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УДК 811.161.1’27 

КАРОНИМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
Абдуллаева Гулшат Байрамовна, студентка 4 курса 

Научный руководитель – Щербак Елена Владимировна, к. филол. н. 
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

Украина, г. Николаев 
 

Статья посвящена структурному анализу каронимов, т. е. названий кораблей. В работе 
рассмотрены основные подходы к изучению лингвокультурологического потенциала каронимов 
русского языка. 
Ключевые слова: ономастика; кароним; лингвокультурология; семантика. 
 

Кароним – это названия судов, кораблей и прочих единиц морского транспорта. Их образование 
является результатом онимизации и трансонимизации. Как известно, грамматическая онимизация 
имеет место в тех случаях, когда имя собственное создается на базе апеллятива (имени не 
собственного) или апеллятивной основы при помощи служебных морфем, сложения корневых 
морфем, синтаксических средств. Все эти типы грамматической онимизации представляют предмет 
онимического словообразования. Семантическая онимизация относится к форме семантического 
словообразования, поскольку не связана с формальными (материальными) изменениями структуры 
апеллятива. 

В русском языке, как показывают исследования ученых (см. работы И. Ильиной [1]) и наш 
фактический материал, собранный из Интернет-справочников, по модели «онимизация однословного 
апеллятива» образовано около 10 % каронимов, представленных семью образцами онимизации 
существительных, обозначающих: 

 названия животных (зооним – вид онима; собственное имя (кличка) животного, в т. ч. 
домашнего, содержащегося в зоологическом саду, «работающего» в цирке, в охране, подопытного 
или дикого [2]): «Бигль», «Зубр», «Кит», «Орёл», «Орлан» и пр.;  

 названия стран (хороним – собственное имя любой территории, области, района [3]): 
«Мавритания» и пр.;  

 названия городов (астионим – собственное имя города [4]): «Очаков», «Балта», «Винница», 
«Киев» и пр.;  

 имена людей (антропоним – любое собственное имя, которое может иметь человек (или 
группа людей) в т. ч. личное имя, отчество, фамилия, прозвище, псевдоним, криптоним, кличка [5]): 
«Виктория», «Остин», «Одиссея», «Марат» и пр.;  

 названия отвлеченных понятий: «Витязь», «Монитор» и пр.;  
Однако каронимы русского языка на сегодняшний день является малоизученными с точки 

зрения их лингвокультурологического потенциала. Этот факт указывают на актуальность данной 
статьи, которая заключается в необходимости исследования каронимов с позиции 
лингвокультурологии, которые до сих пор в указанном аспекте не изучались, хотя один из 
исследователей этих языковых единиц Ю. Крючков пишет, что все корабли, даже небольшие яхты, 
имеют собственные имена: «Названия военных кораблей регулярных флотов не являются 
абстрактными и случайными. Они знакомят нас с историей страны и народа, знаменитыми битвами, 
героическими подвигами моряков, местами, где происходили исторические события, историческими и 
государственными деятелями определенной эпохи и т. д. Корабли – это книга, в которой история 
нашей страны записана их именами» [6]. 

Цель статьи заключается в определении динамики функционирования каронимов в русском 
языке. Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1. Раскрыть сущность понятия «кароним». 
2. Систематизировать каронимы русского языка по семантическому признаку. 
3. Определить наиболее и наименее динамичные группы каронимов. 
Наука, изучающая имена собственные, – ономастика – все чаще привлекает к себе внимание 

языковедов. В ономастике, выделившейся в самостоятельный раздел лингвистической науки о языке 
в XX веке, трудами отечественных и зарубежных лингвистов сформировалась своя терминология, 
которая до сих пор «требует проверки, уточнения, систематизации и определения каждого термина» 
[7]. Это касается и термина «кароним», потому что номинаций для обозначения названия водного 
транспортного средства на сегодняшний день в лингвистике существуют несколько 
вариантов. А. Преображенский в своей диссертации предлагает термин «навионим» для имен 
собственных водных транспортных средств, а вот в лексикографическом труде Н. Подольской 
встречается уже термин «кароним», которым в дальнейшем пользуются ее последователи.  
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В русском языке, как показывает наш фактический материал, каронимы имеют разное 
происхождение. Они образовываются от следующих названий: 

 антропонимы (70 единиц): «Аврора» (от женского имени Аврора); «Диана» (от женского имени 
Диана); «Зороастр» (от имени пророка, основателя зороастризма);  

 астионимы (30 единиц): «Шостка» (от названия города в Сумской области Украины); 
«Ташкент» (от названия города, столицы Узбекистана); 

 хоронимы (11 единиц): «Ямато» (от названия древнеяпонского государства Ямато); 
«Нормандия» (от названия региона (Нормандия); «Мэн» (от названия американского штата Мэн); 
«Великобритания» (от названия государства Великобритания), хотя предпоследний пример можно 
трактовать по-разному, считая его образованным от иноязычного общеупотребимого слова; 

 зоонимы (8 единиц): «Орёл» (от названия птицы); «Орлан» (от названия птицы);  

 геонимы (5 единиц); «Арктика» (от названия астероида Арктика); «Айланд» (слово означает 
«остров»); «Таймыр» - (от названия полуострова в России Таймыр); 

 мифонимы (3 единицы): «Левиафан» (от названия морского чудовища, упоминаемого в 
Ветхом Завете). 

Из вышесказанного следует, что в русском языке наиболее часто каронимы образовываются от 
антропонимов. Хотя в лингвокультурологическом аспекте каронимы представляют собой еще 
окончательно не сформировавшийся чрезвычайно разнородный пласт русской онимической лексики.  

Перспективой данного исследования является изучение других групп каронимов в 
лингвокультурологическим аспекте. 
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Abdullayeva Hulshat Caronyms of the Russian language in the linguoculturological aspect 
The article is devoted to the structural analysis of caronyms, or ship names. The author discusses the 

main approaches to the study of the linguoculturological potential of the caronyms of the Russian language. 
Key words: onomastics; caronym; linguistic culturology; semantics. 

 
 

УДК  819373.421 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ СЛОВАРЕЙ СИНОНИМОВ И ПАРОНИМОВ 
Амандурдыев Мерген Какагелдиевич, студент 4 курса 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 
Украина, г. Николаев 

 

Аннотация. В работе рассматриваются структура и содержание русских учебных словарей 
синонимов и паронимов, представлен анализ различных типов синонимических и паронимических 
словарей, установлены их особенности и определены структура и содержание учебных словарей 
синонимов и паронимов.  
Особое внимание уделено правилам построения основных разделов, которые содержатся в 
синонимических и паронимических словарях, определена роль порядка расположения слов в 
словаре, которое является основанием для осуществления поиска словарных единиц.  
Ключевые слова: синоним, пароним, словарь синонимов, словарь паронимов, словарная статья.  
 

Вступительная часть  
Богатство языка всегда связывают с изобилием и разнообразием синонимов и паронимов. Но 

синонимы и паронимы представляют одну из трудностей для иностранных студентов. Поиски нужного 
слова в неродном языке особенно трудны. Часто у студента возникают такие вопросы: «Какой из ряда 
синонимов или паронимов подходит больше в данном тексте?» - «Какой лучше передаст все оттенки, 
впечатления, ощущения?» Чтобы ответить на эти вопросы нужны словари синонимов и паронимов. 
Этим и обусловлена актуальность данной работы, целью которой является рассмотрение структуры и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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содержания учебных современных словарей синонимов и паронимов, а также проектирование и 
создание учебного электронного словаря, направленного на изучение синонимов и паронимов для 
студентов-иностранцев. 

Основная часть  
Словари синонимов и паронимов представляют собой собрание синонимических и 

паронимических рядов со стержневым словом / доминантой ряда в качестве заглавного. В 
зависимости от задач, которые ставят перед собой составители, типы словарей синонимов и 
паронимов могут быть различными: 

1) словарь может представлять собой многостороннее описание слов, вступающих в лексико-
семантической системе языка в синонимические и паронимическое отношения; 

2) словарь может быть ограничен по своему материалу и служить учебным целям в процессе 
преподавания языка, способствовать уточнению и расширению словарного запаса учащихся, 
содействовать развитию их речи;  

3) словари синонимов и паронимов могут быть практическим справочником, словарем-
указателем, рассчитанным на широкий круг читателей [4, с. 34]. 

Во всех анализируемых нами словарях приводятся синонимические и паронимические ряды – 
группы слов, имеющих одинаковое или близкое значение. Описание синонимических и 
паронимических рядов в словарях показывает стилистические и семантические различия между 
членами ряда. Семантические и стилистические отличия в синонимических и паронимических рядах в 
одних словарях могут быть описаны на английском языке, в других – на русском. 

На современном этапе развития словарного дела происходит изменение многих жанров 
синонимических и паронимических словарей и усиление их учебной ориентации. Так, учебный 
синонимический и паронимический словарь может быть использован не просто как справочный 
материал, но и как самостоятельное учебное пособие по развитию всех видов речевой деятельности 
и формированию коммуникативной компетенции. Достичь подлинной автономии можно только в 
случае наличия соответствующей подготовки обучающихся, т.е. необходимо научить их пользоваться 
словарем, знать структуру и типы словарей [5, с. 146]. 

Макроструктура синонимического и паронимического словаря – это структура всего словаря в 
целом, его построение, оформление, наличие предисловия, руководства по его использованию, 
структура самого словаря (по слова расположены по алфавиту, по тематике), наличие помет, списка 
сокращений, приложений, различных дополнительных материалов [3, с. 137]. 

Несмотря на то что существует множество различных типов синонимических и паронимических 
словарей, большинство из них имеют много сходного в технике оформления и представления 
материала. По структуре синонимические и паронимические словари обычно состоят из пяти 
основных разделов, которые выступают, как правило, в следующем порядке: 

- введение или предисловие; 
- раздел “Как пользоваться словарем”; 
- ключ к системе транскрипции, применяемой в словаре; 
- список сокращений и их объяснения; 
- основной список слов, т.е. собственно словарь; 
- дополнительный материал, т.е. различные приложения. 
Рассмотрим каждый из перечисленных разделов. 
Вступительная часть синонимических и паронимических словарей («Введение» или 

«Предисловие») является одним из наиболее важных разделов. Лингвистическая теория, 
определяющая структуру паронимического и паронимического словаря, обычно излагается во 
вводной части справочника. Новые паронимические и синонимические словари часто содержат 
специальные очерки, разъясняющие теоретические положения, на которые ориентируются 
составители словаря. 

Предисловие синонимического и паронимического словаря обычно начинается с описания 
истории создания синонимического и паронимического словаря и затем кратко определяет его объем 
и задачи.  

В разделе «Как пользоваться словарем» описана структура словарной статьи и способы 
лексикографической обработки слова. 

Последняя часть предисловия является изложением наиболее общих сведений о том, как 
данный словарь представляет материал, каковы общие принципы, которыми руководствовались 
составители. 

Во вступительной части также содержится список сокращений. Сокращения и символы, 
применяемые в синонимических и паронимических словарях, дают возможность наиболее экономным 
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и удобным образом представить в словаре информацию, которая повторяется от слова к слову [1, 
с.12]. 

Основной частью является собственно словарь, который состоит из словарных статей.  
В синонимическом словаре словарная статья представлена в виде синонимического ряда. 

Располагаются такие словарные статья в алфавитном порядке в соответствии с доминантой ряда. 
Кроме этого, в основную часть словаря синонимов и также в алфавитном порядке включаются такие 
слова, которые не являются доминантой. Такие слова сопровождаются не полной словарной статьей, 
а только указанием на отсылку к той доминанте, в синонимическом ряду которой содержится это 
слово.  

В словаре паронимов словарная статья состоит из перечня слов-паронимов. В словарях 
паронимов тоже принят алфавитный порядок расположения статей.  

Завершающей частью в словарях синонимов и паронимов являются различные приложения, 
которые содержат дополнительный материал. Приложения словарей, в некоторых синонимических и 
паронимических словарях обычно содержат два вида сведений:  

1) списки слов, по каким-либо причинам не попавших в основной список; 
2) энциклопедический материал, который особенно охотно дают в своих словарях некоторые 

издатели.  
Микроструктуру синонимического и паронимического словаря представляет структура 

словарной статьи [3, с. 137]. Словарная статья является относительно автономным разделом 
словаря, в котором представлена многосторонняя характеристика слова или какой-либо другой 
единицы языка. Структура словарной статьи зависит от типа словаря, тем не менее, какие-то общие 
части присущи всем словарным статьям. Эти части следующие: 

- заголовочное (заглавное) слово, открывающее словарную статью; 
- описание семантико-стилистических и грамматико-функциональных особенностей слова; 
- документальное подтверждение существования слова в языке и показ того, как оно реально 

используется в речи, т.е. цитаты-иллюстрации.  
Порядок расположения словарных статей является основанием для осуществления поиска 

нужного слова. В большинстве синонимических и паронимических словарей словарные статьи 
расположены в алфавитном порядке [6, с. 24]. 

Для удобства читателя, выбирающего нужное слово, в конце многих словарных статей даются 
отсылки к семантически близким синонимическим и паронимическим рядам.   

В плане содержания задачей синонимических и паронимических словарей является описание 
лексики языка. В функциональном аспекте он представляет собой произведение дидактического 
характера, которым читатель пользуется для проверки или расширения своей информации о языке. В 
структурном отношении синонимический и паронимический словарь характеризуется расчленённым 
расположением материала: каждому слову (или группе слов) посвящается независимый отрезок 
текста, составляющий словарную статью. Статья может быть сплошной или делиться на зоны 
основной и дополнительной информации [2, с. 53]. 

Выводы 
В результате проделанной работы мы достигли цели и основных задач, которые были 

поставлены в начале работы, а именно: анализируя различные словари, изучили правило построения 
структуры и содержания учебных словарей синонимов и паронимов, проанализировали структуры 
словарных статей и приложений. Изучая эти материалы, мы будем создавать учебный электронный 
словарь синонимов и паронимов, который соответствует всем вышесказанным правилом и наш 
словарь будет весьма продуктивно и удобно для использования студентов-иностранцев. 

Таким образом, говоря о синонимических и паронимических словарях, мы обнаруживаем 
потребность в учебных словарях синонимов и паронимов. Следует отметит, что рынок 
лексикографической продукции предлагает довольно ограниченный выбор лингвистических 
справочников синонимов и паронимов, их относительно небольшое количество. Существующие 
русские словари синонимов и паронимов вызывают трудности для использования студентов-
иностранцев. Создаваемы нами учебный электронный словарь синонимов и паронимов, который в 
отличие от остальных словарей обеспечивает быстроту и легкость наведения справок о словах, 
которые включены в данный словарь. Особенностью учебного электронного словаря синонимов и 
паронимов является обучающая функция, которая представлена синонимическими и 
паронимическими характеристиками и основными правилами употребления этого слова.  
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Amandurdyyev Mergen Structure and content of educational dictionaries synonyms and paronyms 
Abstract. In the work the structure and content of Russian educational dictionaries of synonyms and 

paronyms are considered , presents an analysis of various types of synonymic and paronymic dictionaries, 
establishes their features and defines the structure and content of educational dictionaries of synonyms and 
paronyms. 

Particular attention is paid to the rules for constructing the main sections, which are contained in 
synonymous and paronymic dictionaries, the role of the order of arrangement of words in the dictionary, 
which is the basis for the search for vocabulary units, is defined. 

Keywords: synonym, paronym, synonymic dictionary, paronymic dictionary, dictionary article.  
Амандурдиєв Мерген Структура і зміст навчальних словників синонімів і паронімів 

Анотація. У роботі розглянуто структуру і зміст російських навчальних словників синонімів і 
паронімів, представлено аналіз різних типів синонімічних і паронімічних словників, встановлені їх 
особливості та визначено структура і зміст навчальних словників синонімів і паронімів. 

Особливу увагу приділено правилам побудови основних розділів, які містяться в синонімічних і 
паронімічних словниках, визначено роль порядку розташування слів у словнику, яке є підставою для 
здійснення пошуку словникових одиниць. 

Ключові слова: синонім, паронім, словник синонімів, словник паронімів, словникова стаття. 
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Анотація: У статті подано основні методи розширення інформаційних запитів та проведено 
аналіз цих методів на доцільність їх використання, щоб підвищити ступінь релевантності видачі 
результатів пошуку, при розробці інформаційно-пошукових систем. 
Ключові слова: інформаційний-пошук, пошуковий запит, розширений запит. 
 

Основне завдання інформаційного пошуку – це пошук документів, які задовольнятимуть 
інформаційну потребу користувача. Проте користувач не завжди може точно і в повному обсязі 
сформулювати свій запит. Такі неповні запити не дозволяють пошуковій системі задовольнити 
потребу користувача в інформації. Рішенням цієї проблеми може бути модифікація, тобто розширення 
інформаційних запитів, які зможуть правильно і, що більш важливо, повністю виразити інформаційну 
потребу користувача.  

Метою статті є аналіз методів розширення інформаційних запитів, що дозволить визначити 
принципи їх роботи, основні характеристики та доцільність їх використання.  

Традиційно для розширення запитів інформаційного пошуку використовувалися семантичні 
словники – тезауруси. «Інформаційно-пошуковий тезаурус (ІПТ) – це контрольований словник термінів 
створений на природній мові, який явно вказує відносини між термінами і призначений для 
інформаційного пошуку» [1]. 

Основною одиницею тезаурусів є терміни, які поділяються на дескриптори (авторизовані 
терміни) і недескриптори (аскриптори). «Дескриптор – це ключове слово, вибране з групи умовно 
еквівалентних ключових слів і представляє цю групу при індексуванні та пошуку інформації. У ролі 
дескрипторів виступають терміни, що позначають окремі поняття деякої предметної області та 
задовольняють принципи загальновживаності, поширеності, стислості та термінологічної точності» [2]. 
Під аскрипторами розуміють лексичні одиниці інформаційно-пошукового тезауруса, які не можуть 
використовуватись для індексування в пошукових образах документів і підлягають заміні на 
відповідний дескриптор. Отже, кожне ключове слово не є дескриптором, але за допомогою смислових 
відношень у тезаурусі воно пов’язується із дескриптором свого класу [3].  

Типи зв’язків між дескрипторами частіше за все не відображаються в детальному переліку 
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відносин тезауруса, а записуються за допомогою невеликого набору відносин, які зазвичай 
поділяються на: ієрархічні і асоціативні. Ієрархічні відносини мають властивості транзитивності та 
антисиметричності, які можуть бути використані при надмірному індексуванні в інтересах підвищення 
ефективності інформаційного пошуку. Основними ієрархічними відношеннями є родо-видове 
відношення (нижче-вище) та відношення частина-ціле. Родо-видовий зв’язок встановлюється між 
двома дескрипторами, якщо обсяг поняття нижчого дескриптора входить в обсяг поняття вищого. 
Основним призначенням встановлення асоціативних відносин між дескрипторами інформаційно-
пошукового тезауруса є те, що встановлення такого зв’язку може вказати додаткові дескриптори, 
корисні при індексуванні або при пошуку [4]. 

Тезаурусами також називають лінгвістичні ресурси типу WordNet і EuroWordNet, що описують 
відносини між лексичними значеннями природної мови як ієрархічну систему груп синонімів – синсетів.  

Синсети в WordNet пов’язані між собою різними семантичними відносинами: 

 гіперонимічні (відношення вище-нижче):(сніданок → прийом їжі); 

 гіпонімічні (відношення вище-нижче): (факультет → професор); 

 меронімічні (відношення частина-ціле): (стіл → ніжка); 

 антонімічні: (лідер → послідовник); 

 синонімічні: (солдат→ воїн) [4]. 
Тезаурусний метод є досить простим в реалізації, а також ключовим в розширенні запитів, адже 

отриманий документ може бути релевантним, навіть якщо він не містить слів, які точно збігаються з 
запитом, але концептуально однакові. За своєю суттю тезаурус є штучною мовою опису, що будується 
на основі природної мови, а тому цей метод дозволить швидко знайти необхідну інформацію з 
мінімальними зусиллями з боку користувачів. 

Наступним методом оптимізації пошукової системи є метод вивчення журналів пошукових 
запитів. Ці журнали запитів надають цінні вказівки для розуміння типів документів, які користувачі 
мають намір отримати, формулюючи запит з набором конкретних термінів. Цей метод використовують 
для аналізу уподобань користувача та додавання відповідних термінів до запиту.  

Ханг Цуй розробив систему, яка витягує додаткові терміни на основі поведінки користувача та 
зберігає їх у вигляді журналів запитів. Ці журнали зберігають список всіх документів, які були відвідані 
за конкретним запитом. Обчислення ймовірності перегляду документа, коли в ньому присутнє певне 
слово запиту, дозволяє визначити релевантність цього документа. 

З журналів запитів можна витягти багато сеансів запитів. Кожен сеанс містить один запит і набір 
документів, на які користувач натиснув. Центральна ідея цього методу полягає в тому, що якщо набір 
документів часто обирається для тих самих запитів, то терміни в цих документах тісно пов’язані з 
умовами запитів. Коли подається новий запит, спочатку витягуються терміни запиту (після видалення 
стоп-слів). Тоді для кожного терміну запиту всі корельовані терміни документа вибираються на основі 
умовної ймовірності. Об’єднуючи ймовірності всіх термінів запиту, можна обчислити значення 
згуртованості терміну документа для нового запиту [5]. Проте такий метод не здобув популярності, 
оскільки він негативно впливав на ефективність пошуку при добре сформованому оригінальному 
запиті. 

Існують також локальні методи розширення пошукових запитів. Такі методи змінюють запит з 
урахуванням документів, знайдених за вихідним запитом. До локальних відносяться такі методи: 

 Зворотній зв’язок за релевантністю; 

 Зворотній зв’язок за псевдорелевантністю; 

 (Глобальний) неявний зворотний зв’язок за релевантністю [6]. 
Ідея зворотного зв’язку за релевантністю (Relevance Feedback) полягає в залученні користувача 

до процесу пошуку, щоб покращити кінцевий список результатів. Зокрема, користувач повідомляє 
систему про релевантність документів у первинному наборі результатів. Процедура починається з 
того, що користувач обирає найбільш релевантні документи у наборі відповідей, отриманих з 
початкового запиту. Далі система виділяє репрезентативні терміни (або вирази) обраних документів 
та включає їх до нового формулювання запиту. Система визначає краще представлення потрібної 
інформації на основі відгуку користувача та відображає переглянутий набір результатів пошуку [6]. 

Метод RF може передбачати одну або декілька ітерацій. В основі цього процесу лежить ідея, 
згідно з якою користувач не в змозі сформулювати точний запит, не знаючи добре змісту колекції, але 
може оцінити документи. Тому доцільно виконати кілька таких ітерацій, щоб уточнити запит. В рамках 
цього сценарію зворотний зв’язок за релевантністю також може бути ефективним у відстеженні змін 
інформаційних потреб користувача. Перегляд деяких документів може допомогти користувачеві 
уточнити свої уявлення про інформацію, яку він шукає. 

Розширення запиту з використанням псевдорелевантності (Pseudo-Relevance Feedback) є 
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корисною та популярною методикою переформулювання запиту. В рамках цього методу спочатку 
виконується пошук і знаходиться вихідна сукупність документів, в якій перші N документів 
передбачаються релевантними, а потім ці документи використовуються для переформулювання 
запиту з використанням додаткових термінів для поліпшення результатів. Потім цей розширений 
запит буде оновлено для отримання остаточного набору документів, які будуть доступні 
користувачеві. Актуальність термінів розширення залежить від початково отриманих документів [7].  

