освіти з метою забезпечення всебічної 

мовленнєвої компетентності здобувачів вищої освіти, здатних до комунікації  у 

професійній діяльності, повʼязаній із соціально-економічними змінами, 

процесами соціальної інформатизації, глобалізацією та розвитком, має велике 

значення для розвитку культури мови майбутніх учителів української мови та 

літератури, просування ринку праці, розвитку індивідуальних соціальних ролей, 

спрямування вищої освіти на зміцнення звʼязку між змістом освіти та обраними 

видами діяльності.  

З огляду на розвиток мовної культури майбутніх учителів української мови 

та літератури, образність і виразність мовлення за допомогою виражальних 

засобів мови є багатогранною проблемою, тому її слід розглядати не лише як 

лінгвістичну категорію, а й як категорію психологічну. 



133 

 

Як наголошено у Національній доктрині розвитку освіти України в 

ХХΙ столітті, особливу увагу слід приділяти «гуманітарній підготовці майбутніх 

учителів-лінгвістів, які досконало володіють рідною мовою, вільно здійснюють 

комунікацію та користуються мовними засобами під час сприймання, 

відтворення і створення власних висловлень у різних стилях і жанрах в усній і 

писемній формах» [7, с. 4].  

Важливим є вивчення лінгводидактичних досліджень сучасних 

лінгводидактів, серед яких – З. Бакум, М. Вашуленко, Н. Голуб, О. Горошкіна, 

С. Караман, О. Любашенко, М. Пентилюк, Т. Симоненко. Вихідним методичним 

принципом підвищення мовної культури студентів-лінгвістів була і є орієнтація 

на єдині норми української літературної мови, закономірності її розвитку, 

оскільки частиною теорії літературної мови є мовленнєва культура. Варто 

наголосити на тому, що «в культурі мовлення останніми роками активно 

розвиваються напрями, повʼязані з нормативною варіативністю, функцією та 

оцінкою регулятивної природи, питомою вагою екстралінгвальних і 

внутрішньомовних факторів у формуванні, розвитку та функціонуванні 

літературних норм, роллю літературно-нормативних чинників у структурі 

національної мови, мовної культури у двомовному середовищі тощо» [6]. 

На думку С. Карамана, майбутній учитель української мови і літератури 

повинен не тільки засвоїти вироблені суспільством правила мовленнєвої 

культури та виражальні можливості мовних одиниць усіх рівнів, а й оволодіти 

протягом навчання певним рівнем мовленнєвої компетентності, і «чим більший 

запас виражальних засобів мови, яким володіє мовець, тим легше йому знайти ті, 

що можуть забезпечити адекватне відтворення змісту думки й ефективну 

реалізацію задуму» [3, с. 126].  

На нашу думку, доцільно користуватися визначенням С. Омельчука, який 

зазначає, що «компетентний мовець – це особистість, що має високий рівень 

мовної свідомості, творчого мислення й літературного мовлення, здатна 

висловлювати думки просто і зрозуміло. Іншими словами, компетентний мовець 
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вправно володіє мовою, тобто правильно мислить і точно та грамотно висловлює 

думки. Для цього потрібно не лише бути обізнаним із літературними нормами, а 

й уміло застосовувати їх у мовленнєвій практиці, володіти лексичним запасом, 

достатнім для адекватного вираження нової й оригінальної думки» [8, c. 16]. 

Дослідник В. Ковальов запропонував класифікацію виражальних засобів. 

Він зробив аналіз виражальних фактів, акцентуючи увагу на лінгвістичних 

принципах та виходячи з визначення в межах кожного з рівнів мови деномінацій, 

що використовують експресивно, із зʼясуванням їх мовної сутності, мовних 

«механізмів» уживання, введення в контекст. Мовознавець звертає увагу на такі 

різновиди засобів виразності, як вимовно-фонетичні, лексико-семантичні, 

фразеологічні, словотворчі, граматичні, виражальні [4, с. 85]. 

Мовознавець Н. Бабич виокремлює дві групи виражальних засобів: 

виражальні засоби художнього мовлення і виражальні засоби звукового 

мовлення. До перших належать тропи, слова звукового й зорового зображення, 

емоційно-оцінна лексика, синтаксичне конструювання тексту тощо, до інших – 

сила виділення синтаксично вагомого слова, видозміни голосу, паузи в мовленні, 

темп мовлення, емоційна тональність, що передає настрій, оцінку сприйнятого, 

моделює перспективу сприйняття тощо [1, с. 153]. 

Дослідник М. Ілляш представив власне тлумачення підходів до класифікації 

засобів виразності, поділяючи їх на «фонетичні (досягається переважно 

сполученням голосних та приголосних звуків у тексті); лексичні (тропи прямого 

і переносного найменувань: порівняння, епітет, метафора, метонімія, синекдоха, 

гіпербола, іронія, алегорія, перифраз; багатозначність та стилістично забарвлена 

лексика); синтаксичні (інверсія, риторичні фігури, повтори, антитеза, градація, 

ретардація)» [2, с. 140]. 

Потреба формування мовної репутації майбутніх спеціалістів освіти 

зумовила все більший акцент на етнолінгвістичному вихованні особистості в 

сучасних закладах вищої освіти через низку факторів, а саме: 

- роль і значення майбутньої професійної діяльності; 
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- зростання інтересу до себе, своїх можливостей для самоосвіти, 

саморозвитку, самореалізації; 

- посилення ролі свідомості національної мови; 

- розвиток мовних навичок; 

- уміння дотримуватися норм української літературної мови, вживання її 

виразів відповідно до умов і цілей спілкування. 

Безумовно, для успіху професійної діяльності вчителя-лінгвіста необхідні 

такі характеристики його мовлення, як бездоганна дикція, дотримання всіх 

мовних норм сучасної української літературної мови, вміння володіти голосом 

та вміння контролювати дихання. 

Практичні навички розуміння інтонації співрозмовника, вміння 

застосовувати акустичні засоби впливу на слухачів є необхідними для 

ефективного та змістовного професійного спілкування. Варто зазначити, що 

штучно створена інтонація помічається слухачами одразу, саме природність 

інтонації, її відповідність ситуації спілкування є головними комунікативними 

перевагами. Реконструювання заданої інтонації нічого не навчає, однак можна 

навчитися слухати й розуміти змістові засади інтонації співрозмовника, можна 

визначити педагогічні можливості використaння інтонаційних засобів, виявити 

діапазон їх упливів, узгодити ці можливості з особливостями певного голосу, 

самобутності мовленнєвої поведінки.  

Фонетичні засоби виразності відіграють неабияку роль у формуванні 

мовленнєвої компетентності мaйбутніх учителів української мови і літератури. 

Означені елементи фонетичного рівня, на думку В. Коптілова, надають 

мовленню певної «естетизації й експресивізації» [5, с. 53]. 

Отже, високий рівень культури мовлення є значущим показником високої 

загальної культури людини. Основне завдання, яке ставить сьогодні освітній 

заклад перед учителем-словесником – це удосконалення культури мовлення, 

майстерності й культури висловлення, збагачення усного мовлення, вільного 

маніпулювання різноманітними словесно-виражальними засобами відповідно до 
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різних комунікативних ситуацій. Все це у комплексі становить професійне 

становлення компетентного мовця. 
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