М.К. Чінакотла у своїй роботі «Multilingual Pseudo-Relevance Feedback: Performance Study of 
Assisting Languages» пропонує використовувати допоміжну мову для поліпшення результатів пошуку 
пошукової системи. Запит перекладають на допоміжну мову і двічі виконують зворотний зв’язок за 
псевдорелевантністю, один раз для мови запитів та ще один для допоміжної мови. Потім вони 
об’єднують розширенні терміни, отримані з обох екземплярів зворотного зв’язку, використовуючи 
переклад та отримують документи для розширеного запиту [8]. 

Арджун Атрея пропонує дуже перспективний підхід, який враховує структуру документів, при 
якому система надає пріоритет термінам розширення. Ідея полягає в тому, що термін, який 
знаходиться у заголовку документа, є більш важливим для цього документа, ніж термін, який 
знаходиться в тілі. Заголовок більш компактно представляє весь документ, і тому малоймовірно, що 
назва буде мати слово, яке не пов’язане з документом. Такий тип розширення може 
використовуватись, наприклад, при виборі термінів розширення для загального пошуку з таких 
підмножин, як Вікіпедія, де документи зазвичай мають мінімально фіксований набір полів, а саме: 
заголовок, тіло, інфобокс та категорії. Отримані таким чином результати є дуже перспективними і 
підвищують точність інформаційного пошуку [9]. 

Псевдорелевантність зворотного зв’язку відображає важливі терміни тільки на основі їх спільної 
появи в документі. Але для коректності результатів недостатньо лише взаємного поєднання. Потрібно 
розглянути семантичні та лексичні властивості слова. Крім того, оскільки зворотний зв’язок не 
залежить від користувача, існує ймовірність відхилення від теми. Це відхилення відбувається в 
результаті додавання термінів, які не мають ніякого зв’язку з темою запиту. 

Висновки.  
Розглянувши основні методи розширення інформаційних запитів можна зробити висновок, що 

для створення пошукової системи по сайту найбільш доцільно використовувати тазаурусний метод та 
метод зворотного зв’язку за псевдорелевантністю. Методи зворотного зв’язку за псевдорелеваністю 
не залежать від будь-якого зовнішнього лексичного ресурсу і, таким чином, невідоме слово не 
перешкоджає ефективності пошуку інформації. Такий метод витягує лексично і семантично пов’язані 
терміни для запиту і, таким чином, можна отримати документи, які контекстуально відносяться до 
запита, але не містять його термінів. Втім, через те, що користувач не може впливати на результати 
видачі, існує ймовірність відхилення від початкової теми запиту. 

Тазаурусний метод є ключовим в розширенні запитів, адже отриманий документ може бути 
релевантним, навіть якщо він не містить слів, які точно збігаються з запитом, але концептуально 
однакові. За своєю суттю тезаурус є штучною мовою опису, що будується на основі природної мови, а 
тому цей метод дозволить швидко знайти необхідну інформацію з мінімальними зусиллями з боку 
користувачів Процес індексування тезаурусу базується на лінгвістичних, граматичних знаннях, а також 
знаннях предметної області, що підвищує результативність пошуку.  

Результати, отримані при проведенні цього дослідження, можуть бути використанні при 
подальшому аналізуванні та вдосконаленні методів розширення запитів інформаційного пошуку, а 
також розвитку такого розділу комп’ютерної лінгвістики та інформатики як штучний інтелект. 
Проведений аналіз наявних методів розширення інформаційних запитів показав актуальність 
подальшого дослідження та розробки універсального метода, який буде максимально ефективно 
задовольняти пошукові потреби користувача. 
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Аннотация: В статье представлены основные методы расширения информационных 
запросов и проведен анализ этих методов на целесообразность их использования, чтобы 
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РОЛЬ ДАВНЬОГРЕЦЬКОГО ТЕАТРУ В ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ ЛЮДСТВА 
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Україна, м. Миколаїв 
 

Анотація: Стаття присвячена аналізу давньогрецького театру, його значенню в історії світової 
культури та впливу театру на подальший розвиток культури.  
Ключові слова: античність, театр, давньогрецький театр, культура. 
 

Актуальність теми: театральна культура стародавньої Греції є початковим етапом, відправною 
точкою в розвитку світового театрального мистецтва. Давньогрецький театр – це особливе джерело 
знань, яке допомагає вивчати наступні епохи після Античності. Постановка значних суспільно-
політичних, філософських та етичних питань, насиченість драматургічних творів ідеями патріотизму, 
увага до людини, глибина героїчних характерів, що пробуджує свідомість глядачів, складають 
унікальність давньогрецького театру. 

Метою роботи є систематизування інформації про давньогрецький театр, з`ясування 
характерних особливостей театру в Давній Греції та його значення у світовій культурі.  

Відомо, що античний театр виник у VI столітті до нашої ери, а його історія охоплює майже 
тисячоліття (VI ст. до н.е. – V-VI ст. н.е.) Як зазначають В. І. та Н. І. Пащенки, «драма виникла, коли 
давно вже відбувся перехід від знеособленої, тобто народної, форми творчості до індивідуальної. 
Свідчення цьому – значна кількість ліричних жанрів і поява багатьох видатних поетів. Проте в нових 
умовах становлення рабовласницької демократії лірика вже не могла відповісти на запити епохи, 
певною мірою вона себе вичерпала. Потрібні були нові види мистецтва, які могли б виховувати у 
громадян почуття патріотизму і відповідальності за свою державу. Ними й стали драматичні жанри» 
[1]. 

З цього можна зробити висновок, що витоки античної драми тісно пов’язані із суспільно-
історичними процесами, які переживала антична цивілізація в VI-V ст. до н. е. – це період, коли 
остаточно утвердився рабовласницький устрій, який прийшов на зміну первісному ладу. Це саме той 
час, коли «людина як індивід більше не хоче ототожнювати й зливати себе з колективом, з 
«натовпом», вона хоче мати і відстоювати власне «я». Вона формує особистісний погляд на 
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оточуючий світ, на природу, навіть на богів. Людина вже не хоче приймати загальноприйняті норми і 
закони, вона хоче сама будувати стосунки зі світом через власні емоції і відчуття» [1]. 

Створенню театральної культури, безумовно, сприяла релігія, адже театр виник на культовій 
основі із сільський святкувань на честь бога Діоніса –  на цих святах виконувалися дифірамби і фалічні 
пісні, що містили елементи діалогу та театральної дії. «Релігійні обряди греків були досить 
видовищними, вони супроводжувалися музикою, піснями, танцями, поезією, святині прикрашалися 
квітами, предметами прикладного мистецтва. Обрядова традиція вагомою мірою визначила 
композицію трагедії і її стиль» [2]. 

Давьогрецький театр пройшов довгий шлях своєї еволюції перш ніж набув свого класичного 
вигляду. Існує декілька етапів розвитку давньогрецького театру. Перше суттєве реформування 
трагедії належить Феспіду (VI ст. до н. е.). У своєму посібнику Ю.І. Ковбасенко зазначає, що «Феспід 
виділив з хору особливого виконавця – актора. Феспід був першим афінським трагічним поетом» [3]. У 
Театральній енциклопедії зазначено, що «перша постановка його трагедії відбулася навесні 534 р. до 
н.е. на святі Великих Діонісій. Цей рік за традицією прийнято вважати роком народження світового 
театру. Ранні грецькі трагедії нагадували, швидше за все, ліричні кантати й майже суцільно 
складалися з пісень хору і актора» [4]. 

«Свого розквіту театральне мистецтво досягло у творчості трьох великих трагіків – Есхіла, 
Софокла, Еврипіда – і комедіографа Аристофана. Одночасно з ними писали й інші драматурги, але до 
наших днів дійшли тільки невеликі уривки їх творів, а іноді й лише ім’я того або іншого поета» [4]. 
Якісно нового змісту і форми трагедія набула після появи на театральному горизонті Есхіла (525–456 
рр. до н. е.). Талановитий автор, який настільки вдосконалив трагедію, що заслуговує почесного 
звання «батько трагедії». Саме у його творчості трагедія остаточно оформилася як драматичний 
жанр. Перш за все слід відзначити введення Есхілом другого актора. Це вагомо вплинуло на розвиток 
діалогу в п’єсі. «Величезна заслуга Есхіла полягає у створенні могутніх і величних характерів – 
монументальних образів, носіїв нечуваних пристрастей, учасників грандіозних конфліктів» [3]. Образи 
Прометея («Прометей прикутий»), Клітемнестри, Ореста, Кассандри, Електри (трилогія «Орестея») 
назавжди увійшли до скарбниці світової драматургії.  

Продовжив розвивати оформлені Есхілом принципи драматичного мистецтва Софокл (496–406 
рр. до н. е.). Значним його внеском стало введення третього актора. «З того моменту діалог у трагедії 
виходить на перший план, що суттєво розширює можливості драматурга показати конфлікт, більше 
того – поглибити конфлікт і урізноманітнити його» [4]. «Характерним для Софокла є використання 
прийому контрасту. Контрастність дає авторові змогу сильніше підкреслити слабкі й сильні сторони 
персонажів, щоб глядач міг чітко зрозуміти їхню внутрішню суть» [3]. Контрастними образами 
постають Едіп і сліпий Тіресій («Цар Едіп»), Креонт і Тіресій («Антігона»), Антігона та Ісмена («Цар 
Едіп»), Електра і Клітемнестра («Електра»). 

Отже, античний театр мав велике виховне і суспільне значення. Під час вистав 
проголошувались сучасні, філософські, суспільні, морально-етичні проблеми тогочасного суспільства. 
Можна вважати, що театр у давній Греції має пізнавальний та повчальний характер. На жаль, до XXI 
століття ця традиція не збереглась, і нині театр має лише розважальний характер.  
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «концепт» и особенности концептосферы в 
творчестве американской писательницы начала ХХ века Эдит Уортон на примере ее повести 
«Итен Фроум». Подчеркивается, что концепты “love”, “sin”, “duty” представлены в повести не 
только лексически, но и на уровне традиций, которым герои следуют. 
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, концептосфера. 

 

В наши дни понятие «концепт» связано с любым культурным аспектом жизни и может 
рассматриваться путем его восприятия, а также способствовать формированию представления о нем. 
Кроме того, лингвистическое учение сегодня все больше интересуется когнитивным аспектом 
различных явлений. Так, актуальным является процесс формирования представления о том или ином 
явлении, а значит о разных концептах. 

Говоря о статусе концепта в процессе познания и коммуникации, необходимо учитывать 
феноменологический аспект культуры как специфики человеческой деятельности, обладающей 
внутренней целью. По мнению Ю.М. Лотмана, «понятие цели неизбежно включает в себя 
представление о неком конце события. Человеческое стремление приписывать действиям и 
событиям смысл и цель подразумевает расчлененность непрерывной реальности на некоторые 
условные сегменты; осмысление связано с сегментацией недискретного пространства» [1].  

Исследование концептов позволяет провести как лингвистический, так и филологический 
анализ, что, безусловно, будет способствовать более глубокому пониманию текста и интенций 
автора.  

Так, актуальность дипломной работы определяется тем, что антропоцентрическая научная 
парадигма в языкознании позволяет взглянуть на язык не как на имманентную сущность, а как на 
средство выражения и формирования “homo sapiens” (“человека разумного”) и “homo loquens” 
(“человека играющего”) и открывает новые перспективы для изучения этноцентризма 
речемыслительной деятельности [2].  

В отличие от других дисциплин когнитивного цикла, в когнитивной лингвистике 
рассматриваются только те когнитивные структуры и процессы, которые свойственны человеку как 
“homo loquens”. А именно, на первом плане находятся: системное описание и объяснение механизмов 
человеческого усвоения языка и принципы структурирования языковых знаний. 

Целью данной работы является раскрытие понятия «концепт» и выявление ведущих концептов 
в рамках произведения Э. Уортон “Ethan Frome”, а также создание учебного веб-сайта для студентов 
прикладной лингвистики на основе исследуемого материала. 

Принадлежавшая к нью-йоркской аристократии американская писательница Эдит Вортон 
(1862–1937) раскрыла в своем творчестве ограниченную культуру и жесткие нормы поведения 
высшего общества. Местом действия самого известного своего произведения повести “Ethan Frome” 
(1911) она выбрала Новую Англию, с иронией поведав историю несчастной любви обедневшего 
фермера Итена Фроума и молодой красивой девушки Мэтти Силвер. После смерти родителей Итен 
вынужден жениться на свой кузине Зенобии, ухаживающей за его больной матерью. После 
нескольких утомительных прожитых с ней совместных лет, на пути Итена появляется родственница 
Зенобии Мэтти Силвер, которая приехала к Фроумам, чтобы помогать им по хозяйству. Итен 
влюбляется в Мэтти, но, будучи истинным пуританином, не может бросить жену и жениться на ней. 
Зенобия, догадавшись о чувствах Итэна и Мэтти, собирается отправить родственницу обратно домой. 
Влюбленные решают покончить жизнь самоубийством, но оба остаются живы, хотя сильно 
покалечены. Теперь инвалид Итен вынужден заботиться о жене и покалеченной возлюбленной…  

Имя Ethan изначально заключает в себе некий код греховности, а согласно сюжету, поступки 
персонажа с данным именем часто не могут быть одобрены истинным пуританином. Код греховности 
проявляется и на лексическом уровне. Слово “Sin” часто встречается на протяжении всего 
произведения. 

Жена Итена Zenobia (производное ласкательное имя – “Zeena”) – обладательница имени 
человека, способного стойко выстоять в любых жизненных ситуациях, что можно наблюдать в 
произведении. “Zenobia” named after Zenobia, Queen of Palmyra, who openly defied the Roman Emperor 
A.D. 270. Thus any powerful ambitious woman” [3, р. 4]. Словарь Вебстера (New Websters Dictionary and 
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Thesaurus of English language) дает следующую трактовку этого имени: “A beautiful and strong-minded 
woman…” [4, р. 1211]. Как видим, характеристики совпадают. 

Имя возлюбленной Итена Фроума, Matty Silver, словарь Вебстера (New Websters Dictionary and 
Thesaurus of English language) определяет так: “silver” – “sweet”, “gentle”, “peaceful”; “bright”, 
“resplendent”, “white”; “precious”. Прослеживается связь между значениями слова “silver” и образом 
Matty. Для Итена она «нежная», «светлая», «драгоценная», «великолепная», любовь всей его жизни.  

Так, выбор имени определяет образ, характер и поведение персонажей, а также усиливает 
восприятие произведения в целом, способствует его более глубокому пониманию.  

Как отмечалось выше, действие повести “Ethan Frome” происходит в Новой Англии, где 
ведущей религией является протестантизм. Большинство исследователей связывает основные 
характеристики американского характера с основополагающей ролью протестантизма как основной 
Северо-Американской конфессии и предлагают следующий набор характеристик: высокая ценность 
плодотворного действия, аскетизм, рационализм, практицизм, утилитаризм, прагматизм [5]. 

М. Вебер в книге «Протестантская этика и дух капитализма» раскрывает сущность религии 
протестантизма, выявляя его отличия от католицизма и приходит к выводу, что протестанты 
преобладают среди владельцев капитала, предпринимателей и высших квалифицированных слоев 
рабочих; среди них, готовящихся, по мнению М. Вебера, к «буржуазному» образу жизни, больше 
людей с техническим образованием; этот факт объясняется своеобразным складом их психики, 
возникающийся в процессе их начального воспитания. Для М. Вебера было наиболее ценно в 
человеческих и деловых отношениях понимание долга, ответственности. В деловом мире очень 
важно понимание этики ответственности [6]. 

Так, следует обратить внимание на морфологический разбор слова “calling” («призвание»: 
«знак о том, спасен ты или нет можно получить лишь совершенствуясь в своей профессии»). Это 
слово впервые появилось в Библии и далее оно обрело свое значение во всех светских языках 
народов, исповедующих протестантизм.  

Протестантская церковь отменила выкуп грехов. Взаимоотношения Бога и человека 
определены жестко – есть избранные и неизбранные, изменить ничего нельзя, но можно 
почувствовать себя избранным. Для этого необходимо, во-первых, тщательно исполнять свой 
профессиональный долг, а во вторых, избегать наслаждений – и в совокупности это должно 
обеспечить рост богатства [6]. 

Говоря о концептуальном пространстве произведения, можно выделить следующие концепты: 
“love”, “sin”, “duty” как наиболее значимые, которые пронизывают все произведение и неразрывно 
связаны друг с другом. Они – символы страданий главного героя, его невозможности что-либо 
изменить. 

Концепт “love”, как один из наиболее важных, включает в себя понятия «доброта», «близость», 
«забота», «трепетное отношение», «ухаживание», «страстное желание», «всплеск эмоций». В 
качестве лексической репрезентации данного концепта можно выделить такие единицы как “care”, 
“intimacy” и “inclination”, “outburst of emotion”, “to woo”. Этимологический словарь под редакцией 
Вебстера (New Websters Dictionary and Thesaurus of English language) дает следующее определения 
концепта “love”: “to regard with passionate and devoted affection, as that of one sex for the other”, 
“affection; kind feeling; friendship; strong liking or desire; fondness; good will”, “especially, devoted 
attachment to, or tender or passionate affection for, one of the opposite sex”. По определению 
Оксфордскового словаря под редакцией Hornby (Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current 
English) “love” – это: “warm, kind feeling between two persons; sexual passion or desire”. Если обратиться 
к словарю Longman Dictionary of Contemporary English, то можно обнаружить следующее 
определение: “a strong feeling of fondness for another person, especially between people of the opposite 
sex”. Macmillan English Dictionary for Advanced Learner’s же дает следующее определение: “someone 
you have a sexual or romantic relationship with”.  

Рассмотренные определения объединяют в себе такие понятия как “intimacy” и “inclination”, 
“outburst of emotion”, которые в полной мере истинный пуританин Итен не может реализовать. Он не 
может действовать по велению сердца, а вынужден мириться с предначертанным ему унылым 
существованием, которое он не в праве изменить. Чувство, которое заставило его жениться на 
Зинобии – не любовь, а только нежелание быть одному. Его мечтания и иллюзии, выраженные 
такими лексическими единицами как “inclination”, “to woo”, “to long” можно проследить в следующих 
строках: “They had never before avowed their inclination so openly, and Ethan, for a moment, had the 
illusion that he was a free man, wooing the girl he meant to marry. He looked at her hair and longed to 
touch it again, and to tell her that it smelt of the woods; but he had never learned to say such things” [3, р. 
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63]. Страдания Итена Фроума сильнее, чем могут показаться на первый взгляд, он до последнего 
момента не решается признаться в любви Мэтти. 

Рассматривая концепт “sin” в рамках данного произведения можно опираться на такие понятия 
как «нарушение моральных норм», «нарушение законов, предписанных человеку Богом», а так же 
«тайное желание и влечение к человеку противоположного пола». Для полного понимания сущности 
данного концепта следует обратиться к этимологии слова “sin”. Например, Вебстеровский 
этимологический словарь (Webster’s International Dictionary) дает следующее определение: “to depart 
voluntarily from the path of duty prescribed by God to man; disobedience of the divine command; any 
violation of God's will, either in purpose or conduct; moral deficiency in the character; iniquity”. Оксфордский 
словарь под редакцией Hornby (Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English) такое: “breaking 
of God’s laws; behaviour that is against the principles of morality”. Что касается словаря Macmillan English 
Dictionary for Advanced Learner’s, то по его определению “love” – это “disobedience to God; the breaking 
of law regarded as holy”. Macmillan English Dictionary for Advanced Learner’s под “love” понимает “an 
action, thought, or way of behaving that is wrong according to religious laws”, а так же “an action or way of 
behaving that you think is morally wrong” [8]. 

Говоря о лексических репрезентантах концепта “sin” можно выделить такие единицы как 
“passion”, “to long”, а так же “to fancy”, которые можно неоднократно встретить в данном 
произведении. 

Проявление таких понятий как «долг», «обязательство», и в некотором смысле «бессилие 
перед обстоятельствами» оказываются наиболее многочисленными и описываются с высокой 
степенью экспрессии. В качестве лексической репрезентации концепта “duty” можно рассматривать 
такие наиболее часто встречающиеся единицы как “obligation”, “inheritance”, “suffering”, глагол 
“have to” и само название “New England”, которое в свою очередь может быть охарактеризовано 
такими понятиями как “farm”, “L”, “work”, “grit”, а так же описанием свойственной данной местности 
природы. 

Следует обратиться к определениям лексической единицы “duty”, представленным в 
этимологических словарях. Например, этимологический словарь английского языка под редакцией 
Вебстера (Webster’s International Dictionary) дает следующее определение: “that which a person is 
bound by moral obligation to do, or refrain from doing; which one ought to do; service morally obligatory”. 
Оксфордский же словарь под редакцией A.S. Hornby «настаивает» на том, что понятие “duty” – это 
“what one is obliged to do by morality, law, a trade, calling, conscience, etc”. Что касается словаря 
Longman, то согласно его определению, “duty” – это “what one must do either because of ones job or 
because one thinks it right”. 

Приведенные выше определения объединяет общая мысль, отправной точкой для которой 
являются понятия «обязательство», «долг», выполнение которого продиктовано не только 
моральными устоями, но и жизненными обстоятельствами, связанными с деятельностью человека, 
истинного пуританина, что мы и можем проследить в данном произведении. Долг пуританина 
проявляется в его отношении к земле, дому, продолжении дела, начатого его родителями. Эта мысль 
подчеркивается автором в следующих строках: “The house was bigger in my father’s time: I had to take 
down the ‘L’, a while back, checking with a twitch of the left rein the bay’s evident intention of turning in 
through the broken-down gate” [3, р. 10]. В рассуждениях о хозяйстве и собственной ферме главный 
герой выражает эмоции при помощи экспрессивного модального глагола “have to” и подробного 
описания каждой детали двора.  

Неотъемлемой частью долга Итена является и осознание им ответственности и обузы, 
связанной с ощущением беспомощности и душевными муками. Автор подчеркивает, что физическое 
страдание героя несопоставимо с его душевным: “Frome’s had been beyond the common measure, no 
one gave me an explanation of the look in his face which, as I persisted in thinking, neither poverty nor 
physical suffering could have put there” [3, р. 7]. 

Долгом, который выполняет герой перед родителями и землей, на которой стоит его дом, 
являет все, что связано с устоями Новой Англии: “Beyond the orchard lay a field or two, their boundaries 
lost under drifts; and above the fields, huddled against the white immensities of land and sky, one of those 
lonely New England farm-houses that make the landscape lonelier” [3, р. 10].  

Согласно М. Веберу, главное для пуританина, помимо всего прочего – это труд. В произведении 
встречается большое количество упоминаний слова “work”, что, естественно, не случайно: “He worked 
like ten at the unloading, and when it was over hastened on to Michael Eady’s for the glue” [Ethan Frome, 
1911: 42], “His hard day’s work in the keen air made him feel at once lazy and light of mood …” [3, р. 37]. 
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Проанализировав рассмотренные выше концепты “love”, “sin”, “duty”, можно сделать вывод, что 
они ярко выражены не только посредством лексики, но и в мыслях героев и традициях, которым они 
следуют. 

На основе работы создан также информационный веб-сайт «Особенности концептосферы в 
творчестве Эдит Уортон», который содержит словарь основных понятий и терминов обобщает 
информацию по указанной теме, синтезирует полученные знания, а также предлагает пользователям 
проверить знания по теме. Этот информационный веб-сайт будет вспомогательным средством для 
студентов прикладной лингвистики НУК им. адм. Макарова в рамках курсах «История зарубежной 
литературы» и «Лингвокульторология». 
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Бердіджанова T.Б., Данильчук О.М. Особливості концептосфери у творчості Едіт Вортон 
Анотація: У статті розглядається поняття «концепт» і особливості концептосфери у 

творчості американської письменниці початку ХХ століття Едіт Вортон на прикладі її повісті 
«Ітен Фроум». Підкреслюється, що концепти "love", "sin", "duty" представлені в повісті не тільки 
лексично, а й на рівні традицій, якi герої наслiдують.  

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, концепт, концептосфера.  
Features of the conceptosphere in the work of Edith Wharton 

Annotation: The article discusses the concept of "concept" and features of the concept sphere in the 
works of the American writer of the early twentieth century Edith Wharton on the example of her story "Iten 
Frome".  It is emphasized that the concepts “love”, “sin”, “duty” are presented in the story not only lexically, 
but also at the level of the traditions that the characters follow. 

Key words: cognitive linguistics, concept, concept sphere. 
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Статтю присвячено огляду проблем сучасних лінгвістичних студіювань рекламного 
дискурсу. Висвітлено поняття «рекламний дискурс», наведено перелік ознак рекламного дискурсу 
та сформовано теоретичне підґрунтя, релевантне для подальших досліджень рекламного 
дискурсу з позицій лінгвосеміотики, сугестивної лінгвістики та соціолінгвістики. 

Ключові слова: рекламний дискурс; реклама; лінгвосеміотика; сугестивна лінгвістика; 
соціолінгвістика . 

 

Феномен реклами вже доволі тривалий час є об’єктом наукових досліджень, у результаті чого 
з’явились праці, в яких рекламний дискурс ґрунтовно досліджено з позицій структурної лінгвістики (В. 
Горлачова, О. Зелінська, І. Лисичкіна, І. Мозова, В. Олексенко, І. Остапчук, Н. Соболєва), 
комунікативної лінгвістики (Н. Кондратенко), лінгвокультурології (О. Денисевич), психолінгвістики (Н. 
Кутуза), лінгвопрагматики (Ф. Бацевич, М. Крамаренко, О. Макєдонова), соціолінгвістики (Н. 
Подольчак), гендерної лінгвістики (Л. Андрушко, А. Малишенко, М. Сьомкіна), лінгвосеміотики (О. 
Щербак), сугетивної лінгвістики (Т. Ковалевська, В. Зірка, Л. Ільницька, С. Романюк, Ю. Станкевич) 
тощо. Однак спорадичністю і досі відзначаються комплексні дослідження рекламного дискурсу, 
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пов’язані насамперед з його одночасною кваліфікацією з позицій лінгвосеміотики, сугестивної 
лінгвістики та соціолінгвістики. Тому актуальність нашої роботи полягає в необхідності визначення 
теоретичної та методологічної основи для проведення таких досліджень у подальшому. 

Мета статті – систематизація даних про феномен реклами й обґрунтування вибору 
методологічної бази для дослідження реклами з позицій лінгвосеміотики, сугестивної лінгвістики та 
соціолінгвістики. Для реалізації мети необхідно розв’язати такі завдання:  

1) визначити сутність поняття «рекламний дискурс»; 
2) установити спектр ознак рекламного дискурсу; 
3) сформувати теоретичне підґрунтя, релевантне для досліджень рекламного дискурсу з позицій 

лінгвосеміотики, сугестивної лінгвістики та соціолінгвістики. 
Об’єктом роботи є феномен рекламного дискурсу , а предметом – теоретичні засади для його 

досліджень у парадигмах лінгвосеміотики, сугестивної лінгвістики та соціолінгвістики. 
Рекламний дискурс (у широкому розумінні) – це процес обміну інформацією, що відбувається в 

сфері реклами. В ньому зазвичай беруть участь адресант (масовий, анонімний, може мати безліч 
образів), адресат (дистанційований поліадресат) і текст. Крім цього, в структурній схемі рекламної 
комунікації є такі елементи, як код, канал передачі повідомлення, контекст і ситуація. Однак у 
лінгвістичній парадигмі більш актуальним є такі визначення, за якими рекламний дискурс – це 1) 
«складний опосередкований мовленнєвий акт, переносний (прагматичний) сенс якого відрізняється від 
буквального (семантичного) змісту, де іллокутивна мета того, хто говорить, безпосередньо 
маніфестується за допомогою лексики» [1, с. 12]; 2) «сфера мовленнєвої діяльності, продуктом якої є 
рекламний текст»; 3) «складне комунікативне явище, пов’язане не лише з породженням самого 
рекламного тексту, але й уміщене в складний взаємозв’язок із цілою низкою екстралінгвістичних 
факторів – знань про світ, намірів, настанов та конкретних цілей створювача дискурсивного простору 
та реципієнта цього дискурсу» [2, с. 47]. Однак для нашої подальшої роботи найбільш релевантним є 
таке визначення: «різновид масової комунікації, що виступає середовищем створення та поширення 
інформативно-образних, експресивно сугестивних текстів спрямованого та безособистісного 
характеру, оплачених рекламодавцем та адресованих їх групам людей із метою схилити до 
необхідного вибору чи дії» [цит. за 3] (курсив наш. – В. Б.), оскільки наведена дефініція уможливлює 
здійснювати дослідження рекламного дискурсу одразу з позицій лінгвосеміотики (рекламний дискурс 
як текст), соціолінгвістики (рекламний дискурс як масова комунікація) та сугестивної лінгвістки 
(рекламний дискурс як засіб схилити до необхідного вибору чи дії). 

Серед ознак рекламного дискурсу вчені часто називають такі: 
1) інформативність, образність, експресивно-сугестивне забарвлення, що досягається шляхом 

ефективного використання мовних засобів, покликаних вплинути на адресата (Т. Заболотна) [4, с. 
197]; 

2) конкретність, доказовість та чіткість викладу, лаконічність, оригінальність, грамотність та 
пріоритет функцій інформування та переконування (Д. Розенталь, М. Кохтєв) [5, с. 10]; 

3) впливовість, інформативність, авторська модальність (Г. Франке, а також В. Зазикін, Т. 
Ковалевська, Р. Мокшанцев, О. Олексюк) [6, с. 64].  

У праці О. Щербак констатується, що рекламний дискурс має онтологічний статус і діалектичний 
характер, а також розуміється як соціальне явище та «комунікативний феномен зі сталими та 
потужними важелями здійснення впливу на аудиторію через неоднорідність жанрів і стилів відповідних 
текстів» [7, с. 18]. Крім цього, зазначається, що рекламний дискурс, наділений контекстуальністю, 
антропоцентричністю, інтерактивністю, динамічністю й орієнтованістю на створення макросеміотичних 
одиниць як основними ознаками дискурсу, має ще і специфічні властивості, серед яких впливовість, 
комунікативність, прагматична скерованість та полікодовість.  

Отже, огляд наукової літератури засвідчує відсутність установленого погляду на поняття 
рекламний дискурс, але в цьому матеріалі ми змогли узагальнити наявну в науковій думці інформацію 
та окреслити теоретичні засади для подальших студіювань рекламного дискурсу в парадигмах 
лінгвосеміотики, сугестивної лінгвістики та соціолінгвістики, що є доволі перспективною справою, адже 
дослідження такого типу ще не здійснювалися.  
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Brodkin V. О. Advertising discourse: problems of modern linguistic research 
The article is dedicated to the research of problems in modern linguistic studies and the studies 

concerning the terminology of the advertising discourse. In accordance with this, the concept of advertising 
discourse, the establishment of signs and functions of advertising discourse was highlighted and the 
theoretical basis was formed that which is relevant for the research of advertising discourse from the 
standpoint of linguistic semiotics, suggestive linguistics and sociolinguistics. 

Key words: advertising discourse; advertising; linguistic semiotics; suggestive linguistics; 
sociolinguistics. 
Бродкин В. А. Рекламный дискурс: проблемы современных лингвистических исследований 

Статья посвящена обзору проблем современных лингвистических исследований рекламного 
дискурса. Раскрыта суть понятия «рекламный дискурс», приведен перечень признаков рекламного 
дискурса и сформированы теоретические основы, релевантные для дальнейших исследований 
рекламного дискурса с позиций лингвосемиотики, суггестивной лингвистики и социолингвистики. 

Ключевые слова: рекламный дискурс; реклама; лингвосемиотика; суггестивная 
лингвистика; социолингвистика. 
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Статтю присвячено дослідженню феномену адресата в рекламі та виявленню мовних засобів його 
гендерного позиціонування в українській комерційній телерекламі. З цією метою розроблено 
класифікацію адресатів реклами та проілюстровано її. 
Ключові слова: реклама; рекламний текст; адресат; явний адресат; прихований адресат; вплив. 
 

Адресатами в рекламній комунікації є потенційні споживачі, для яких призначена реклама. Їхній 
лінгвістичний образ уже досліджено на матеріалі англійсько- (О. Макєдонова, Д. Чигаєв), німецько- 
(В. Самаріна) та російськомовної (О. Горячев, С. Кушнерук, Д. Скнарьов) комерційної реклами. 
Проблемі мовної об’єктивації адресата української комерційної телереклами теж присвячено певні 
наукові роботи, але їхня кількість є незначною, та й вони виконані лише з позицій синтаксису (праці 
О. Арешенкової) та лінгвосеміотики (праці О. Щербак). Це вказує на перспективність таких 
досліджень, а також засвідчує їхню актуальність, що полягає в необхідності впорядкування мовних 
(вербальних) засобів позиціювання адресата в текстах української комерційної телереклам з 
урахуванням його гендерної належності, оскільки це питання в науковій думці й досі є відкритим. 

Мета статті – визначення вербальних засобів гендерного позиціювання адресата в українській 
комерційній телерекламі.  

Джерельною базою роботи послужила відеотека, що містить понад 250 роликів української 
комерційної телереклами, сформована шляхом їхньої суцільної вибірки з ефірів центральних 
телевізійних каналів України протягом 2017–2019 рр. Фактичну базу складають понад 300 слів і 
словосполучень. 

Адресат – це «той, кому адресується, посилається лист, телеграма і т. ін.; одержувач» [1, Т. 1, 
с. 21]. Мовознавці, досліджуючи рекламні повідомлення, поряд із цим поняттям використовують ще й 
такі його синоніми, як читач, отримувач, споживач, реципієнт [2, с. 26]. Крім зазначених понять, високу 
частоту вживання мають і синонімічні поняття публіки, аудиторії, мас [3, с. 20]. Якщо адресат у масовій 
комунікації – це передусім численна, різнорідна, географічно-розсіяна аудиторія, то таким самим він є 
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й у рекламі, тобто поліадресатом, адже рекламне повідомлення розраховане на велику кількість 
людей, що робить рекламну комунікацію масовою. Виокремлення адресата в рекламній комунікації 
здійснюється з урахуванням специфіки рекламним технологій, що, своєю чергою, застосовуються 
після ретельного вивчення інтересів потенційних споживачів, їхніх цінностей, соціального стану, 
національної належності та мовних особливостей. Тому критеріями розподілу адресатів на групи 
стають вік, гендер, сімейний стан, соціальний статус тощо [4, с. 20].  

Вербальні маркери позиції адресата в українській комерційній телерекламі з урахуванням його 
гендерних ролей виявляємо та аналізуємо так:  

1)  фіксуємо відповідні одиниці на лексико-семантичному рівні текстів реклами, тобто 
аналогійно до того, як це ми робили в межах субкоду «адресанта»;  

2) визначаємо їхні морфологічні форми, бо «значення є невіддільним від самого поняття 
«вираження» [5, с. 221];  

3) розподіляємо зафіксовані маркери за репрезентативними групами без урахування категорії 
товару / послуги, що рекламується, проте також відповідно до класифікації С. Кушнерук); 

4) визначаємо стратегії та тактики їхнього впливу.  
В українській комерційній телерекламі ми виокремили два типи адресатів. 
Явний (конкретний) адресат – це адресант, вербальні маркери якого містять пряму вказівку на 

його гендерну роль / статус:  
1) іменники на позначення статі (25 вживань): Дев’ять із десяти жінок задоволені (реклама 

засобу для прання «Perwoll»); Справжні чоловіки обирають натуральне (реклама горілки «Рідна 
роса»);  

2) вказівні займенники на позначення статі (19 вживань): Коли чоловік застуджений – він, як 
вередливе маля. Дайте йому «Вікс актив» при перших симптомах, щоб він знову був собою 
(реклама вітамінів «Вікс актив»); Вона вам назавжди запам’ятається (реклама чаю «Принцеса Ява»); 

3) прикметники на позначення гендерної належності (8 вживань): Унікальний чоловічий 
аромат (реклама дезодоранту «Axe»); Легка жіноча пудрова текстура та яскраві пігменти для 
насиченого матового кольору та зволоження (реклама помади «Лореаль»). 

У цій групі представлені лексико-семантичні одиниці, незважаючи на їхнє різне морфологічне 
вираження, мають однакову впливову специфіку, що спрямована на «привернення уваги потенційного 
адресата» [6, с. 169], який називається безпосередньо. В такому разі реалізується тактика керування 
увагою, чому сприяє чітка адресація тексту. Тому ми вважаємо використання маркерів явного 
(конкретного) адресата сприяє реалізації інформативної стратегії впливу.  

Прихований (узагальнений) адресат – це адресат, вербальні маркери якого не містять прямої 
вказівки на його гендерну роль / статус: 

1) дієслова із семантикою заклику до дії (82 вживання): Не гальмуй, снікерсуй! (реклама 
шоколадного батончика «Снікерс»), Дізнайтесь більше на як знайти знижку до 50 % на Bukovel.com 
(реклама сайту «Bukovel.com»); 

2) вказівні займенники на позначення особи (60 вживань): Ти довіряєш своєму 
дезодоранту? (реклама дезодоранту «Гарнієр»); Ви вважаєте, що «УкрБуд» створює житло? 
(реклама компанії «УкрБуд»); 

3) присвійні займенники на позначення належності товару / послуги адресатові (11 вживань) 
«Рафаелло» – донесе ваші почуття (реклама цукерок «Рафаелло»); Відкривай свої двері в літо з 
кетчупом «Торчин»! (реклама кетчупу «Торчин»). 

У цій групі ми маємо випадки реалізації контактотвірної тактики, тому що наявність займенників 
ти, твій, свій, дієслів у формі ІІ особи однини, що мають більш високі показники вживання, вказує, що 
такі рекламні тексти спрямовані на «створення ілюзії просторової близькості відправника та 
потенційного споживача, що сприяє встановленню довірливих відносин, підкреслює відкритість і 
щирість взаємодії» [7, с. 162]. Це означає, що в цих випадках ідеться про сугестивну стратегію впливу 
[8, с. 158]. Звертаємо увагу, що в рекламних текстах найчастіше використовується дієслівні форми 
адресації. Ми думаємо, що це пов’язано з тим, що «дієслова давніші та первинніші за іменники» [цит. 
за 9, с. 155], що довів Б. Поршнев та підтвердила значна кількість наукових праць сучасних 
дослідників (Т. Ковалевська, Н. Кутуза).  

Отже, досліджений матеріал показує, що вербальний (словесний) образ субкоду адресата є 
найпоширенішим в українській комерційній телерекламі. За цим образом ми визначили, що його 
найпоширенішими типами є явний (конкретний), що містить пряму вказівку на гендерну роль, та 
прихований (узагальнений), що такої вказівки не має. Проведений аналіз показує, що в українській 
комерційній телерекламі найчастіше використовується лексико-семантичні та морфологічні засоби, 
що мають непряму вказівку на гендерну роль адресата.  
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Brodkin V. О. Guidelines for gender position address in the commercial television 
The article is devoted to the study of the phenomenon of the addressee in advertising and the 

detection of linguistic means of his gender positioning in Ukrainian commercial television advertising. To this 
end, the classification of the addressees of advertising has been developed and illustrated. 

Keywords: advertising; promotional text; addressee; explicit destination; hidden addressee; influence. 
Бродкин В. А. Вербальные средства гендерного позиционирования адресата в коммерческой 
телерекламе 

Статья посвящена исследованию феномена адресата в рекламе и выявлению языковых 
средств его гендерного позиционирования в украинской коммерческой телерекламе. С этой целью 
разработана классификация адресатов рекламы и проиллюстрировано ее. 

Ключевые слова: реклама; рекламный текст; адресат; явный адресат; скрытый адресат; 
воздействие. 
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Більченко Тетяна Юріївна, студентка 2 курсу 

Долгопол Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач  
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 
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Анотація. Розглянуто проблеми комунікації, що виникають у студентів під час навчання у 
закладах вищої освіти. Запропоновано шляхи подолання виявлених проблем, серед яких залучення 
студентів до інтерактивів на заняттях (дискусії, круглі столи, наукові конференції, публічні 
виступи, ділові ігри, вирішення кейсів, роботи в групах, парах, трійках тощо).  
Ключові слова: компетентності майбутнього спеціаліста; комунікативні компетентності 
студентів; рівні комунікативних компетентностей; розвиток комунікативних компетентностей. 
 

Актуальність теми. Сучасна система вищої освіти повинна «озброювати» випускників ЗВО 
такими компетентностями, які є актуальними до запитів суспільства, розвитку науки і техніки, 
дозволяють успішно конкурувати на ринку праці, здійснювати професійну діяльність на достатньому 
рівні. Про це свідчать як відгуки роботодавців, так і досвід самих випускників ЗВО, які досягли певного 
кар′єрного росту. Серед оновленого переліку головних компетентностей спеціаліста чільне місце 
відведено комунікативним компетентностям, адже вони є не лише засобом комунікації у професійній 
сфері, а й суттєвою допомогою спеціалісту у вивченні нової фахової наукової літератури, у передачі 
та сприйнятті інформації, вільному веденні документації, можливістю вільної побудови спілкування за 
напрямами «колега – колега», «керівник – підлеглий», «замовник – виконавець» тощо. Тож розвинені 
на достатньому рівні комунікативні компетентності – запорука професійного росту фахівця. Для 
випускників технічних ЗВО розвиток зазначених компетентностей набуває великого значення. 
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Сучасний студент не уявляє життя без глобальної мережі, соціальних мереж і ґаджетів. Усю 
необхідну інформацію він може легко і швидко віднайти за допомогою пошукових систем. Тому 
втрачає цікавість до сухих лекцій, а ще – його важно залучити до дискусії, він інертний до того, щоб 
довести власну думку, він не хоче висловлювати критичні зауваження, не вміє вести перемовини. 
Спеціальні програми на сучасних телефонах замінюють живе спілкування, система «смайлів» 
забезпечують зрозумілу молоді комунікацію, одним знаком можна висловити речення та емоції. Тому, 
опиняючись у професії, вчорашній студент (особливо технічного ЗВО, де бракує уваги до вивчення 
соціально-гуманітарних дисциплін) виявляє не тільки мінімум словникового запасу мови, але й 
способів і форм взаємодії, не вміє комунікувати з колегами, керівництвом, партнерами, клієнтами 
тощо. Тож формування та розвиток комунікативних компетентностей у студентів технічних ЗВО 
набуває першочергової важливості. 

Актуальні дослідження. Погоджуємося з думками дослідників комунікативної компетентності 
(Г. Балл, М. Боришевський, М. Заброцький, В. Кан-Калік, Я. Коломінський, О. Леонтьєв, С. Максименко 
та ін.), які наголошують на важливості її розвитку для формування професійної майстерності. Дійсно, в 
основі будь-якої професійної діяльності лежить комунікація, від успішної здійснення якої залежить 
успіх і кар’єрне зростання спеціаліста. Випускник технічного ЗВО вирізняється так званим 
«математичним складом» розумових операцій, що позначається на його поведінці, умінні 
вибудовувати стосунки, мінімумом емоційного фону тощо. У зв’язку з цим корисними для нашого 
дослідження є праці Ю. Жукова, М. Забродського, С. Максименка, які досліджували емоційну складову 
комунікативної компетентності: гуманістичну установку на спілкування, інтерес до іншої людини, 
готовність взаємодіяти з іншою людиною, високий рівень емпатії та рефлексії. Дослідження, 
присвячені толерантності (А. Асмолов, Н. Асташова, А. Погодіна, О. Желнович, Г. Солдатова, 
Л. Шайгерова) у контексті комунікації як взаємодії, що передбачає терпляче ставлення один до 
одного, плюралізм думок і оцінок, відсутність стереотипів, уміння домовлятися –  не залишилися поза 
нашою увагою.  

Мета роботи – розглянути типові проблеми в комунікації, що виникають у студентів технічних 
ЗВО, запропонувати шляхи подолання виявлених проблем. 

Опис проведеного дослідження. Вивчення наукової літератури дозволяє виділити такі 
компоненти комунікативної компетентності: гностичний (система знань про сутність, структуру, функції 
та особливості спілкування; знання про стилі спілкування; творче мислення та ін.); когнітивний 
(загальні та спеціальні комунікативні уміння, які дозволяють успішно встановити контакт із 
співрозмовником; перцептивні здібності); виконавський (уміння та навички вести діалог, взаємодіяти 
на рівнях «горизонталі» та «вертикалі» тощо) [3, с.129]. За критерії комунікативної компетентності у 
нашому дослідженні обрали: сформованість уміння вступати в діалог, розуміти невербальну мову 
співрозмовника, емпатія - співчуття і співпереживання, здатність особистості довільно або мимовільно 
поділяти сильні почуття та емоції іншої людини; уміння під час спілкування розуміти емоції інших, 
досягати взаєморозуміння, згоди, прихильності; безоціночне прийняття одне одного тощо [2, с.8].   

Для дослідження рівня сформованості комунікативних компетентностей нами було проведено 
педагогічне спостереження, яке тривало протягом 1 місяця, та анкетування 47 студентів 2 курсу 
ХНУМГ факультету інженерних мереж та екології міст.  

Спостереження за студентами під час занять дозволяє зробити висновки про те, що більшість 
студентів не беруть участь у діалогових формах навчання, залишаються байдужими до дискусій, до 
яких час від часу їх намагаються запросити викладачі, виконують реферати формально, не вміючи їх 
публічно захищати, намагаються уникнути дидактичних ігор, які інколи проводять педагоги, неохоче 
працюють у парах та трійках над вирішенням кейсів, не мають досвіду участі у круглих столах та 
наукових конференціях з публічними виступами та обговоренням актуальних питань. Набагато 
простіше студентам даються такі завдання як тестування, виконання індивідуальних завдань, пошук 
джерел в інтернеті та інформування про них групи тощо. Тож педагогічне спостереження показало, що 
більш охоче студенти залучаються до діяльності, яка не потребує взаємодії, краще у них виходить 
виконувати завдання, які не потребують публічного виступу. Такі ж результати показало й 
анкетування, яке включало питання побудови взаємодії, публічності, риторичної вправності, 
вербальних та невербальних засобів спілкування. Тому за результатами спостереження та 
анкетування рівень сформованості комунікативних компетентностей у 85% студентів було визначено 
як низький. 

Задля подолання виявлених труднощів на заняттях з української мови за професійним 
спрямуванням студентів залучали до публічних виступів. Публічний виступ – жанр, який має 
безперечні переваги розвитку критичного мислення студентів, у формуванні культури ведення 
діалогів, а також є ефективним для розвитку комунікативних компетентностей. Інформаційний, 
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протокольно-етикетний, розважальний, переконуючий виступ на певних етапах заняття забезпечує 
інтерактив, розвиває уміння аргументації, збагачує лексичний запас студента і надає безцінного 
досвіду живого спілкування, що також є важливим у час тотального зацікавлення молоді віртуальним 
спілкуванням у ґаджетах. Звертали особливу увагу на якості підготовлених та проголошених 
доповідей, повідомлень, виступів студентів. Також деяких студентів залучали їх до проведення міні-
лекцій, а більшість із групи брали участь у проблемних бесідах, дискусіях на актуальні суспільні та 
професійні теми. Відповідно до мети заняття, рівня комунікативних компетентностей студентів 
пропонувати їм підготуватися до таких видів промов: тих, що потребують дослівного запису і 
відтворення за конспектом; тих, що готують заздалегідь, але не вчать напам'ять; тих, що готують 
заздалегідь і вчать напам’ять, імпровізовані (експромти). Великої уваги та методичної допомоги з боку 
викладача вимагають як підготовлені виступи, так і експромти, адже якщо у перших викладач 
відстежує та координує логіку викладення думок, мистецтво аргументації, лексичну вправність, 
ораторські здібності, то у других до завдання додаються оцінка внутрішньої культури студента, його 
уміння вести дискусію, поважати думку іншого тощо. Невеликий відсоток студентів складали письмові 
тексти виступів для проголошення наукової доповіді на конференції, захисті реферату. Точність 
слововживання, конструкція речень, доречність стилістичних фігур – критерії, на які рекомендовано 
звертати увагу студентові під час роботи над виступом, а викладачу та одногрупникам – під час 
оцінювання.  

Виступ – це завжди взаємодія. Програмою з української мови за професійним спрямуванням 
передбачено теми, які допомагають розвивати усне професійне мовлення майбутніх спеціалістів у 
контактному (безпосередньому) сприйнятті інформації (завдяки впровадженню таких форм організації 
навчання як робота в парах, трійках, інтерактивні вправи «Карусель», «Акваріум» тощо) та 
дистанційне, яке на заняттях можна частково імітувати майбутню професійну діяльність у діалогах 
(телефонна розмова, скайп-нарада, селекторна нарада, інфтернет-конференція тощо). Тож залежно 
від кількості учасників було організововане діалогічне (бесіда з одним співрозмовником); монологічне 
(доповідь, промова, лекція); полілогічне (дискусія); залежно від форми і ситуації спілкування: 
міжперсональне (нарада, колоквіум тощо); публічне (виступ на зборах, конференції тощо). Найбільше 
уваги приділялося формуванню компетентностей академічного публічного мовлення: науковій 
доповіді, лекції, науковому повідомленню, огляду, виступу у науковій дискусії. При оцінюванні таких 
виступів зважали як на вербальні, так і невербальні засоби, які були в арсеналі того чи іншого 
студента. 

За час роботи над розвитком комунікативних компетентностей завдяки впровадженню 
зазначених форм навчання кількість активних на заняттях студентів збільшилося від 15 до 35%. 
Майже половина студентів у підсумковій бесіді відзначали, що відчули полегшення в налагодженні 
комунікаційних каналів, близько 20% студентів вперше набули умінь у роботі над створенням текстів 
виступів та практики захисту власних робіт.  

Висновки. Сучасний студент добре володіє технічними прийомами невербальної комунікації, 
знається на інформаційно-комунікаційних технологіях, що дозволяє йому здійснювати комунікативну 
діяльність у соціальних мережах, чатах, форумах, блогах тощо. Між тим він відчуває труднощі у 
безпосередній взаємодії, у здійсненні безпосередніх контактів, що негативно вплине на його майбутню 
реалізацію в професії, адже комунікація – основа будь-якої діяльності. Тому проведене нами 
дослідження, яке було спрямоване на залучення студентів до активних та інтерактивних методів і 
форм навчання (участь у дискусіях, підготовка та проголошення публічних виступів, участь у роботі 
круглих столів, наукових конференцій, спільній роботі над вирішенням кейсів тощо) дало позитивні 
результати. Розвиток комунікативних компетентностей має стати однією із провідних цілей підготовки 
майбутнього спеціаліста – випускника технічного закладу вищої освіти. адже комунікація – запорука 
успіху в професії і вияв самореалізації спеціаліста. 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы коммуникации, которые возникают у студентов во 
время обучения в высших учебных заведениях. Предложено пути преодоления проблем, среди 
которых привлечение студентов к интерактивам на занятиях (дисскусии, круглые столы, 
научные конференции, публичные выступления,  деловые игры, решение кейсов, работа в группах, 
парах, тройках и т.д.) 

Ключевые слова: компетентности будущего специалиста; коммуникативные 
компетентности студентов; уровни коммуникативных компетентностей, развитие 
коммуникативных компетентностей. 

Abstract. The problems of communication that occur to students during their studies in higher 
education are considered. Proposed ways to overcome problems, including attracting students to interactivity 
in the classroom (discussions, round tables, scientific conferences, public speaking, business games, solving 
cases, working in groups, couples, triples, etc.) 

Keywords: competence of the future specialist; student communication skills; levels of communicative 
competences, development of communicative competences. 
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Анотація: Статтю присвячено дослідженню психолінгвістичному аналізу ключових слів реклами 
продуктів харчування за допомогою вільного асоціативного експерименту. Отримані результати 
надалі можуть бути реалізовані у рекламних стратегіях і тактиках. 
Ключові слова: асоціативний експеримент; ключові слова; реклама. 
 

Реклама широко використовується в умовах маркетингу, заповнює простори інтернету. Оскільки 
її сила та ефективність залежать передусім від того, наскільки зрозумілим, оригінальним та 
літературно грамотним є рекламний текст, то ця проблематика стала об’єктом вивчення лінгвістів, а 
мова реклами – предметом їхніх активних мовознавчих досліджень.  

Реклама розглядається багатьма зарубіжними (А. Кромптон, Р. Мокшанцев, Л. Сахарний, та ін.), 
так і вітчизняними вченими (О. Анніна, В. Зірка, Н. Кутуза, Т. Ковалевська, тощо). У своїх працях, вони 
неодноразово  зазначають про важливий сугестивний вплив ключових слів (КС) реклами. На думку Л. 
Сахарного, «основне ключове слово у розгорнутому тексті є найбільш знаменним словом» [1, с. 27], 
що дає можливість розглядати ключові слова рекламного тексту як впливовий важливий 
комунікативний аспект.  

Продукти харчування завжди користуються великим попитом серед споживачів, важливу роль у 
якій відіграють КС, що вдало маніпулюють реципієнтом. Тому метою нашого дослідження є 
психолінгвістичний аналіз функціонування КС у текстах сучасної українськомовної комерційної 
реклами продуктів харчування, здійснений за морфологічними принципом та семантичною 
специфікою. 

Постійно зростаюча кількість комерційної реклами на екранах українського телебачення 
уможливлює різне її сприйняття споживачем. Оскільки одними з основних завдань реклами є 
формування у потенційних покупців позитивного ставлення до рекламованої продукції та переконання 
споживачів у необхідності здійснення покупки, то для необхідного впливу на споживача часто 
використовуються психолінгвістичні методи. Найбільш поширеним таким методом є вільний 
асоціативний експеримент. Є. Горошко доводить, що асоціації є «спонтанним» виявом мовно-
культурного світу людини, бо «багато з процесів асоціювання відбувається на підсвідомому рівні» [2, 
с. 125]. Н. Кутуза у своїй монографії «Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: 
психолінгвістичний аспект» стверджує, що саме заплановані асоціативні зв’язки покращують 
запам’ятовування і посилюють впливову потужність рекламного  повідомлення [3].  

Відповідно до визначеної мети маємо перед собою такі завдання: 1) виявити КС комерційної 
телереклами продуктів харчування (у межах слоганів); 2) визначити їхні основні критеріальні ознаки 
(семантична та морфологічна специфіка); 3) виокремити якісні та відносні КС-прикметники; 4) 
висвітлити їх вплив на споживача; 5) провести асоціативний експеримент (АЕ), результати якого дали 
змогу виявити групи асоціативних реакцій; 6) синтезовано актуальні стратегії і тактики здійснення 
впливу КС. 
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Об’єктом нашої роботи виступають слогани українськомовної сучасної комерційної 
телереклами продуктів харчування, предметом є лексико-семантична специфіка та психолінгвістичні 
особливості ключових слів цієї реклами. 

Виконуючи поставлені завдання, в роботі використовували загальнонаукові та спеціальні 
методи дослідження. До загальнонаукових уналежнюємо: 1) спостереження – для фіксування 
ключових слів комерційної реклами; 2) описовий метод – для визначення характерних властивостей 
ключових слів; 3) кількісні підрахунки – для встановлення обсягу ключових слів реклами; 4) 
індуктивне узагальнення – для систематизації отриманих даних. 

Спеціальними лінгвістичними методами слугували: 1) компонентний аналіз – для висвітлення 
семантичного значення ключових слів; 2) контекстуально-інтерпретаційний – для з’ясування 
семантичного навантаження КС у характерних контекстах; елементи Мілтон-модельної ідентифікації – 
для висвітлення сугестійних ознак відповідних маркерів. Також був проведений асоціативний 
експеримент для визначення асоціативних полів КС реклами продуктів харчування й особливості 
їхнього сприйняття групою респондентів. Асоціативним полем слова визнається сукупність асоціацій 
на слово-стимул, де асоціація – це «динамічний тимчасовий нервовий зв’язок між двома й більше 
психічними явищами (відчуттями, уявленнями, почуттями, думками, образами тощо), а також їхніми 
позначеннями в мові, який утворюється за певних умов на підставі рефлексу суб’єктивного реагування 
на відповідні стимули» [4, с. 43] 

Науковою новизною  є системний аналіз лексико-семантичного рівня КС, а особливо КС-
прикметників рекламних повідомлень саме продуктів харчування. Також встановлено особливості 
асоціативного сприйняття цих КС різними групами. До того ж, постійно з’являються нові слогани, 
бренди, а тому ще не дослідженими залишаються слогани реклами продуктів харчування останніх 
років.  

Практичне та теоретичне значення виконаного дослідження насамперед полягає у можливості 
використання його результатів у безпосередньому синтезі коректних рекламних текстів із 
програмованим результатом. Отримані результати стануть у нагоді й у навчальному процесі при 
викладанні курсів з лексикології та стилістики української мови, певних аспектів морфології, 
поглиблять матеріали таких дисциплін, як психолінгвістика, комунікативна лінгвістика. 

Наше дослідження відбувалось у кілька етапів. На першому етапі ми зібрали фактичний 
матеріал, а саме більше 220 слоганів сучасної комерційної українськомовної телереклами продуктів 
харчування, зафіксовані протягом останніх років. На другому етапі ми виокремили за морфологічним 
принципом в цих слоганах КС-дієслова, КС-іменники та КС-прикметники та розподілили їх на певні 
лексико-семантичні групи (ЛСГ).  Третім етапом нашого дослідження було проведення асоціативного 
експерименту серед 40 студентів філологічного факультету ОНУ імені І.І.Мечникова віком від 17 до 26 
років. Анкети містили список таких стимулів, який складався з 16 найчастотніших слів комерційної 
реклами продуктів харчування, впорядкованих за морфологічним принципом: відчуй, готуйте, з’їж, 
живи, смакує; вино, кава, радість, смак, щастя; особливий, свіжий, смачний, солодкий; золотий, 
королівський. Респондентам було запропоновано написати – 1-2 асоціації, які у них виникають із цими 
КС-стимулами. 

Перевага надавалася першим словам-асоціаціям, які показують первинну реакцію людини, 
оскільки вторинні могли бути результатом «асоціативного ланцюжка» і могли бути не від КС, а від 
першої реакції [5, с. 6]. Використовуючи метод кількісних підрахунків, спочатку ми порахували кількість 
усіх асоціацій, які отримали (1197). Наступним кроком буде якісна характеристика отриманих 
результатів, виокремлення лексико-семантичних груп асоціативних полів КС. Подані асоціації 
упорядковані за частотою вживання (в дужках кількість) та за алфавітом відповідно до частиномовної 
належності: 

Відчуй 
Насолоду (6), доторкнись (5), любов (4), тепло (4), кохання (2), мене (2), мить (2), смак (2), 

аромат, емоції, життя, запах, момент,  парфуми, подих, світло, свобода, серцем, спокій, щастя.  
Готуйте 
Смачно (7), їжу (7), омлет (2), борщ, вдома, вечеря, вже, відповідь, відповідальність, вогонь, 

жінка, з любов’ю, завдання, закуска, кава, котлетки, листочки, обід, подарунки, прекрасно, разом, 
смаколики, сніданок, страви, суп з куркою, сюрприз, швидко. 

Живи 
Люби (5), на повну (4), дихай (3), яскраво (3), вічно (2), зараз (2), кохай (2), мрій (2), радій (2), 

весело, вік, вода, гай, дій, драйв, любов, насолоджуйся, одним днем, подорожуй, почуття, свобода, 
серцем, сонце, учись. 

Смакує  
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Добре (4), чудово (3), вино (2), кава (2), краще (2), смачно (2), аромат, вишня, гарно, до столу, 
до страви, життя, з пивом, їжа, квас, кетчуп, кислий, нон-стоп, охолодженим, пальчики оближеш, 
дуже, під горілку, подобається, присмак, разом, соус, страви, сік, фрукти, Lays, Coca-Cola. 

Вино 
Червоне (17), сухе (4), напівсолодке (3), веселощі (2), вечір (2), келих (2), біле, істина, Італія, 

вечеря, витримка, губи, друзі, кайф, сир, хліб. 
Кава 
Ранок (7), аромат (4), молоко (4), гірка (3), мелена (3), міцна (3), еспресо (2), чорна (2), без 

цукру, затишок, лате, любов, розчинна, сила, смачна, сніданок, флетвайт, чай, шоколад з 
карамеллю, Jacobz. 

Смак 
Дитинства (7), солодкий (4), щастя (3), аромат (2), яскравий (2), гарне вбрання, життя, Іван 

Ургант, їжа, кава, кислий, краса, кохання, новий, освіжаючий, перемоги, почуття, пристрасті, 
програма «Смак», релакс, солоний, справжній, стиль, тонкий, хліб, шоколадний батончик, Mc 
Donalds. 

Щастя 
Радість (5), кохання (4), поруч (4), є (3), всюди (2), разом (2), родина (2), тепло (2), удвох (2), 

величезне, вічне життя, навколо, вічність, дитяче, з тобою, здоров’я, мрія, обійми, океан, посмішка, 
поїсти, сім’я, у наших руках. 

Особливий 
Момент (10), аромат (4), день (3), індивідуальний (3), людина (3), смак (3), запах (2), погляд (2), 

подарунок (2), багатий, близький, гість, загадковий, незвичний, рецепт, хлопець, чоловік. 
Свіжий  
Хліб (10), подих (6), овочі (4), запах (3), огірок (2), повітря (2), погляд (2), помідор (2), фрукт (2), 

квіти, лимонад, м’ятний, салат, смак, сік, фреш. 
Смачний 
Обід (5), торт (5), десерт (3), сніданок (3), бургер (2), м’ясо (2), пиріг (2), хліб (2), чай (2), 

багет, вода, вечеря, жарт, запашний, здоровий, приготований з любов’ю, присмак, ресторан, 
солодкий, стейк, Торчин, шоколад, Kit-Kat. 

Солодкий 
Поцілунок (6), торт (4), чай (4), десерт (3), мед (3), життя (2), подарунок (2), смак (2), цукор 

(2), гріх, компот, коктейль, напій, перець, смачний, солоний, сон, стіл, чізкейк, шоколад, гіркий. 
Королівський 
Смак (16), шарм (5), сніданок (3), балет, десерт, дім, життя, коргі, корона, майонез, обід, 

повага, подарунок, прийом, палац, наказ, сендвіч, сир, шоколад. 
Золотий 
Вік (16), каблучка (5), амулет (2), годинник (2), час (2), браслет, волосся, дар, день, ключик, 

колір, коштовний, кулон, осінь, перстень, прикраса, руки, срібний. 
Отже, здійснивши психолінгвістичну інтерпретацію отриманих на КС реклами продуктів 

харчування асоціацій, вже можемо констатувати наявність спільних асоціативних полів, що необхідно 
враховувати під час побудови відповідних рекламних слоганів. Отримані результати надалі можуть 
бути реалізовані у відповідних рекламних стратегіях і тактиках, ідентифікованих за допомогою 
прагмалінгвістичного та комунікативного підходів до аналізу КС слоганів реклами.  
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Наталя Валеріївна Кутуза. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 736 с. 
[4] Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми : підручник / О. О. Селіванова. – 
Полтава : Довкілля-К, 2008. – 712 с. 
[5] Асоціативний словник рекламної лексики / Упорядники : Т. Ю. Ковалевська, Г. Д. Сологуб, О. В. 
Ставченко. – Одеса : Астропринт, 2001. – 116 с. 
 

I. A. Vorobyova THE PSYCHOLINQUSTIC SPECIFICITY OF THE KEYWORDS OF FOOD ADVERTISING 



«ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2019: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ» 

XV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

 

26 

Abstract: The article is devoted to the study of the psycholinguistic analysis of the keywords of food 
advertising using a free associative experiment. The results we have obtained can be further implemented in 
advertising strategies and tactics. 

Keywords: associative experiment; keywords; advertising. 
И. А. Воробьёва Психолингвистическая специфика ключевых слов в рекламе продуктов 
питания 

Аннотация: В статье рассматривается психолингвистический анализ ключевых слов 
рекламы продуктов питания, выполненный с помощью ассоциативного эксперимента. Полученные 
результаты могут быть использованы при дальнейшем построении рекламных стратегий и 
тактик. 

Ключевые слова: ассоциативный эксперимент; ключевые слова; реклама. 
 
 
УДК 811.161.2’373.22 

ФЕНОМЕН ТУРИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВІСТИЦІ 
Голуб Євгеній Сергійович, магістр 

Науковий керівник – Щербак Олена Володимирівна, кандидат філологічних наук 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна, м. Миколаїв 
 

Стаття присвячена дослідженню феномену туристичного дискурсу в українській лінгвістиці. У 
зв’язку з цим сформульовано синтезоване визначення поняття «туристичний дискурс», 
сформовано перелік його основних ознак і функцій. 
Ключові слова: туристичний дискурс; інституційний дискурс; рекламний дискурс. 
 

Туристична діяльність в Україні сьогодні набула активного розвитку, у зв’язку з чим на 
туристичний дискурс звернули увагу і лінгвісти. В цьому напрямі вже впорядковано термінологічну 
базу для дослідження туристичного дискурсу (Л. В. Базарова, О. І. Панченко, Л. Р. Сакаєва, Е. Ю. 
Алікина), визначено його семантичні та синтаксичні особливості, а також досліджено різні типи 
власних назв, що в ньому функціонують (А. Гафурова). Однак у науковій літературі фіксуємо брак 
систематизованої інформації про феномен туристичного дискурсу. Це і визначає актуальність 
пропонованої розвідки, що полягає в необхідності впорядкування даних лінгвістів про феномен 
туристичного дискурсу.  

Мета роботи – узагальнена об’єктивація феномену туристичного дискурсу в українській 
лінгвістиці. Для досягнення поставленої мети треба вирішити такі завдання: 1) здійснити огляд 
наукової літератури, присвяченої цій проблематиці; 2) сформувати узагальнену модель феномену 
туристичного дискурсу у вітчизняній лінгвістиці. 

Об’єктом дослідження є український туристичний дискурс, а предметом – узагальнена 
теоретизація цього феномену. 

У досліджені ми використали різні наукові методи, зокрема метод опису для розкриття сутності 
досліджуваного поняття та методи аналізу й узагальнення для безпосередньої логізації наукових 
фактів. 

Огляд наукової літератури показує, що поняття «туристичний дискурс» на сьогодні не має 
єдиного визначення, оскільки його цілком правомірно можна трактувати так: 

1) «особливий підвид рекламного дискурсу, який об'єднує різні види реклами туризму та 
націлений на позиціонування та просування туристичних послуг за допомогою стратегій аргументації, 
які мають лінгвокогнітивний характер» [1, с. 63]; 

2) «комунікація людей, які не належать до певної соціальної групи або мовної спільноти» [2, с. 
158]; 

3) «сукупність текстів, що представляють собою продукт мовної діяльності в сфері туризму» [3, 
с. 159]; 

4) «самостійний тип дискурсу, який характеризується особливою тематичною спрямованістю, 
орієнтацією на строго певного адресата, унікальністю мети, специфічністю набору мовних засобів, 
власною жанровою парадигмою» [4, c. 3]; 

5) «безліч стильових прийомів, які надають тексту виразності, емоційності та насиченості» [5, c. 
159]. 

Ми, своєю чергою, маємо власний погляд на феномен туристичного дискурсу, згідно з яким 
більш коректним нам видається трактувати туристичний дискурс не як різновид рекламного дискурсу, 
на чому наполягають сучасні вчені, а насамперед уважати його складником інституційного дискурсу, 
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однією з провідних функцій якого є рекламна. Це визначення ми дозволили собі сформулювати на 
підставі того, що в рекламному дискурсі суб’єктами комунікації є рекламний виробник і споживач 
реклами (див. праці С. Кушнерук), а в туристичному дискурсі – туристичний оператор (агент) і турист. 
Крім цього, різниця між рекламним і туристичним дискурсом полягає в тому, що реклама є більш 
масштабною і може рекламувати туристичного оператора (агента), який, своєю чергою, рекламує 
лише певні туристичні послуги. 

Не менш дискусійним питанням є проблема визначення основних функцій туристичного 
дискурсу. «Туристичний дискурс розглядається як у широкому, так і у вузькому значеннях. У широкому 
значенні туристичний дискурс визначається як комунікативна дія, явище: мова, мовлення, діалог, 
полілог, що містять знання про світ, культурні традиції, історичні факти та іншу інформацію, і це 
зумовлює основну функцію туристичного дискурсу – інформативну. Науковці виділяють також 
акумулятивну та регулятивну функції дискурсу, що реалізуються в певних видах комунікацій і 
визначають вже більш вузьке розуміння дискурсу як продукту комунікації, актуального тексту, 
вербального чи невербального продукту» [6, с. 11]. З огляду на викладене ми поділяємо думку про 
поліфункційну природу туристичного дискурсу. 

Ознаки також належать до категорії питань, що потребують вирішення. Зокрема на це вказує 
відсутність сталого погляду науковців на те, які ознаки туристичного дискурсу є головними, а які 
другорядними. Опрацювавши значну кількість праць, ми вирішили поділяти думку З. Кмикової, яка 
запевняє, що туристичний дискурс – це «самостійний тип дискурсу, який характеризується особливою 
тематичною спрямованістю, орієнтацією на строго певного адресата, унікальністю мети, 
специфічністю набору мовних засобів, власної жанрової парадигмою» [7, c. 3]. На підставі цього 
першорядними ознаками туристичного дискурсу вважаємо такі: туристична тематика, орієнтація на 
туриста як адресата, коротка тривалість актуальності повідомлення, а також повний збіг мовної 
структури з мовною структурою рекламного повідомлення. Останнє, своєю чергою, дає підстави 
казати, що впливовість (у всіх її виявах) також належить до ознак туристичного дискурсу, на що також 
указує і його вже доведена належність до інституційного дискурсу (за В. І. Карасиком). 

Узагальнюючи викладене, констатуємо, що туристичний дискурс є самостійним різновидом 
інституційного. Його основними функціями є інформативна та впливова, а туристична тематика, 
орієнтація на туриста як адресата, коротка тривалість актуальності повідомлення є його ознаками. 

Отже, сучасна лінгвістика лише розпочинає активне дослідження терміна «туристичний 
дискурс», що зумовлює необхідність створення єдиної моделі його розуміння, оскільки до сьогодні не 
вироблено єдиного підходу до його теоретизації. Останнє бачиться нам украй актуальним і 
перспективним для різних напрямів лінгвістики і насамперед дискурсології. 
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Holub E. S. The phenomenon of tourist discourse in the Ukranian linguistics 
The article is devoted to the study of the phenomenon of tourist discourse in Ukrainian linguistics. In 

this connection, the synthesized definition of the concept "tourist discourse" is formulated, the list of its main 
features and functions is formed. 

Key words: tourist discourse; institutional discourse; advertising discourse. 
Голуб Е. С. Феномен туристического дискурса в украинской лингвистике 

Статья посвящена исследованию феномена туристического дискурса в украинской 
лингвистике. В связи с этим сформулированы синтезированное определение понятия 
«туристический дискурс», сформирован перечень его основных признаков и функций. 

Ключевые слова: туристический дискурс; институциональный дискурс; рекламный дискурс. 
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Статтю присвячено дослідженню лінгвістичних маркерів, що генерують Мілтон-модельні процеси 
в текстах туристичного дискурсу. У зв’язку з цим розкрито сутність Мілтон-моделі та її процесів 
з позиції нейролінгвістичного програмування, а також проілюстровано різні Мілтон-модельні 
процеси фрагментами текстів українських туристичних компаній. 
Ключові слова: Мілтон-модель; процес упущення; процес узагальнення; процес викривлення. 
 

Доведеним є той факт, що Мілтон-модель призначена для того, щоб створювати «майстерну 
розпливчастість» виразів, тобто вона дозволяє комунікатору формулювати фрази, які звучать дуже 
виразно, але насправді є доволі загальними для того, щоб за їхньої допомогою можна було 
здійснювати адекватне підлаштування до переживань слухача незалежно від того, якими є ці 
переживання. Це стає можливим завдяки тому, в цій моделі презентовано способи конструювання 
пропозицій, в яких може міститися практично будь-яка специфічна інформація [1], а сама модель є 
унаочненим механізмом конструювання речення таким чином, щоб поведінка, якої домагаються від 
адресата, сприймалася ним підсвідомо як власна [2].  

У зв’язку з актуальним розвитком маргінальних галузей мовознавства Мілтон-модельні процеси 
опинилися в центрі уваги і лінгвістів. У цьому контексті варто згадати дослідження Н. Кутузи, 
О. Олексюк, Ю. Станкевич та О. Щербак, здійснені на матеріалі рекламного дискурсу, а також роботи 
М. Столяр та І. Лакомської, виконані на ґрунті художніх та журналістських текстів відповідно. Однак 
Мілтон-модельні процеси ще не досліджено на матеріалах текстів туристичного дискурсу, що вказує 
на актуальність пропонованої розвідки з огляду на необхідність впорядкування засобів, що активують 
відповідні впливові процеси. 

Мета статті – визначення лінгвістичних маркерів Мілтон-модельних процесів у текстах 
туристичного дискурсу. Для досягнення окресленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

1. Розкрити сутність Мілтон-моделі та її процесів з позицій нейролінгвістичного 
програмування. 

2. Встановити лінгвістичні засоби генерування Мілтон-модельних процесів у текстах 
туристичного дискурсу.  

Об’єктом дослідження обрано Мілтон-модельні процеси в українському туристичному дискурсі, а 
предметом – маркери, або лінгвістичні засоби, що їх генерують.  

У роботі застосовано як загальнонаукові, так і спеціальні методи. Серед методів першої групи 
ми використали описовий метод і метод узагальнення для впорядкування теоретичних положень 
статті. Метод аналізу посприяв кваліфікації лінгвістичного матеріалу. Метод кількісного підрахунку 
прислужився у визначенні найбільш та найменш динамічних лінгвістичних засобів, що активують різні 
Мілтон-модельні процеси. Серед методів другої групи особливо важливими стали метод 
компонентного аналізу (для визначення значення лінгвістичних одиниць) та власне метод Мілтон-
модельної ідентифікації (для розподілу лінгвістичних одиниць за відповідними функційними групами).  

Джерельною базою роботи послужили 100 текстів українського туристичного дискурсу, вилучені 
з офіційних веб-сторінок українських туристичних компаній. Фактичний матеріал налічує близько 300 
лексем, що є генераторами Мілтон-модельних процесів.  

Історія виникнення Мілтон-моделі сягає праць М. Еріксона. Мілтон Еріксон отримав світове 
визнання як видатний психотерапевт-практик. Його підхід до змінених станів свідомості ліг в основу 
цілих напрямків, нині відомих як Еріксонівський гіпноз, або терапія, яка дає швидкий довгостроковий 
результат. Одним із головних її елементів були «навчальні історії». Вони представляють собою 
прекрасні приклади мистецтва непрямого переконання. Його психотерапевтична модель покладена в 
основу нейролінгвістичного програмування.  

Сьогодні Мілтон-модель представляє собою один із ефективних засобів дослідження впливових 
лінгвістичних технологій. Цей факт на терені вітчизняного мовознавства довела керівник Одеської 
школи сугестивної лінгвістики Т. Ковалевська, констатувавши, що «ідентифікація зазначених маркерів 
(маркерів Мілтон-моделі. – Є. Г.) та усвідомлення специфічності процесів їх психолінгвістичного і 
нейрофізіологічного декодування уможливлює подальше конструювання коректних дискурсів, 
насамперед – у межах медіапростору з огляду на зростання ролі ЗМІ у процесах формування масової 
свідомості» [3] 

Зазвичай у Мілтон-моделі виокремлюють три процеси: 
1. Процес упущення (делеції) «демонструє виключення з поверхневої репрезентації певних 

значущих частин глибинної структури» [4]. У текстах туристичного дискурсу найчастіше цей процес 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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генерують пасивні дієслова (Наша туристична компанія "ТамДеЛіто" була створена спеціально 
для того, щоб перетворити Ваші дні відпустки в найяскравіші та найнезабутніші враження в 
вашому житті) та компаративно-суперлативні конструкції (Туристичне агенство “Join UP!” Львів 
пропонує Вам найкращі пропозиції для відпочинку). 

2. Процес узагальнення (генералізації) «відображає заміщення цілої категорії явищ певним 
елементом, наявність якого в заміщуваній категорії є лише одиничним випадком (Р. Бендлер, Дж. 
Гріндер)» [5]. У текстах туристичного дискурсу серед маркерів цього процесу лідирують універсальні 
квантифікатори, експліковані означальними займенниками та деякими кількісно-означальними й 
обставинними прислівниками, семантика яких характеризується відсутністю чітких часово-
просторових меж, представляючи собою гіпер-узагальнення: Багатофункційний сайт агрегатор 
туристичної компанії Join UP Львів спрямований на те, щоб кожен турист міг підібрати 
екскурсійний, пляжний, лікувально-оздоровчий чи комбінований відпочинок, гарячі путівки та тури зі 
Львова, навіть не виходячи з дому. У нашому каталозі абсолютно усі готелі з цілого світу з 
детальним описом. Купуючи тур у нас, Ви завжди можете бути впевненими в якості туристичних 
послуг. У межах процесу узагальнення не рідко використовують і підсилювальні частки, що також 
наявні в текстах туристичних компаній: Плануючи автобусні тури зі Львова, відпочинок в Європі 
варто звертатися лише до нас. 

3. Процес викривлення (дисторції) «представляє собою вербалізацію гіпотетично 
змодельованого довкілля з неідентифікованими в попередньому досвіді складниками» [6]. З огляду 
нашого фактичного матеріалу випливає, що в туристичному дискурсі процес викривлення активується 
передусім завдяки читанню думок (Ви хочете, щоб Ваш відпочинок був незабутнім? Тоді 
звертайтесь до нас туристична агенція “Гулівер-тур”) і вмонтованим командам (Час порожувати. 
Прийшла пора відпочинку). 

Отже, на підставі викладеного можемо констатувати, що в текстах сучасного українського 
туристичного дискурсу активуються різні Мілтон-модельні процеси, проте кількісний діапазон їхніх 
лінгвістичних маркерів найбільш потужним виявляється серед процесів узагальнення. Вважаємо, що 
це пов’язано з намаганням авторів цих текстів (туристичних операторів та агентів) розширити межі 
своєї цільової аудиторії, залучивши до неї адресатів різного віку, статі, соціальної ролі, тобто 
узагальнити їх під категорією «турист».  
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Holub E. S., Linguistic means of millton-model processes in the texts of the tourist discourse 
The article is devoted to the study of linguistic means of Milton-model processes in the texts of tourist 

discourse. The essence of the Milton-model and its processes from the standpoint of neuro-linguistic 
programming is revealed. 

Key words: Milton-model; omission process; generalization process; distortion process. 
 
Голуб Е.С., Лингвистические средства Милтон-модельных процессов в текстах 
туристического дискурса 

Статья посвящена исследованию лингвистических маркеров, генерирующих Милтон-
модельные процессы в текстах туристического дискурса. В связи с этим раскрыта сущность 
Милтон-модели и ее процессов с позиции нейролингвистического программирования, а также 
проиллюстрированы разные Милтон-модельные процессы фрагментами текстов украинских 
туристических компаний. 

Ключевые слова: Милтон-модель; процесс упущения; процесс обобщения; процесс 
искривления. 
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ТИПОЛОГИЯ ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Гуванов Акмухаммет Тахырович, студент 4 курса 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 
Украина, г. Николаев 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу типов толковых словарей русского языка. Также в 
статье анализируется структура толковых словарей и структуры их словарных статей. Особое 
внимание уделено принципу, по которому будет создан учебный толковый словарь русского языка 
для студентов-иностранцев.  Выполненный анализ позволяет определить, какому принципу 
расположения материала будет соответствовать учебный толковый словарь русского языка для 
студентов-иностранцев. 
Ключевые слова: типология словарей, толковый словарь, структура словаря, словарная статья, 
лексикография, зона описания. 

Вступительная часть 
Существующие типы словарей разнообразны. Это разнообразие объясняется прежде всего 

сложностью и многоаспектностью самого объекта лексикографического описания, т. е. языка. Кроме 
того, многочисленные потребности общества в получении самой различной информации о языке 
также усложняют и расширяют репертуар словарей. Практически нет никакой возможности дать в 
одном словаре всю в той или иной мере исчерпывающую информацию о языке, которая 
удовлетворила бы в равной степени все общество в целом и отдельные его слои и частности. 
Именно поэтому в любой национальной лексикографии мы находим десятки, а то и сотни словарей 
самых разных типов [2, с. 110]. 

Основная часть  
Толковым словарем называют такой словарь, главной задачей которого является толкование 

значений слов (и фразеологизмов) какого-либо языка средствами самого этого языка. Толкование 
дается с помощью логического определения концептуального значения. В русском языке существуют 
множество академических, терминологических, фразеологических и учебных толковых словарей в 
бумажном и в электронном версии. Кроме этих, еще и существуют толковые словари русского языка 
для тех, кто изучает русский язык как иностранный. 

В состав академических толковых словарей можно отнести исследующие: «Словарь Академии 
Российской» – первый толковый словарь русского языка, «Толковый словарь живого великорусского 
языка» составленный В. И. Далем, «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова 
в 4 томах, «Словарь русского языка» С. И. Ожегова, «Словарь русского языка» (МАС, «Малый 
академический словарь»), «Словарь современного русского литературного языка» (Большой 
академический словарь – БАС), «Большой толковый словарь русского языка» С. А. Кузнецова, 
«Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. В. Дмитриева.  

Также существуют терминологические толковые словари русского языка, такие как «Толковый 
словарь древнерусских юридических терминов» М. А. Исаева, «Виртуальная реальность. Толковый 
словарь терминов» В. С. Бабенка, «Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и 
фразеологических выражений». Данный словарь является переработанным и дополненным изданием 
классического «Словаря русского языка» С. И. Ожегова, «Толковый словарь англоязычных терминов 
по нечеткому управлению» В.Я. Нероды. 

К толковым фразеологическим словарям можно отнести словари такими как: «Толковый 
словарь устаревших слов и фразеологических оборотов русского литературного языка» 
А.И.Федорова, «Большой фразеологический словарь русского языка» Л. В. Антонова, 
«Фразеологический словарь русского языка» Д. Э. Розенталя. 

Эти словари по своему объёму предназначены, во-первых, для людей которые свободно 
владеет русским языком, во-вторых, как правила используется в учебно-научных целях, то есть 
используется при профессиональных подготовка студентов и используется в научной деятельности. 
Эти словари как правило очень трудоёмкий в использовании, особенно в печатном варианте.   

Существуют множество учебных толковых словарей русского языка, например, «Учебный 
толковый словарь русского языка» К. Габучана, «Толковый словарь русского языка для школьников» 
С. Г. Трясогузовой, «Школьный толковый словарь русского языка» Ю. В. Алабугиной, «Школьный 
толковый словарь русского языка» А. А. Семенюка, «Толковый словарь русского языка для 
школьников. А-Я» С. И. Карантирова. 

Эти словари можно использовать при самостоятельном изучении русского языка. Они 
адресованы школьникам, учащимся колледжей, техникумов, лицеев. Эти словари являются 



«ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2019: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ» 

XV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

 

31 

необходимыми справочными пособиями не только при изучении русского языка и литературы, но ив 
повседневной жизни.  

Кроме этих словарей, существуют еще толковые словари русского языка для тех, кто изучает 
русский язык как иностранный. В их числе можно отнести толковые словари такими   как: «Краткий 
толковый словарь русского языка для иностранцев» под ред. В. В. Розановой, «Краткий толковый 
словарь русского языка» (сост. И. Городецкая, Т. Поповцева, М. Судоплатова, Т. Фоменко), «4000 
наиболее употребительных слов русского языка» З. Даунене, Н. Бакеевой и Н. Шанского.  

Эти словари предназначены для лиц, изучающих русский язык как иностранный или неродной, 
и преподавателей русского языка нерусским. Настоящие учебные пособия могут считаться 
самостоятельными справочниками по лексике русского языка, могут служить основой при создании 
лексических минимумов для зарубежных школьников, изучающих русский язык. 

По структуре толковые словари состоят из нескольких разделов, например, предисловия, 
инструкции к пользованию словарём, описания структуры словаря, структуры словарной статьи, 
значений слова, фразеологии, иллюстраций словаря, стилистических помет, грамматической 
характеристики слов, ударения, этимологических справок к иноязычным словам [5, с. 11]. 

Содержание и построение толковых словарей определяются задачами, которые перед ним 
поставлены. В современной лексикографии широко используются несколько основных принципов 
подачи материала.  

Традиционным является алфавитный принцип расположения единиц в словаре, согласно 
которому они располагаются в алфавитном порядке начальных букв заголовочного слова (или другой 
языковой единицы). Словарь, построенный по алфавитному принципу, называется алфавитным.  

Согласно гнездовому принципу расположения материала слова объединяются в ряды 
производных (однокоренных) слов – гнезда. Словарь, в котором единицы описания объединяются по 
гнездовому (словообразовательному) принципу, называется гнездовым. В таком словаре словарные 
статьи, расположенные, как правило, в алфавитном порядке, приводятся не для всех слов, а только 
для непроизводных (исходных).  

Особой разновидностью алфавитного принципа является обратный принцип, согласно 
которому единицы располагаются в алфавитном порядке конечных букв.  

Принцип расположения слов не по алфавиту, а по лексико-семантическим группам, которые 
выделяются на основе смысловой общности, называется понятийным или идеографическим. Такой 
способ подачи материала используется идеографическим словарем [6, с. 220]. 

Базовая единица толкового словаря – словарная статья – состоит из нескольких зон описания. 
Каждая зона содержит особый тип словарной информации. Первая зона – лексический вход 
словарной статьи, вокабула или лемма. Часто в вокабуле указывается ударение. Лексический вход 
обычно маркируют полужирным выделением. Поэтому в жаргоне лексикографов и редакторов эта 
зона часто называется – “черное слово”. В толковом словаре после лексического входа чаще всего 
следует зона грамматической информации и зона стилистических помет. В толковых словарях в 
качестве грамматической информации о слове указывается принадлежность к части речи, 
характерные грамматические формы (например, для существительных – форма родительного 
падежа и указание на род). Комплекс стилистических помет дает представление об ограничениях на 
употребление слова: литературный язык и диалекты, термин и не термин; различные стили 
литературной речи [3, с. 137]. 

В толковых словарях далее следует зона значения, которая разделяется на отдельные 
подзоны: 

• номер значения; 
• дополнительные грамматические и стилистические пометы; 
• зона толкования; 
• зона примера/иллюстрации; 
• зона оттенков значения. 
В толковых словарях словарная статья, как правило, заключается зоной фразеологизмов. 

Поскольку зона фразеологизмов обычно маркируется таком ромба, на жаргоне лексикографов она 
называется “заромбовой” [2, с. 191]. Типичная структура словарной статьи Малого академического 
словаря (Словарь русского языка 1985 – 1981) приведена в виде схемы (см. рис. 1). 

Выводы  
Исходя из результатов выполненного анализа можно прийти к выводу о том, что чисто 

алфавитное расположение словарных статей в толковом словаре наиболее подходит для учебного 
толкового словаря русского языка для студентов-иностранцев. Поскольку этот словарь является 
учебным, мы не будем включат туда все значения слов каждую словарную статью, а только те, в 
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соответствии с которыми слово употребляется чаще всего. Мы будем давать иллюстративный 
материал, потому что для иллюстративного материла понимания слова затруднено. Само по себе 
описание значение слова должно сопровождаться примером употребления этого слова в тексте. 
Обязательной является грамматическая зона, потому что без грамматической зоны тоже иногда 
трудно человеку понять, особенно если эти слова характеризуется теми категориями, которых нет в 
его родном языке, например, вид глаголов и род имен существительных. 

Структура словарной статьи толкового словаря (МАС) 

 ЛИШИ́ТЬ, -шу́, -ши́шь; прич. страд. прош.  
 лишённый, -шён, -шена́, -шено́; сов., перех., кого-чего. 
1. (несов. лишать). Оставить без кого-, чего-л., отнять что-

л. у кого-л. Лишить свободы. [Франц:] Сейчас отец грозился 
меня выгнать и лишить наследства. Пушкин, Сцены из 
рыцарских времен. [Борис] скорее лишил бы себя многих 
удовольствий, чем позволил бы себе - показаться в старом 
мундире на улицах Петербурга. Л. Толстой, Война и мир. Его 
лишили прогулок и не выпускали даже на больничный 
двор. Голубева, Мальчик из Уржума. 

2. (обычно в форме прич. страд. прош.). Не имеющий 
чего-л., не обладающий чем-л. Грустно смотреть на эту 
лишенную растительности землю. Л. Толстой, 
Воскресение. [Костя] совершенно был лишен музыкального 
слуха. Чехов, Три года. [Клим] был удивлен тем, что Яков 
оказался лишенным каких-либо особых примет. М. Горький, 
Жизнь Клима Самгина. 

◊ Лишить жизни — умертвить, убить. Лишить  
слова не дать возможности высказаться на собрании, 

митинге и т. п. Не лишен чего обладает чем-л. в некоторой или 
какой-л. степени. [Виктор] походил на отца, только черты его 
были меньше и не лишены приятности. Тургенев, Несчастная. 

Рис. 1. 
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Typology of explanatory dictionaries of the Russian language 

Abstract: The article is devoted to the analysis of types of explanatory dictionaries of the Russian 
language. Also in the article, the structure of the explanatory dictionaries and the structure of their dictionary 
entry is analyzed. Particular attention is paid to the principle, by which the educational explanatory dictionary 
of the Russian language for foreign students will be created. The performed analysis allows us to determine 
what principle of the arrangement of the material will correspond to the educational explanatory dictionary of 
the Russian language for foreign students. 

Keywords: typology of the dictionaries, explanatory dictionary, structure of the dictionary, dictionary 
entry, lexicography, description zone. 

Гуванов Акмухаммєт Тахирович  
Типологія тлумачних словників російської мови 

Анотація. Статтю присвячено аналізу типів тлумачних словників російської мови. Також у 
статті наведено аналіз структури тлумачних словників і структура їх словникових статей. 
Особливої уваги надано принципу, за яким буде створено навчальний тлумачний словник російської 
мови для студентів-іноземців. Виконаний аналіз дозволяє визначити, яким принципом 
розташування матеріалу буде відповідати навчальний тлумачний словник російської мови для 
студентів-іноземців. 

Ключові слова: типологія словників, тлумачний словник, структура словника, словникова 
стаття, лексикографія, зона опису. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» 
В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ СЬОГОДНІ 

Данильчук Ольга Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 

Україна, м. Миколаїв 
 

Анотація: У статті розглядається доцільність застосування нових інформаційних технологій у 
вивченні курсу історії зарубіжної літератури в технічному вузі сьогодні. 
Ключові слова: веб-сайт, інформаційні технології, культура, література. 
 

Визначні досягнення в усіх сферах суспільного розвитку невіддільні від науково-технічного 
прогресу, який в певній мірі ґрунтується на всебічному застосуванні культури й зокрема художньої 
літератури. Студенти вищого технічного навчального закладу гуманітарного напрямку, які поглиблено 
вивчають англійську мову, загальні мовознавчі дисципліни, комп’ютерні науки й опановують 
спеціальність, яка здатна розв’язувати завдання в галузі обробки інформації та інформаційного 
пошуку на різних мовах, серед основних професійно-орієнтованих дисциплін вивчають і курс «Історія 
зарубіжної літератури». Метою викладання літературознавчої дисципліни є ознайомлення студентів 
з основами науки про художню літературу, її теорію та історію, що є необхідним для вирішення як 
теоретичних, так і практичних завдань предмету; прищеплення їм вміння самостійно вивчати 
навчальну літературу з курсу; розвиток їх логічного мислення й підвищення їх загального рівня 
філологічної культури; а також формування навичок літературознавчого дослідження. 

Курс «Історія зарубіжної літератури», що викладається студентам спеціальності «Прикладна 
лінгвістика» в Гуманітарному інституті НУК ім. адмірала Макарова протягом двох навчальних років (І–
ІV семестри (стаціонарної форми навчання) і ІІІ–VІ (заочної), ставить за мету ознайомити слухачів із 
закономірностями розвитку літературного процесу, починаючи з VIII століття до н.е. до V століття н.е. 
(курс «Антична література», одним з головних завдань якого є формування у студентів уявлення про 
античну літературу як першооснову західноєвропейської літератури та її роль у світовому 
літературному процесі), з VI до ХVI століття (курс «Література Середніх віків і доби Відродження»), 
XVII–XIX століття (курс «Класицизм. Бароко. Просвіта. Сентименталізм. Романтизм. Реалізм») і ХХ–
ХХІ століття (курс «Література ХХ століття. Постмодернізм. Масова культура й література»). Останній 
є закінченням теоретичного і практичного курсу з історії зарубіжної літератури, він дає можливість 
студентам засвоїти важливі знання про культурно-історичний характер розвитку сучасної цивілізації 
країн Європи і Америки на матеріалі творів художньої літератури XX–ХХІ століть та розвитку 
тенденцій попередніх епох у літературі цього періоду. Головні напрями сучасної літератури 
розглядаються в порівняльно-історичному аспекті, твори аналізуються в контексті попередніх епох 
(антична, середньовічна та інші) та нових напрямів розвитку західноєвропейської та американської 
літератур.  

Варто зазначити, що вивчення дисципліни орієнтоване не тільки на філологічну, історико-
літературознавчу підготовку студентів, їхнє залучення до проблем міжкультурної комунікації, але 
виконує й виховну функцію. Безумовно, викладач не претендує на висловлювання єдино правильної 
точки зору стосовно предмета бесіди, а обов’язково запрошує слухачів до діалогу. Схвалюється 
висловлювання студентами нестандартних, проте аргументованих думок, адже художній твір – це не 
лише текст, він живе в часі й має свою історичну цінність для сьогодення й наступних поколінь. 

До того ж у сучасних умовах, коли відбуваються процес інтеграції та глобалізації, вивчення 
курсу «Історія зарубіжної літератури» є особливо актуальним, оскільки духовна, літературна, 
культурна інтеграція допомагає зрозуміти складні процеси не лише в літературі, а й у суспільстві в 
цілому. Проблема взаємозв’язку літературних, а отже, і культурних процесів набуває вагомої 
значимості. Зміни в парадигмі мислення, що відбуваються в сучасному культурному й соціальному 
просторі протягом останніх десятиліть, підштовхують переосмислити чимало літературних категорій і 
філософських канонів. У теоретичному плані ідеї культурного плюралізму, децентрації, інтеграції, 
заперечення авторитетів, розширення канону сприяють науковому переосмисленню літературних, а 
отже, і культурних процесів. 

Крім того, соціально-культурні зміни призводять до того, що практично будь-яка виникаюча 
наукова проблема вимагає синтезу дисциплінарних знань, оскільки всі дисципліни вивчаються, 
спираючись одна на одну. Інформатизація суспільства і впровадження сучасних веб-технологій в усі 
сфери людського життя пред’являють нове соціальне замовлення до системи вищої освіти. З одного 
боку, використання веб-технологій відкриває нові можливості стосовно поліпшення й удосконалення 
навчального процесу, з іншого – система освіти повинна забезпечити підготовку фахівців, які успішно 
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впливатимуть на цей процес. Застосування нових інформаційних технологій при вивченні курсу 
«Історія зарубіжної літератури» в технічному вузі гуманітарного напрямку знаходить все більшого 
поширення в наші дні. Навчання за допомогою нових інформаційно-технічних засобів вимагає нових 
форм і методів навчальної діяльності, за рахунок автоматизації низки рутинних складових 
навчального процесу. Метою сучасної підготовки студентів є модернізація й оптимізація освітнього 
процесу. Викладач як організатор процесу навчання постійно стикається з проблемою ефективності, 
яка залежить від складності задач, які він вирішує, і від змісту учбового процесу, і від темпу навчання, і 
від вибору ним методів, засобів, форм навчання, і від ступеню самоорганізацїї студентів на учбовому 
занятті. У зв’язку з цим для викладача стає особливо важливим оволодіння механізмами наукової 
організації праці, одним з принципів якої є принцип оптимізації. У зв'язку з цим змінюються завдання і 
методи навчання, максимально наближаючись до індивідуалізації загальної і професійної підготовки 
студентів. Чимале значення на даному етапі набуває інформаційно-комунікаційне середовище, в 
якому перебуває кожен студент. Це створює умови для активного використання комп’ютерних засобів 
і технологій в навчальному процесі, підвищуючи при цьому значимість та ефективність самостійної 
роботи. На сучасному етапі у рамках курсу «Історія зарубіжної літератури» студентами «Прикладної 
лінгвістики» навчального рівня «бакалавр» на базі дипломних робіт вже створено низку учбових веб-
сайтів, що висвітлюють актуальні питання літературознавства, застосовуючи системний аналіз, що 
об'єднує літературознавство, лінгвістику, лінгвокультурологію, когнітивно-семіотичні дисципліни та 
комп’ютерне програмування, про що свідчить тематика дипломних робіт: «Створення веб-сайтів для 
самостійної/індивідуальної роботи студентів на тему…»: «Художня практика сучасної масової 
культури: проблематика і поетика романів С. Кінґа», «Ґенеза детективного жанру в контексті масової 
культури (на матеріалі англомовної прози ХІХ–ХХ століть)», «Божественна комедія» Данте як синтез 
середньовічної культури (сучасна інтерпретація образів Данте в романі Анхеля де Куатьє «Сповідь 
Люцифера»)», «Діалог авторки з читачем посередництвом тексту (витоки й розвиток жіночої прози 
в європейській та американській літературі)»,  «Текстові особливості літературних напрямів 
Великобританії рубежу ХІХ-ХХ століть», «Лінгвістичні особливості жанру “трилер” 
у західноєвропейській літературі ХХ століття», «Структурно-стилістичні особливості художнього 
дискурсу Е. Гемінґвея», “Лінгвістичні аспекти роману-бестселеру в сучасній західноєвропейській 
літературі», “Когнітивно-семіотичні особливості творчості Р. Баха в контексті сучасного мейнстріму» та 
інші.  

На базі своїх дипломних робіт студенти створюють веб-сайти за двома напрямками: враховуючи 
запити в систематизації та узагальнення знань з певних тем цільового користувача та для його 
пошукових робіт.  Для цього розробляються сайти за допомогою конструктора сайтів – онлайн-сервісу 
для швидкого створення й комфортного управління сайтом. Наявність знань в областях 
програмування, дизайну й роботи з хостинґом при його використанні в даному випадку не потрібно. 
Всі файли сайту знаходиться на хостинґу - хмарному сховищі, за стабільність роботи якого відповідає 
команда фахівців сервісу. Wix.com – міжнародна хмарна платформа для створення і розвитку 
інтернет-проектів, яка дозволяє створювати професійні сайти та їх мобільні версії на HTML5 з 
допомогою інструментів drag-and-drop. Створені веб-сайти за допомогою конструктора WIX є 
простими й доступними у використуванні. Лаконічна структура головної сторінки та доступні 
в простому користуванні клавіші дозволяють швидко освоїти даний ресурс.  

Відтак, сайти створюються для широкого кола користувачів: людей різних професій,  студентів 
та викладачів вищих навчальних закладів, учнів та вчителів загальноосвітніх шкіл тощо. Таким чином, 
наукова новизна одержаних результатів таких робіт, в яких застосовуються об’єднані знання 
літературознавства, лінгвістики, лінгвокультурології, когнітивно-семіотичних дисциплін та 
комп’ютерного програмування, полягає в новому осмисленні проблем національної та світової 
сучасної літератури; уточненні, конкретизації історико-літературних уявлень про літературний процес; 
і, головне, – у вибудові нового уявлення про художню цінність феномена художньої культури й 
літератури. 
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Анотація. Запропоновано інформаційно-пошукову систему для українських абітурієнтів за 
спеціальністю «Прикладна лінгвістика» та розробку її інформаційно-лінгвістичного забезпечення. 
Проаналізовано методи використання інформаційних технологій, що можуть бути інтегровані в 
забезпечення доступу до якісної інформації. Визначена нагальна необхідність майбутніх студентів 
в інформації, стосовно спеціальності «Прикладна лінгвістика» на території України, що 
вирішується створенням веб-сайту і його інформаційно-лінгвістичним забезпеченням. 
Ключові слова: веб-сайт, лінгвістичне забезпечення; інтелектуальна система; пошук; 
інформаційно-пошукова система. 
 

Комп’ютерні та інтернет-технології стають головними методами продукування та отримання 
інформації протягом останнього десятиліття, у всьому світі веб-формат знань стає все необхіднішим у 
сфері досліджень вищої освіти через їхній потенціал і підтримку нових форм спільної педагогічної та 
інформаційної діяльності. 

Різні підходи до вивчення мовних явищ та їх поєднання в дослідженнях, спрямованих на 
вирішення конкретних, прикладних проблем, як от пошук інформації через Інтернет (пошукові системи 
Google, Yahoo, Bing, Yandex, Meta, Bigmir)net і т. д.), створення доступу до бібліотек посібників, книг, 
монографій, документів за конкретними темами (Posibnyk.com, lib.nuos.edu.ua, mon.gov.ua), пошук 
інформації для абітурієнта та інтенсифікація навчального процесу (Osvita.ua, Аbiturients.info, 
Vstup.info) призвели до того, що накопичені факти й знання, спеціально написані комп’ютерні 
програми, штучні мови (як зі сфери лінгвістики, так і з інформатики та штучного інтелекту) призвели до 
обробки знань великого масштабу. У цій статті висвітлено проблему пошуку інформації в Інтернет та її 
подальше використання у межах однієї спеціальності.  

У мережі Інтернет є декілька сайтів, які допомагають абітурієнтам з пошуком інформації щодо 
обраної спеціальності, однак сайту, який був би націлений на обробку та подання інформації стосовно 
спеціальності «Прикладна лінгвістика» та певного масиву знань, що допомогли б абітурієнту з 
прийняттям рішення ще не було створено. 

Метою статті є аналіз способів оптимізації пошуку, опрацювання мовної інформації, 
автоматичного пошуку за ключовими словами, що дозволить виявити принципи роботи та їхні основні 
характеристики. 

Опрацювання текстової інформації незмінно залишається провідним завданням комп’ютерної 
лінгвістики, що висвітлюється у роботах таких вчених як Е. Ф. Скороходько, І. О. Севост’янова, 
Д. В. Ланде [2, 4]. Наші знання про дійсність втілюються у певній вербалізованій формі. Навчити 
комп’ютер «розуміти» текст і означає наділити його здатністю видобувати з нього потрібну для 
виконання того чи іншого завдання інформацію. Така задача реалізується за допомогою лінгвістичного 
забезпечення.  

У «Тлумачному словнику комп’ютерних інформаційних систем та сховища даних» [6, с. 142] 
наведено таку дефініцію поняття «лінгвістичне забезпечення» (linguistic support; далі  ̶ ЛЗ): сукупність 
мов і правил формалізації інформації, що знаходяться в інформаційній системі. 

Інформаційно-пошукова мова, що слугує для опису змісту документів у вигляді, придатному для 
пошуку, за класифікацією, представленою у роботі В. В. Пономарьова [7], складається із таких 
компонентів: алфавіту, що виражений у ключових словах з лінгвістичного боку забезпечення системи, 
спеціальних символів і команд  ̶  зі сторони програмного забезпечення. 

Засобами представлення плану змісту виступають словники, тезауруси, рубрикатори, 
класифікатори. 

До засобів пошуку належать мова запитів, єдині командні мови, критерії смислової відповідності. 
Засоби забезпечення сумісності різних мов неактуальні, тому що мова визначається як 

локальна, тобто призначена для використання в рамках окремої системи і не призначена для 
взаємодії з іншими мовами зовнішніх систем. Засоби обробки текстів природною мовою (далі ̶ ПМ) і 
підтримки ЛЗ виражені створеним і зафіксованим машинним словником лексичних одиниць. 

За «Тлумачним словником комп’ютерних інформаційних систем та сховища даних» [6], 
інформаційно-пошукова мова (далі ̶ ІПМ) – штучна мова, призначена для формалізованого опису 
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смислового змісту документів, даних, окремих понять або термінів і забезпечення подальшого їх 
пошуку в інформаційно-пошукових масивах 

ІПМ, яка використовується в інформаційно-пошуковій системі, є поєднанням посткоординатної 
описової мови та процедурної мови (за класифікацією Є. А. Карпіловської [8, с. 15-18]). В той же час, 
така мовна система відрізняється стабільністю оперування і базується на всіх показниках 
ефективності функціонування ІПМ, таких як гнучкість, динамічність, цілісність, лаконічність, 
захищеність від можливих спотворень при використанні, стабільність, відкритість. 

Велика кількість інформації, що підлягає обробці з боку ЕОМ, є основними даними для 
інформаційної системи. Згідно з критеріями класифікації А. О. Білецького [3, с. 11-18], інформація, яка 
використовується у роботі сайту, є: антропогенною, кодованою, екстраситуаційною, мовною 
(вербальною), спеціальною, логічною. 

За словником [6, с. 13], знаходимо таке визначення терміна «інформаційна система (information 
system)  ̶  система, що реалізує інформаційну модель певної предметної області людської діяльності. 
Зазвичай являє собою сукупність взаємопов’язаних апаратно-програмних засобів, призначених для 
автоматизації обробки даних, які надходять з різних джерел. 

Видатні науковці Р. Г. Піотровський, Е. Ф. Скороходько, А. О. Білецький у своїх працях [1-3] 
спираються на те, що в інформаційній системі відбуваються такі процеси: 

 введення інформації, отриманої з джерел інформації; 

 опрацювання (перетворення) інформації; 

 зберігання вхідної й опрацьованої інформації; 

 виведення інформації, призначеної для користувача; 

 відправка/отримання інформації мережею. 
Згідно з цими процесами, інформаційна система сайту для абітурієнтів з прикладної лінгвістики 

має такі складники (див. схему 1): 
Схема 1. 

Складники інформаційної системи інформаційно-пошукового сайту для абітурієнтів з 
прикладної лінгвістики 

 
Складниками інформаційної системи інформаційно-пошукового сайту для абітурієнтів з 

прикладної лінгвістики є: 
1) лінгвістична частина (джерела інформації: статі з галузей прикладної лінгвістики, 

публіцистичні статті, лінгвістичні задачі, ключові слова); 
2) апаратна частина (комп’ютер, ноутбук, нетбук з мінімальними системними вимогами); 
3) програмне забезпечення (програми з відкритим вихідним кодом); 
4) споживач інформації (абітурієнти, студенти чи широке коло зацікавлених людей);  
5) персонал, що експлуатує систему. 
У результаті аналізу, пропонуємо цю схему, що демонструє порядок роботи інформаційно-

пошукової системи. Вона починається з джерел інформації і закінчується зворотнім зв’язком від 
персоналу, що надає роз’яснення незрозумілої споживачу інформації. 

За класифікацією інформаційних систем, описану В. В. Литвином [5, с. 26], описану можна 
віднести до автоматизованої (за ступенем автоматизації), глобальної (за масштабом використання), 
навчальної та освітньої (за сферою призначення), наукової (за місцем діяльності). За типом взаємодії 
інформаційних систем ─ може належати як до системи з контрольованим потоковим опрацюванням, 
так і до такої, чий процес прийому та опрацювання інформації повністю автоматизований.  

Розгляньмо структуру інформаційно-пошукового сайту, що допоможе у вирішенні низки питань: 
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1) аналіз ресурсів Інтернет; 
2) синтез інформаційного масиву. 
Дерево цілей системи подано у схемі 2: 

Схема 2. 
Дерево цілей інформаційно-пошукової системи 

1 

Пошук інформації про спеціальність «Прикладна лінгвістика» 

         

1.1.  1.2 

Формув
ання запиту 

на пошук 
інформації з 

ПЛ 

Відображення інформації за запитом 

   

  1.2.1  1.2.2  1.2.3  1.2.4 

Надання 
інформації 

про 
спеціальність 

«ПЛ» 

Надання 
інформації про 
університети зі 
спеціальністю 

«ПЛ» 

Надання 
інформації 

про 
сертифікати 

ЗНО для 
вступу на 

спеціальність 
«ПЛ» 

Нада
ння доступу 
до масиву 
документів 
та файлів з 
напрямків 

ПЛ 

Набір цілей дає можливість побудувати ієрархію процесів опрацювання даних у системі, 
визначити, як вони взаємодіють в процесі роботи системи та конкретизувати їх до такого рівня, що 
дозволяє чітко зрозуміти, що виконує кожен процес і як реалізувати його функціональність. 

Актуальність роботи зумовлена наявністю різної кількості інформації в мережі Інтернет і 
відсутністю єдиного сервісу для абітурієнтів зі спеціальності «Прикладна лінгвістика». Було 
досліджено ефективність алгоритмів пошуку та аналізу наявної інформації. У результаті 
запропоновано бачення структури веб-сайту, що дає змогу отримувати точніші результати пошуку 
шляхом запровадження в системі компонентів лінгвістичного (царина комп’ютерної лінгвістики) та 
програмного забезпечення (інформатика та штучний інтелект). Перспектива роботи полягає у наданні 
максимального масиву інформації за спеціальністю «Прикладна лінгвістика» в межах України та її 
популяризації. 
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Kateryna Sergiiivna Dmitriieva Development of information and linguistic support for the information 
retrieval web-site for abiturients 

The information retrieval system for the Ukrainian abiturients on the specialty “Applied Linguistics” is 
structured and the development of its information and linguistic support is offered. The methods of using 
information technologies that can be integrated in providing access to high-quality information are analyzed. 
The urgent need for future students in information regarding the specialty “Applied Linguistics” in Ukraine is 
determined, which is solved by the creation of the website and its information and linguistic support. 

Keywords: website; linguistic support; intellectual system; search; information retrieval system. 
Дмитриева К. С. Разработка информационно-лингвистического обеспечения поисково-
информационного сайта для абитуриентов 

Предложено информационно-поисковую систему для украинских абитуриентов по 
специальности «Прикладная лингвистика» и разработку ее информационно-лингвистического 
обеспечения. Проанализированы методы использования информационных технологий, которые 
могут быть интегрированы в обеспечение доступа к качественной информации. Определенная 
насущная необходимость будущих студентов в информации, относительно специальности 
«Прикладная лингвистика» на территории Украины, предлагается создание сайта и его 
информационно-лингвистическое обеспечение. 

Ключевые слова: сайт; лингвистическое обеспечение; интеллектуальная система; поиск; 
информационно-поисковая система. 
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Анотація. В результаті опитування перших курсів спеціальності «Прикладна лінгвістика», було 
виявлено, що студенти не мають чіткого розуміння того, яку освіту отримують. Деякі основні 
предмети, на думку вступників, не є обов’язковими, що підіймає питання необхідності 
інформування про сутність спеціальності та перспектив, які вона надає. 
Ключові слова: Прикладна лінгвістика; опитування; вступники; обрання спеціальності; 
інформування. 
 

Назва досить нової спеціальності – прикладна лінгвістика – лишається незвичною і передусім 
викликає запитання: в яких сферах застосовувати знання, отримані зі спеціальності «Прикладна 
лінгвістика»? Це запитання є особливо актуальним для майбутніх студентів при вступі до вищого 
навчального закладу. І хоча в загальному доступі можна знайти достатню інформацію для відповіді, 
однак, обираючи таку спеціальність, студенти першого курсу не завжди розуміють, чого саме вони 
будуть навчатися в університеті. Уже після вступу студенти і викладачі стикаються з такою ситуацією, 
коли дехто зі студентів виявляє невідповідність реаліям навчання своїх уявлень про зміст навчання, 
які склалися під впливом різного роду суб’єктивних чинників.   

«А до чого ж прикладати?» – таке жартівливе питання нерідко можна почути, називаючи свою 
спеціальність, від людини недостатньо інформованої або такої, що не має певних знань у галузі 
філології.  

Прикладний лінгвіст – одна з найбільш затребуваних професій у сучасному світі активізації 
ділових та економічних відносин. Особливо важливою характеристикою є професійне володіння 
іноземними мовами та вміння їх використовувати в розробці комп'ютерних програм. Кваліфікація 
дозволяє займатися практичною роботою в галузі комп’ютерної лінгвістики (автоматичний переклад, 
створення корпусів текстів і пошукових систем, лінгвістичне забезпечення (soft) і т.п.), а також науково-
технічний переклад та викладання іноземних мов. 

Однак перед вступом до університету, обираючи спеціальність «Прикладна лінгвістика», 
абітурієнти в більшості не знають про всі можливості, що дає така освіта, сприймають її у вузькому 
розумінні або, нажаль, не розуміють взагалі. 

А що стосується працевлаштування після отримання освіти, то ресурсів для отримання цієї 
інформації набагато менше. У мережі Інтернет, що є найбільш доступною і зрозумілою для учнів, які 
готуються до вступу, є така інформація, як на сайті НТУ «ХПІ» [1]. Хоча, нажаль, далеко не всі 
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студенти приходять до університету достатньо інформованими, й мають хибні здогадки про те, до 
чого їх готує університет. 

Така ситуація не сприяє здійсненню фахової підготовки в оптимальному режимі, і, звісно, її 
треба коригувати в позитивному напрямку.    

Для об’єктивної діагностики рівня усвідомлення студентами специфіки навчання за 
спеціальністю «Прикладна лінгвістика» було проведено дослідження оцінок і поглядів студентів 
першого курсу. Зі студентами першого курсу було проведено анкетування, яке мало допомогти 
визначити причини вступу, вид діяльності, що приваблює майбутніх фахівців, та дисципліни, які учні 
вважають необхідними та необов’язковими для подальшої діяльності. 

Подібні проекти раніше не проводилися, принаймні ми не маємо результатів у вільному доступі, 
й до того ж, проблема залишається невирішеною. Лише невелика кількість університетів надає повний 
опис спеціальності, як, наприклад, університет ім. Альфреда Нобеля [2]. Але й таке інформування не 
гарантує свідомого підходу до вибору спеціальності. 

Для здійснення діагностувального дослідження був застосований прийом анкетування. Мета 
анкетування полягала в тому, щоб на основі отриманої інформації прослідкувати логіку обрання 
спеціальності або можливі причини такого вибору, якщо спеціальність не відповідає інтересам 
студента. 

Зміст відповідей на запитання анкети став предметом нашого дослідження. Результати аналізу 
анкет мають указати на причини обрання спеціальності та якість попереднього інформування учнів 
перед вступом.  

Анкетування було проведено наприкінці вересня 2018/2019 навчального року. До анкетування 
було залучено всіх студентів першого курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика». Участь в 
анкетуванні взяли 27 студентів.  

Зміст анкети, запропонованої студентам, наведено в таблиці 1. 
Таблиця 1 

Діагностувальна анкета для студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика» 

Анкетування для студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика» 

Анкета створена для перевірки спрямованості студентів на спеціальність, та розуміння 
перспектив, які отримує фахівець, після проходження повного курсу спеціальності прикладної 
лінгвістики.  

1. Чому Ви вступили на спеціальність «Прикладна лінгвістика»? 

а) Рекомендували друзі г) Брав / брала участь у турі Міжнародної 
лінгвістичної олімпіади, який проводився в 
університеті 

б) Вважаю, що тут дають хороші знання д) Приваблює спеціальність універсального змісту 

в) Так вирішили батьки ж) Інше 

2. Який вид діяльності фахівця з прикладної лінгвістики Вас приваблює найбільше? 

а) Викладання іноземної мови г) Редакторська діяльність мовленнєвого 
іміджмейкера 

б) Перекладацька діяльність д) Робота спічрайтера 

в) Укладання електронних словників, 
довідників, посібників 

е) Розробка автоматизованих програм перекладу 

3. Які з фахових дисциплін спеціальності «Прикладна лінгвістика» вважаєте основними? 

а) Вступ до мовознавства е) Зарубіжна література 

б) Основи прикладної лінгвістики є) Методика викладання англійської мови 

в) Англійська мова ж) Психолінгвістика 

г) Сучасна українська мова з) Комп’ютерна лексикографія 

д) Німецька мова і) Теорія і практика науково-технічного перекладу 

4. Які з фахових дисциплін спеціальності «Прикладна лінгвістика» вважаєте 
необов’язковими? 

а) Вступ до мовознавства е) Зарубіжна література 

б) Основи прикладної лінгвістики є) Методика викладання англійської мови 

в) Англійська мова ж) Психолінгвістика 

г) Сучасна українська мова з) Комп’ютерна лексикографія 

д) Німецька мова і) Теорія і практика науково-технічного перекладу 

 
Систематизовані результати анкетування подано в таблиці 2. 
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Таблиця 2 
Результати діагностичного анкетування студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика» 
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найбільше?  

3. Які з фахових дисциплін 
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лінгвістики» вважаєте 
основними? 
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1   ✓       ✓        ✓  ✓  ✓    ✓            ✓  ✓  

2  ✓         ✓    ✓  ✓  ✓  ✓            ✓   ✓  ✓   ✓  

3  ✓    ✓      ✓  ✓     ✓        ✓  ✓      ✓      

4     ✓    ✓       ✓  ✓   ✓  ✓  ✓  ✓    ✓           

5  ✓      ✓  ✓      ✓  ✓  ✓      ✓       ✓   ✓    ✓   

6  ✓       ✓    ✓     ✓     ✓   ✓  ✓  ✓    ✓  ✓       

7     ✓    ✓       ✓  ✓  ✓  ✓   ✓   ✓  ✓  ✓        ✓    

8     ✓      ✓     ✓  ✓  ✓     ✓  ✓  ✓       ✓      

9  ✓    ✓      ✓      ✓              ✓      

10  ✓      ✓  ✓        ✓         ✓  ✓   ✓        

11  ✓    ✓   ✓  ✓       ✓  ✓   ✓   ✓    ✓  ✓         ✓   

12  ✓    ✓    ✓   ✓    ✓  ✓  ✓     ✓     ✓         ✓   

13  ✓    ✓   ✓  ✓      ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓   ✓        ✓   ✓   ✓  

14  ✓    ✓   ✓     ✓   ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  ✓  ✓  ✓      ✓       

15 ✓  ✓     ✓  ✓     ✓   ✓  ✓  ✓  ✓   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓      ✓       

16     ✓  ✓   ✓   ✓      ✓  ✓  ✓    ✓   ✓  ✓  ✓      ✓     

17     ✓  ✓   ✓   ✓   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓   ✓       ✓      

18  ✓    ✓   ✓  ✓   ✓  ✓   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓  ✓         ✓    ✓   

19  ✓    ✓    ✓        ✓   ✓   ✓    ✓  ✓        ✓  ✓   

20  ✓    ✓   ✓  ✓       ✓  ✓   ✓   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓   ✓      

21 ✓      ✓    ✓     ✓  ✓  ✓        ✓       ✓      

22  ✓     ✓  ✓  ✓    ✓   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓            ✓      

23  ✓    ✓     ✓  ✓  ✓   ✓  ✓  ✓      ✓    - - - - - - - - - - 
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24  ✓    ✓    ✓    ✓     ✓  ✓             ✓      

25  ✓    ✓  ✓  ✓     ✓   ✓  ✓  ✓   ✓   ✓          ✓   - ✓  - 

26  ✓        ✓    ✓  ✓  ✓  ✓  ✓     ✓   ✓  - - - - - - -  -  

27  ✓    ✓    ✓  ✓  ✓    ✓  ✓  ✓      ✓   ✓      ✓       

 2
 

2
1
 

0
 

0
 

1
8
 

6
 

1
0
 

1
7
 

4
 

9
 

9
 

2
 

1
4
 

1
9
 

2
7
 

1
3
 

1
2
 

2
 

1
2
 

1
3
 

7
 

1
4
 

1
0
 

2
 

0
 

4
 

5
 

1
2
 

2
 

4
 

7
 

3
 

 
Результати анкетування виявилися досить цікавими подібністю відповідей в анкетах, 

відсутністю послідовності, а інколи й логіки між метою та предметами, необхідними для її досягнення. 
У першому питанні, щодо причин вступу саме на спеціальність «Прикладна лінгвістика», 

відповіді вишукувалися в дві шеренги. З 27 учасників анкетування, 21 обрали варіант «Вважаю, що тут 
дають хороші знання», ще 18 «Приваблює спеціальність універсального змісту». Лише один студент 
зазначив, що прикладну лінгвістику «рекомендували друзі». Із цього випливає, що університет має 
добрі відгуки, а також первинне уявлення про універсальність цієї освіти все ж є. Але наскільки це 
уявлення перегукується з наступними відповідями з вибору напряму, слід перевірити. 

Результати другого питання показали, що студенти обирають одразу декілька видів подальшої 
діяльності фахівця. Серед них найпривабливішими виявилась «перекладацька діяльність» (17 
відповідей), «викладання іноземної мови» (10), «робота спічрайтера» (9), і «редакторська діяльність 
мовленнєвого іміджмейкера» (9). «Укладанням електронних словників, довідників, посібників» 
зацікавилися 4 студенти, а «розробкою автоматизованих програм перекладу» лише 2. 

Досить цікавим був експеримент з обрання основних та «необов’язкових» фахових дисциплін. 
Найважливішою, на погляд студентів, авжеж виявилася «Англійська мова» (27 відповідей), далі 
почесне місце посіла «Прикладна лінгвістика» (19), що є цілком логічним для нашої спеціальності. 
Третю позицію розділили дві дисципліни: «Вступ до мовознавства» і «Теорія та практика науково-
технічного перекладу» (14). «Сучасну українську мову» та «Психолінгвістику» обрали 13 студентів. 
«Методика викладання іноземної мови», «Німецька мова» отримали 12 відповідей, а «Комп’ютерна 
лексикографія» 7. І тільки 2 позначки дісталися «Зарубіжній літературі». 

А ось з необов’язковими фаховими дисциплінами ситуація протилежна. Найбільша кількість 
студентів викреслила з переліку «Зарубіжну літературу» (12 позначок), далі «Вступ до мовознавства» 
(10), що в попередньому питанні здавалася досить необхідною. «Комп’ютерну лексикографію» обрали 
7 учасників, 5 – «Німецьку мову». 4 позначки отримали «Психолінгвістика» та «Сучасна українська 
мова». «Теорія та практика науково-технічного перекладу» виявилась більш важливою, зазначені 
лише 3 викреслення, а «Основи прикладної лінгвістики» та «Методика викладання іноземної мови» 
всього по 2. Англійська мова є необхідною незалежно від виду діяльності майбутнього фахового 
фахівця. Також, приємним моментом був той факт, що в двох анкетах не було викреслено жодної 
дисципліни. 

Не у всіх анкетах прослідковується логіка. Наприклад, а анкеті, де зазначена подальша 
перекладацька діяльність, необов’язковою зазначається «Теорія і практика науково-технічного 
перекладу». Такі відповіді вказують на недостатнє розуміння того, які дисципліни потрібні для 
досягнення мети. Найбільш привабливими видами діяльності є перекладацька та викладацька 
діяльність, але це не є провідними заняттями фахівців з прикладної лінгвістики. 

Отже, вступаючи до університету, майбутні можливі фахівці не є достатньо інформованими і не 
завжди готові сприймати дисципліни, що пропонує наша спеціальність. Однак визначена діагностика є 
основою для планування роботи з роз’яснення перспектив набуття освіти за спеціальністю 
«Прикладна лінгвістика» і дій з оптимізації самого процесу фахового навчання. 
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that students do not have a clear understanding of what kind of education they will get. Some major subjects 
in the opinion of applicants are not obligatory, what raises an issue of informing about the essence of the 
specialty and the prospects it provides. 
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Аннотация. В результате опроса первых курсов специальности «Прикладная лингвистика», 

оказалось, что у студентов нет четкого понимания того, какое образование они получают. 
Некоторые основные предметы, по мнению поступивших, не являются обязательными, что 
поднимает вопрос об информировании о сути специальности и перспектив, которые она 
предоставляет. 

Ключевые слова: прикладная лингвистика; опрос; абитуриенты; выбор специальности; 
информирование. 
 
 
УДК  81’282:391(477) 

НАЗВИ ОДЯГУ ЯК ОБ’ЄКТ ДІАЛЕКТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Каназірська Вікторія Анатоліївна, студентка 2 курсу 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
Україна, Одеса 

 

Анотація: У тезах доповіді здійснено огляд праць, присвячених вивченню говорів української мови 
на матеріалі назв одягу, його різновидів і деталей. З’ясовано, що вказаний шар лексики є цінною 
базою для діалектологічних досліджень. Мовознавці описали назви жіночого та чоловічого вбрання, 
записані в говірках Західної України, Східного Поділля, Середнього Полісся, Донеччини та ін. 
Ключові слова: діалект; говірка; назви одягу. 
 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що нині залишається сталим зацікавлення 
говірковою лексикою на позначення назв традиційного вбрання українців, яка, попри вагомий внесок 
вчених, недостатньо охоплена діалектологічними дослідженнями. Водночас експлікація нових 
матеріалів і упорядкування говіркової лексики українського діалектного простору є важливим 
завданням сучасного мовознавства. 

Метою роботи є огляд лінгвістичних аспектів вивчення говорів українського діалектного 
простору на матеріалі назв одягу, його різновидів і деталей. Об’єкт дослідження – студії, у яких 
українські говори описано на матеріалі вказаного шару лексики. Предмет – аспекти вивчення 
говіркових назв на позначення елементів традиційного гардероба українця у сучасній діалектології. 

Упродовж останніх десятиріч мовознавці помітну увагу приділяють вивченню говіркової лексики, 
яка є важливим джерелом пізнання дійсності, свідченням матеріальної та духовної культури, 
світогляду мовців, міждіалектних і міжмовних контактів населення. Фіксація й опис говіркової лексики 
досі залишається актуальним завданням мовознавців, адже низка говірок українського діалектного 
простору ще чекає на своїх дослідників. Учені, аналізуючи українські говори, звертаються до різних 
лексико-семантичних груп, серед яких помітне місце посідають лексеми на позначення назв одягу. 
Слова відповідного лексичного шару щоденно функціонують у мовленні діалектоносіїв, проте, 
зважаючи на плинність модних тенденцій, саме вони потребують першочергового збереження. 

Відповідна проблематика привернула увагу таких діалектологів, як: Г. Г. Березовської (Східне 
Поділля), Г. І. Гримашевич (Середнє Полісся), Н. Б. Клименко (Донеччина), О. Л. Кульчицької (Західна 
Україна), Т. В. Щербини (середньонаддніпрянсько-степове порубіжжя), О. В. Юсікової (Полісся, 
Волинь, Карпати тощо) та ін. Водночас низка дослідників присвятили свої наукові студії назвам одягу, 
поширеним на території Покуття (Б. В. Бойчук, Х. К. Вовк, О. Я. Гавадзин, Я. Ф. Головацький, 
Т. О. Ніколаєва, М. І. Паньків та ін.). 

Науковці зауважують, що особливого вивчення та аналізу діалектної лексики потребує Східне 
Поділля. Проаналізувавши дані «Атласу української мови» (1984, 1988, 2001), дескриптивних праць 
про подільський говір та його межі, Т. В. Тищенко східноподільськими умовно називає говірки, які на 
півночі обмежуються ізоглосою по лінії від верхів’я р. Рось північніше м. Ставища до верхів’я р. Гнилий 
Тікич; зі сходу і півдня – від р. Гнилий Тікич по р. Синюха до р. Південний Буг у напрямку на Ананьїв – 
Балту Одеської обл. – Чечельник Вінницької обл., на заході від Чечельника до верхів’я р. Рось [2]. 

Г. Г. Березовська здійснила опис найменувань одягу у східноподільських говірках за лексико-
семантичним принципом. Дослідниця виділила лексико-семантичні групи (далі – ЛСГ) на позначення 
одягу, описавши загальні назви одягу, назви тканини для одягу, назви верхнього одягу, назви 
нагрудного одягу, назви поясного одягу, назви спіднього одягу. Вона встановила типові моделі 
мотивації назв одягу, характерні для більшості ЛСГ: ‘тканина; матеріал виготовлення’ → ‘назва 
виробу’ (ǀкожанка ‘шкіряна куртка’, пиǀл′ушка ‘жіноча плюшева куртка з ватною підкладкою’, 
дис′аǀтинка ‘сорочка з домотканого полотна в десять пасом’, ǀват′анки ‘теплі чоловічі штани на ваті’; 
‘частина тіла’ → ‘назва виробу’ (рукаǀвиц′і ‘рукавиці’, вуǀшанка ‘шапка з вухами’, пиǀредн′ік ‘будь-який 
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фартух’, наǀгрудник ‘фартух із нагрудником’; ‘час, сезон носіння’ → ‘назва виробу’ (оǀс′інка ‘тепла 
спідниця’, ночǀнуха, ночǀнул′а, ночǀнушка ‘сорочка для спання’, ǀзимн′і штаǀни ‘штани теплі’, пал′ǀто 
веисǀн′ане ‘пальто, призначене для носіння зимою і восени’, ǀмаĭка ‘спідня білизна’; ‘особливості крою, 
фасон’ → ‘назва виробу’ (косовоǀротка ‘чоловіча сорочка із застібкою збоку’, соǀрочка поǀдол′на ‘жіноча 
сорочка, верхня частина якої пошита з тонкого полотна, а нижня з грубого’, шʼістикǀлинка ‘спідниця, 
пошита із шести клинів’, заǀпаска ‘незшита спідниця з одного полотнища’ [2]. 

Водночас дослідниця вирізняє моделі мотивації, характерні лише для окремих груп лексики, 
напр., етнографічними ознаками мотивовані назви вишитих сорочок: малоǀроска, гуǀцулка, украǀйінс′ка 
соǀрочка; професією носія – найменування на позначення поясів: ǀпойас wоǀйениĭ, ǀреимен′ солǀдац′киĭ; 
штанів: спорǀтиўн′і, рибац′к’і; чоловічої спідньої білизни: матǀроска; територією походження реалії –
 назви головних уборів: куǀбанка, паǀнамка; способом носіння – назви на позначення спідньої 
білизни та жіночих головних уборів: п’ідшǀтаники, пошǀтаники; ǀхустка зǀверху, ǀхустка шоб 
накиǀдати; розмірами реалії – різновиди хусток: плаǀток звиеǀликойі руки, ǀхустка дваǀнац′атиĭ ǀномеир 
[2]. 

Аналізуючи назви сорочки та її деталей, Г. Г. Березовська звернула увагу, що у говірках 
Східного Поділля номінація сорочки представлена лексемами соǀрочка, руǀбашка та коǀшул′а. В основу 
структурної організації назв цього одягу дослідниця ставить диференційні ознаки (далі – ДО): «стать 
користувача», «матеріал виготовлення», «наявність декору та орнаментації», «час носіння», «крій». 
Вона зауважує, що ДО «стать користувача» зумовила появу опозиції сем ‘чоловіча сорочка’ – ‘жіноча 
сорочка’, спільними в реалізації яких є лексеми соǀрочка та руǀбашка. Г. Г. Березовська пояснює, що 
спеціальні назви чоловічої сорочки в говірках становлять поєднання загальної назви та додаткової 
характеристики одягу за статтю носія: соǀрочка муз′ǀка, соǀрочка чолоǀв’іча. Також діалектолог звертає 
увагу, що ДО «стать користувача» та «крій» вплинули на появу номінацій тоўсǀтоўка, косовоǀротка 
‘чоловіча сорочка із застібкою збоку’, де лексема тоўсǀтоўка є похідною від назви тканини, з якої 
могла бути виготовлена (пор.: товсǀтина – ‘полотно, виготовлене з клоччя, яке служило для пошиття 
чоловічого поясного одягу і плахт’), а назва косовоǀротка вказує на особливості крою коміра і вирізу 
тощо [1]. 

І. Ф. Симоненко у статті з альбому «Народний одяг Західних областей України» (1959) пише про 
цінність та унікальність, виконаних талановитою художницею, авторкою вказаного видання 
О. Л. Кульчицькою малюнків національного одягу українців західних областей, який містить 74 таблиці 
й понад 100 малюнків. Митець звертає увагу, що в Тернопільській, частково в Чернівецькій та Івано-
Франківській областях поширений подільський комплекс жіночого одягу, який складається із сорочки, 
що має вставки з білого домотканого полотна, широкої в збірку ситцевої спідниці, вишитої вовняної 
запаски-фартуха й каптана. Вана зауважує, що на голову одягають очіпок, хустку, яку раніше ткали з 
вовни. І пояснює, що в південних районах Тернопільської обл. спідницю заміняє обгортка ‒ 
прямокутний шматок тканини, якою обгортають нижню частину тулуба; а замість каптана тут 
поширений кептар ‒ вишитий короткий кожушок без рукавів [13]. 

Я. Ф. Головацький, описуючи літній жіночий одяг Західної України, звернув увагу, що «… жінки в 
околиці Покуття переважно не носять спідниць, а два ткані в пружки темні вовняні фартушки. Ці 
«катрани», приперезані спереду і ззаду; дівчата носять у косах червоні вовняні заплітки з позолоченим 
барвінком, однак найкраща прикраса їх одягу крайка – червона вовняна, якою підперізують так, що 
ззаду звисають довгі кінці» [5]. 

Антрополог та етнограф Х. К. Вовк вважає, що багато назв українського одягу на території 
Покуття запозичені у східних і західних сусідів України. Дослідник подає детальний перелік таких назв, 
напр.: соǀрочка, штаǀни, гаǀчʼі, жиǀлетка, жуǀпан, кунǀтуш, сарǀдак, корǀсетка, ǀйупка, ǀлеĭбик, 
сапйанǀц′і, капеǀл′ух, ǀшапка, брил′ та ін. [14]. 

Мистецтвознавець Б. В. Бойчук описав художні особливості тканин і шкіряних виробів Покуття. 
Автор поділив покутський одяг на чотири локальних комплекси: «…На південному заході – 
надвірнянсько-коломийський, що відзначається ощадливістю засобів виразності. Стрункості дівочій 
постаті надає поступове звуження плечового поясного одягу додолу… На південному сході – 
снятинсько-заболотівський комплекс одягу ХІХ ст. має романтичний характер: багато різноманітних 
прикрас та традиційне поєднання білого з насиченим червоним кольором…. На сході – 
городенківсько-обертинський комплекс одягу відзначається фактурними засобами виразності. 
Сорочки вишивали на рукавах червоною ниткою, темно-червоні опинки переткані чорними смужками… 
На півночі – тисменицько-нижнівський комплекс одягу багатий на колорит і прикраси» [3]. 

Х. М. Нагорняк у статті «Покутський костюм у працях етнографів та дослідників» (2008) 
розглянула студії науковців, які займалися дослідженням народного костюма на відповідній території і 
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з’ясувала, що традиційний народний одяг покутян частково ставав предметом дослідження 
В. В. Богданова, В. О. Шухевича, І. І. Карпинця, О. Л. Кульчицької, М. І. Паньківа та ін. [8]. 

Вагомий внесок у дослідження українського костюма зробила Т. О. Ніколаєва, яка звернула 
увагу на український костюм мешканців Покуття і: «…Велику роль тут відігравала вишивка, 
поширеними були ткання та аплікація. Колорит – монохромний, двоколірний і поліхромний – з 
перевагою чорного та червоного кольорів. В регіоні переважала вишивка низинкою, побутували також 
хрестик та інші види». Дослідниця наголошує, що надзвичайно мальовничо прикрашався суконний і 
хутряний одяг, з використанням різноманітних способів оздоблення: вишивки, шнуркування, аплікація 
шкірою і сукном [9]. 

Багато етнографічного матеріалу про Покуття зібрав й описав у своїх працях М. І. Паньків. «В 
жіночому одязі основними елементами є довгі багато вишиті сорочки, вовняні опинки (гобортки), 
широкі і вузькі пояси (носили одночасно), велика кількість прикрас. У чоловіків переважають білі 
домоткані сорочки і штани. Верхній одяг чоловіків і жінок – кептарі, приталені кожухи, сардаки», ‒ 
зауважує дослідник [11]. 

О. Я. Гавадзин досліджує загальні назви одягу Покуття за місцем розташування на тілі людини і 
виділяє такі основні ЛСГ, як: назви верхнього одягу (коуǀжух, футǀро, шуǀба, пал′ǀто) та назви 
плечового одягу (ǀкофта, вʼітǀрʼіўка, бǀлуска, кафǀтан, пʼідǀжак). Водночас вона вирізняє семантичну 
підгрупу назв жіночого поясного одягу, що містить різноманітні номінації на позначання спідниць і 
запасок (пл′уǀшева сп′ідǀниц′а, сам’іǀтова спʼідǀниц′а, парǀчева спʼідǀниц′а) [4]. 

Г. І. Гримашевич, вивчаючи назви одягу, поширені в говірках Середнього Полісся, звертає увагу, 
що на обстеженій території популярним у післявоєнний час стає п’іǀʓ̆ак – ‘короткий, переважно 
сукняний чоловічий одяг’. Наслідком чого є поява низки лексем на його позначення [11]. Дослідниця 
зазначає, що в усіх заналізованих говірках указана деталь чоловічого костюма представлена 
лексемою п’іǀʓ̆ак (фонетичні варіанти: пиǀʓ̆ак, п’інǀʓ̆ак, п’ін′ǀʓ̆ак, пенǀʓ̆ак, пеǐǀжак, сп’інǀжак, пуǀжак, 
пинǀжак, п’інǀчак, п’ін′ǀчак, п’інǀжак, п’ін′ǀжак), яка є основною для найменування такого різновиду 
плечового одягу, та зрідка її суфіксальним дериватом п’інжаǀчок (фонетичні варіанти: п’інжаǀчок, 
п’іжаǀчок, п’інчаǀчок, п’інǀжачка). Паралельно з назвою п’іǀʓ̆ак на позначення цієї реалії дослідниця 
фіксує назви жаǀкет, жаǀкетка, мариǀнатка, мариǀнак, ǀл′ітник, зрідка – курǀтас, коǀс′ак, с′ерǀдак, 
ǀлеǐбик, капǀтан, жуǀпан, чиǀмерка, тǀвинчик, брушǀлак, ǀбобрик. В окремих говірках записано слова 
лоўт та абсарǀдут зі значенням ‘легкий літній піджак’ [6].  

Лексему жаǀкет (фонетичні варіанти: жаǀк’ет, жеǀкет, жиǀкет, жиǀк’ет, ж’іǀкет, жуǀкет) 
Г. І. Гримашевич фіксує на всій досліджуваній території із семантикою ‘піджак із фабричної тканини’. 
Лексема мариǀнатка (фонетичні варіанти: марʼiǀнатка, марǀнатка, марǀнетка, мариǀнарка, 
мариǀнерка, марǀн′ірка, маǀнарка) поширена для називання різних видів піджаків із семантикою ‘верхній 
чоловічий і жіночий одяг, схожий на свитку’. Лексема ǀл′ітник (фонетичні варіанти: ǀл′iтник, ǀл′iтн′iк, 
ǀл′iдник, ǀл′етниік, ǀл′етн′ік, ǀлетнiк) < ǀл′ітн′ій відома переважно на позначення різних видів спідниць 
та піджаків [6]. 

На думку Г. І. Гримашевич, розширену семантичну структуру в говірках Східного Полісся мають 
лексема ǀлеǐб’ік [24 значення] (фонетичні варіанти: ǀл′еǐб’ік, ǀлеǐбик), яка відома на позначення різних 
видів плечового одягу, переважно піджака, зі значенням ‘верхній чоловічий і жіночий одяг із 
домашнього сукна’, ‘верхній одяг на ваті’, та лексема капǀтан [20 значень], однак остання на 
позначення чоловічого піджака засвідчена спорадично [11]. Дослідниця з’ясувала й те, що в 
обстежених говірках на позначення різних видів плечового одягу зрідка вживається лексема жуǀпан. 
Вона звертає увагу на свідчення інформантів про те, що одяг із такою назвою здебільшого носили 
заможні селяни, шляхтичі; зараз слово жуǀпан зі значенням ‘теплий святковий чоловічий піджак’ можна 
зустріти у мовленні старшого покоління [6].  

Стосовно назви тǀвинчик, поширеної і в говірці остеженого нами села, дослідниця висуває 
припущення, що, очевидно, вона пов’язана з тв’ін (від англ. twine – кручена нитка) – ‘напіввовняна 
тканина з крученими нитками основи для жіночих літніх пальт’. Водночас Г. І. Гримашевич пише про 
спорідненість лексеми брушǀлак зі словами брусǀла ‘вид довгої кофти без рукавів’, брусǀл′ак ‘кожушок 
без рукавів, вид довгого камзола’ [11]. Дослідниця звертає увагу й на те, що в основу назви ǀбобрик, 
яка позначає різні види плечового, переважно верхнього одягу, і, пов’язана з ǀбобрик ‘вид сукна зі 
стоячим ворсом’, покладено матеріал виготовлення [6]. 

Увагу Г. І. Гримашевич привернули також назви жіночого поясного одягу. Вона помітила, що 
вказаний одяг на території Середнього Полісся представлений двома денотатами – ‘спідниця’ та 
‘фартух’. За її спостереженнями, на позначення будь-якої спідниці, зшитого поясного жіночого одягу, 
функціонує лексема сп’ідǀниц′а та ряд її фонетичних варіантів з кореневим вокалізмом [а], [о], [у] та з 
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утратою консонанта [д] у корені (варіант: споǀн′іца) [12]. Стосовно поширеної лексеми ǀйупка, 
зауважено, що вона функціонує на позначення спідниць для представниць молодшого покоління [7].  

Дослідниця перевірила, що у словнику Б. Д. Грінченка пǀлахта – це ‘жіночий одяг замість 
спідниці’, ‘верхній полотняний одяг селян, довгий, без талії’, і, що П. Ю. Гриценко, беручи до уваги 
семантичну структуру лексеми пǀлахта, виділяє три семантичних субкомплекси: 1) ‘різновиди одягу’; 
2) ‘вироби з тканин (сукна, його замінників)’; 3) ‘частина, шматок, деталь чого-небудь’. Як показує 
зібраний матеріал, на Середньому Поліссі представлені три субкомплекси, причому перший – 
найповніше [7]. 

Під час дослідження Г. І. Гримашевич з’ясувала й те, що лексема плат в обстежених говірках 
відома із семантикою ‘шматок тканини’, ‘хустка’, ‘тканина, у якій збивають олію’; лексема дерǀга існує 
на позначення різних видів поясного одягу і різновидів тканин; а лексема андаǀрак відома на Поліссі як 
‘спідниця з вовняної смугастої домотканої тканини, оздоблена різнокольоровим, переважно червоним, 
тканим орнаментом’ [7]. 

Особливої уваги потребує вивчення говірок суміжних діалектних зон. Т. В. Щербина в праці 
«Середньонаддніпрянсько-степове діалектне порубіжжя у світлі ізоглос» (2003) долучається до 
вирішення цієї проблеми, виявляючи внутрішню диференціацію говірок порубіжжя на підставі 
картографування назв одягу, головних уборів і прикрас [12]. У вказаному дослідженні системний 
характер словникового складу говірки виявляється в розподілі слів за лексико-семантичними 
парадигмами, які встановлюються на підставі протиставлення сем; напр., поєднання ДО «матеріал 
виготовлення» та «спосіб виготовлення» зумовило виникнення чотиричленної опозиції сем ‘чоловічий 
пояс із тканини’ : ‘чоловічий плетений пояс зі шкіри’ : ‘чоловічий неплетений пояс зі шкіри’ : ‘чоловічий 
пояс із мотузки’, що у говірках середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя репрезентована 30 
типами опозиції лексем. Найбільшу кількість назв (4 з 4-х можливих) діалектолог виявляє в першому 
типі: ǀпойас : ǀпасок : ǀрем·ін′ : очǀкур [12]. 

Характерною ознакою назв одягу, головних уборів і прикрас у досліджуваних говірках вона 
називає функціонування багатокомпонентних номінацій, що становлять поєднання загальної назви 
реалії та назви її маркуючої ознаки, яка передає особливості крою (р′асǀна сп’ідǀниц′а, ǀчоботи 
наˬгǀр′анках, ǀвит′ажки з:акǀрасками, ǀшапка розклаǀдушка), матеріал виготовлення (риǀмін:иĭ ǀпойас, 
ǀлапт′і зˬроǀгозу, наǀмисто зˬǀкамен′іў), спосіб носіння (ǀверхн′а соǀрочка, обкидǀниĭ плаǀток) тощо [12]. 

О. В. Юсікова, аналізуючи функціонування назв платових головних уборів в українських говірках, 
зазначає, що найпоширенішими номенами серед назв хусток на Поліссі є ǀхустка, ǀхуста; на Волині – 
ǀхусц′а; у регіоні Карпат – ǀфустка ‘літня хустка’; на Бойківщині – ǀхустка, хусǀтина; на Наддніпрянщині 
– плаǀток [15]. 

«Семантику ‘жіноча намітка’, крім лексеми наǀмʼітка, плат, в українських говірках передають 
номени: завиǀвало (Полісся), серǀпанок (Південне Полісся), скǀленд′ачка (Чернігівщина), наǀмʼіт 
(Прикарпаття), заǀвʼіĭка, пеǀремʼітка (Гуцульщина)», – пояснює дослідниця. Вона зазначає, що лексема 
плат як назва ‘жіночого головного убору у вигляді полотняної смуги до 2 м завдовжки’ історично 
належала до групи назв наміток. Водночас ця назва реалізує семеми ‘жіночий фартух’, ‘рушник’, 
‘жіноча запаска’; ‘сукня’, ‘верхня спідниця’. Похідною від плат на Закарпатті є назва пǀриплат ‘велика 
хустина’. У межах семантичного поля «Назви наміток» функціонували також лексеми староǀвʼіц′ка 
ǀхустка, ǀпʼінка, ǀпʼіўка (Лемківщина); заǀвʼіĭка (Лемківщина, Буковина); руǀбец′ (Покуття); пелеǀна, 
окоǀвита, ǀрубова ǀхустка (Рівненщина) [10]. 

Таким чином, розглянувши низку праць, присвячених вивченню говорів українського діалектного 
континууму на матеріалі словника назв одягу та його деталей, робимо висновок про багатство й 
унікальність указаного лексичного шару. Однак, слід зауважити, що шанси зберегти в часі говіркові 
назви традиційного одягу українців, поширені в ХХ ст. і нині відомі здебільшого представникам 
старшого покоління, із кожним роком помітно зменшуються. Натомість мода постійно змінюються, 
отже словник назв одягу поповнюють нові слова, здебільшого запозичені з інших мов. Усе це акцентує 
на актуальності й необхідності вивчення говірок української мови на матеріалі назв одягу, аксесуарів, 
взуття та ін. деталей традиційного гардероба українця. 
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Каназирская В. А. Названия одежды как объект диалектологических исследований 

Аннотация: В тезисах работы совершен обзор работ, посвященных изучению говоров 
украинского языка на материале названий одежды, ее разновидностей и деталей. Выяснено, что 
указанный шар лексики является ценной базой для диалектологических исследований. Языковеды 
описали названия женской и мужской одежды, записанные в говорах Западной Украины, Восточного 
Подолья, Среднего Полесья, Донецкой области и др. 

Ключевые слова: диалект; говор; название одежды. 
Kanazirskaya V. A. The names of clothes as an object of dialectological research 

Abstract: In the theses of the report, an overview of the works devoted to the study of the Ukrainian 
language based on the material of the names of clothing and its parts was carried out. It has been 
discovered that the given vocabulary layer is a valuable source for dialectological researches. Linguists 
described the names of women's and men's clothes, written in the dialects of Western Ukraine, Eastern 
Podillya, Middle Pollissya, Donetsk region and others. 

Keywords: dialect; clothing name. 
 
 

УДК 81’33 
КОНЦЕПТО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ПРИНЦИП МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЛОВНИКА «КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА» 
Коваль Кароліна Сергіївна, магістр 

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 
Україна, м. Миколаїв 

 

У статті обґрунтовано необхідність використання когнітивних засад для створення навчального 
термінологічного словника, що забезпечує можливість підвищення ефективності при самостійній 
роботі студентів. 
Ключові слова: концепт, концептосфера, термін, фрейм, комунікація, комунікативна лінгвістика. 
 

Метою нашого дослідження є створення базового навчального термінологічного словника з 
комунікативної лінгвістики, що допоможе студентам при виконанні самостійної роботи. Хоча у даний 
час лінгвістична наука має у своєму розпорядженні достатньо великий об'ємом концептуальних 
досліджень, які дають можливість по-новому розглянути співвідношення понять «поняття – мова – 
концепт», що необхідно для створення і опису термінологічних систем, які чітко репрезентують 
необхідну інформацію. Тому такі категорії, як «концепт», «концептосфера», «концептуальний аналіз» є 
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базовими. Як зазначає З. Д. Попова: «Вся проблематика когнітивної лінгвістики обертається навколо її 
категорій – концепт, концептуалізація, категоризація, концептосфера або картина світу» [6, c. 167]. 

Пізнавальну діяльність людини можна розглядати як розвиваючу вміння орієнтуватися у світі, 
але ця діяльність викликає необхідність зіставляти і розрізняти об'єкти, предмети і явища. За 
допомогою концептів нам надана можливість об'єднувати поняття в єдину систему – концептосферу. 
У нашому дослідженні вона буде представлена у вигляді фрейму. 

Відомо, що перший, хто згадує термін концепт у своїй праці «Концепт і слово» 1928 року є 
С. О. Аскольдов. Він визначає його як «мисленнєве утворення, яке заміщує нам у процесі думання 
неозначену множинність предметів того самого роду» [6, c. 167]. 

Визнаючи різновиди концептів (пізнавальних і художніх), С. Аскольдов, з одного боку, 
підкреслював їх єдність («концепти пізнавального характеру лише на перший погляд зовсім далекі від 
поезії. Насправді вони живлять своїми значеннями ірраціональну та неозначену стихію поетичних слів 
і прийомів»),а з іншого відокремлював у них особливості, що демонструє таке їх співвідношення: 

 
Рис1. Особливості пізнавального та художнього концептів 

 
Про різні типи концептів йдеться у монографії Р. Павільоніса, проте він здійснює їх поділ на 

інших підставах: 
1) можливість бути спостережуваними; 
2) реальні та гіпотетичні («...Побудовані через посередництво  мови  концептуальні структури, 

радше, належать  до можливого, ніж до актуального досвіду індивіда. Вони репрезентують 
інформацію, яку без мови неможливо ввести в концептосферу. Це може бути інформація як про 
принципово спостережувані в дійсності, проте недоступні спостереженню індивіда об’єкти, так і про 
принципово чи непринципово неспостережувані, або гіпотетичні об’єкти. У цьому значенні концепти, 
закодовані вербальними символами («вода», «червоне», «біжить» іт. ін.), відрізняються від концептів, 
що кодують символами «ентропія», «кентавр», «демократія» та ін [8, c. 53]. 

Пізнавальний концепт визначається як розумове утворення – це замінник реальних предметів, 
дій, ознак. Концепт-замінник може бути конкретним, абстрактним і навіть потенційним, а сама 
замінювана у свідомості множинна предметність – реальною чи уявною, тому до концептів не 
залучають номінації почуття, бажання, або взагалі чогось ірраціонального.  

Зрозуміло, що художній концепт найчастіше є комплексом того і іншого, тобто поєднання понять, 
уявлень, почуттів, емоцій, іноді навіть вольових проявів. Складові художнього концепту об'єднуються в 
єдине уявлення завдяки асоціативним зв'язкам. Концепти даного типу є значно інформативнішими 
пізнавальних, оскільки крім поняття викликають у свідомості додаткові асоціації [3, c. 232].  

Оскільки наукові дослідження у галузі термінології повинні орієнтуватися на однозначність, 
чіткість, відсутність емоційного забарвлення, для нас більш продуктивним є використання 
пізнавальних концептів. 

Для аналізу пізнавальних концептів термінологічної системи «Комунікативна лінгвістика» 
доцільно використати підхід, який пропонує О. І. Южакова: «Якщо слово своїм значенням є частиною 
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концепту, то дослідити його доречно через слово, оскільки концепт – відносно стійкий слід об’єкта 
дійсності, пов’язаний зі словом безпосередніше від значення, у якому є багато різних нашарувань до 
основного змісту – ядра. На підставі цього можна виявити структуру концепту, відділивши ядро від 
периферії» [8, c. 76]. 

Субфрейм першого порядку представляють концепти, які означать природу, компоненти і 
форми базового поняття – комунікації. Його складниками є елементарні компоненти і засоби 
комунікації, теорія мовленнєвих актів, дискурс, міжкультурна комунікація, мовна особистість, 
особливості гендерної комунікації [2, c. 165]. 

Субфрейм другого порядку включає поняття підпорядковані цим базовим: елементи комунікації, 
комунікативна компетентність, структура комунікативного акту, максими Грайса, міжкультурна 
компетентність, полікультурна лінгвістична особистість, гендерні відмінності при комунікативному акті і 
т.д. 

 
Рис.2. Концептуальна схема термінології галузі «Комунікативна лінгвістика» 

Хоча цей фрейм має узагальнений вигляд, але він дає можливість побачити, що концепт 
КОМУНІКАЦІЯ є базовим для навчального термінологічного словника. Тому для аналізу лексеми 
комунікація визначаємо послідовність  дій, відновлюючи терміноконцепт комунікація, для чого, на 
нашу думку, треба:  

1) встановити словникову дефініцію спеціального терміна та галузь його використання; 
2) звернутися до етимології терміна за умови його однокомпонентності; 
3) залучити до аналізу різні контексти з цим концептом, особливо в тому разі, якщо термін 

вживають у суміжних галузях; визначити особливості вживання; 
4) порівняти смисли досліджених концептів і зіставити подібний аналіз із стрижневою лексемою 

ядра концепту [8, c. 86]. 
В остаточному варіанті структура (модель) концепту КОМУНІКАЦІЯ набуде такого вигляду: 
На першому етапі аналізу спробуємо дати найбільш поширені визначення лексемі комунікація.   
Комунікація (від лат. communiсо – спілкуюсь з кимось). 
1. Спілкування, передача інформації.  
2. У філософії екзистенціалізму і персоналізму – спілкування, в процесі якого одна самітня 

душа відкриває себе іншій, між людьми встановлюється інтимний духовний зв’язок. Комунікація 
видається за вищу форму зв’язку між людьми. 

3. Комунікація масова – суспільний інститут, що виконує завдання формування світогляду і 
громадської думки широких мас засобами масової інформації і пропаганди [5, c. 212]. 
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4. Комунікація (від лат. communico – повідомлення, зв'язок, спілкування) – у широкому сенсі це 
термін, що окреслює людську взаємодію у світі. У сучасній філософії використовується передусім як 
ознака конструктивної взаємодії особистостей, соціальних груп, націй та етносів, яка розгортається на 
основі толерантності й порозуміння. Поняття «Комунікація» широко використовується у філософії 
Ясперса, а також у сучасній нім. практичній філософії (Апель, Вольнов, Габермас), яка отримала 
назву «комунікативної». Антропологія, біхевіоризм, лінгвістична філософія, прагматизм, психоаналіз, 
трансцендентальна феноменологія, екзистенціалізм виокремили філософський зміст зовнішньої і 
внутрішньої комунікації [7, c. 76]. 

5. Професор Бацевич Ф. С. зазначає, що  комунікація (лат. communicatio – робити спільним):  
● один із модусів існування явищ мови (поряд з мовою і мовленням).  
● смисловий та ідеально-змістовий аспекти соціальної взаємодії, спілкування; складова 

спілкування поряд з перцепцією та інтеракцією; складний, символічний, особистісний, трансакційний, 
часто неусвідомлюваний процес обміну знаками, під час якого транслюється певна інформація 
зовнішнього або внутрішнього характеру, а також демонструються статусні ролі, в яких перебувають 
учасники спілкування стосовно один одного. У широкому розумінні комунікація має місце завжди, коли 
певній поведінці або її результату приписується певне значення і вони сприймаються як знаки або 
символи. У вузькому розумінні – спілкування за допомогою мовних або паралінгвальних і 
невербальних засобів з метою передачі інформації. 

На другому етапі аналізу визначаємо етимологію слова комунікація: «Спілкування; шляхи 
сполучення», комунікативний, комунікаційний; – р. коммуникация, бр. камунікацыя, п. komunikacja, ч. 
komunikace, слц. komunikacia, вл. komunikacija, слн. komunikacija, болг. комуникация, м. схв. 
комуникациja; – запозичення з західноєвропейських мов; нім. kommunikation, фр. англ. communication 
походять від лат. communicatio «повідомлення; передача», пов’язаного з дієсловом «роблю спільним; 
повідомляю; з’єдную» похідним від «спільний» [4, c. 235]. 

На третьому етапі зазначаємо, що термін комунікація застосовують у таких галузях як теорія 
інформації, теорія комунікації та біосеміотика, і його значення в них збігається (процес обміну 
інформацією). Проте у побуті комунікацію можуть сприймати як канал комунікації, наприклад: «Одна її 
лекція завела мене в один із найглухіших закутків наших гір, до села, позбавленого всякої комунікації» 
[1, c. 254]. 

На четвертому етапі, порівнявши смисли досліджуваного концепту, можна зробити висновок, що 
серед науковців комунікація має декілька смислів і означає: передачу інформації різними засобами та 
шляхами; взаємодію у суспільстві; процес обміну знаками; засіб формування світогляду; один із 
модусів існування явищ мови. Але всі ці смисли об’єднані загальним значенням – це передача 
інформації. 

Таким чином, логічно сконструйовані пізнавальні концепти – це терміни, і визначення кожного з 
них нагадує процес, схожий з дефініцією поняття у логіці. Головними вербальними формами концепту 
є слово і словосполука, і лише в разі однокомпонентності терміноконцепт може набувати генетичного 
тлумачення [8, c. 98]. Фрейм дозволяє об’єктивно представити систему пізнавальних концептів будь-
якої наукової галузі і показати їх взаємовідносини, особливо це важливо для прикладної задачі 
створення базового навчального термінологічного словника, що сприяє підвищенню ефективності 
самостійної роботи студентів. 
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У статті розглядаються базові поняття нейролінгвістичного програмування, які застосовуються 
у методиці викладання іноземної мови та проводиться аналіз основних моделей методики 
викладання іноземної мови, заснованих на нейролінгвістичному програмуванні.  
Ключові слова: нейролінгвістичне програмування, карта реальності, територія, рапорт, модель. 
 

Зміни в сучасній системі освіти, впровадження гуманістичного та особистісно-зорієнтованого 
підходу зумовлюють необхідність переосмислення вимог до процесу викладання іноземної мови. У 
зв’язку з цим постає питання модернізації методів та прийомів викладання шляхом використання 
інноваційних технологій, спеціально розроблених або ж запозичених із різних галузей науки. Однією з 
таких моделей є нейролінгвістичне програмування, використання елементів якого, на думку науковців, 
може зробити процес вивчення іноземної мови більш ефективним і мотивованим. 

Метою статті є окреслити основні поняття нейролінгвістичного програмування, які 
застосовуються у методиці викладання іноземної мови та висвітлити моделі і техніки навчання 
іноземної мови, побудовані на базі НЛП. 

Нейролінгвістичне програмування є досить новим напрямком у науці, який виник в 70- ті роки ХХ 
століття та визначається як «комплекс моделей, технік і операційних принципів (контекстуально-
залежних переконань), що застосовуються головним чином як підхід до особистісного розвитку за 
допомогою моделювання ефективних стратегій (розумових і поведінкових)» [6]. Назва НЛП 
складається з 3 елементів: «нейро» підкреслює, що для того, щоб описати реальний досвід людини 
необхідно знати та розуміти процеси, пов’язані із зберіганням та передачею інформації у мозку; у 
частині «лінгвістичне» зосереджується увага на ключовому значенні мови у процесі опису 
особливостей механізмів поведінки та мислення під час спілкування; частина «програмування» вказує 
на системність процесів мислення та поведінки, можливість впливати на них та змінювати. 

Вперше ефективність застосування нейролінгвістичного програмування довели Дж. Гріндер та 
Р. Бендлер. В основу моделі автори поклали принцип, при якому об’єктові впливу не нав’язують певну 
думку, а штучно створюють такий інформаційний контекст, який стимулює так зване «самостійне» 
формування необхідних думок та висновків. У результаті використання НЛП об’єкти впливу вважають 
навіяні їм думки власними. Після успіху у психології, модель почали використовувати у політиці, 
рекламі та педагогіці. Методика викладання іноземної мови не стала винятком. У результаті в 
арсеналі цього напрямку з’явилися такі поняття як: «карта», «територія» та «рапорт».  

М. Холл та Б. Боденхамер зазначають, що: «карта реальності – модель світу, унікальна  
репрезентація, побудована у мозку кожної людини шляхом абстрагування від досвіду» [8,  с. 

 295]. Нейролінгвістична «карта» є складною системою, яка складається з переконань, цінностей, 
спогадів та інших психологічних фільтрів. «Карта» описує те, що існує у свідомості людини. 
«Територія» існує як зовнішня реальність. Уявлення людини про реальність приблизне та нагадує 
«карту», яка не є еквівалентною «території». З огляду на те, що на формування «карти» людини 
впливають її темперамент, досвід, характер, почуття та емоції, то в результаті «територія» може 
зовсім не збігатися або частково збігатися із «картою» людини.  

Ще одним важливим поняттям для методики викладання іноземної мови  є «рапорт (франц. 
rapporter – повідомляти) – процес формування та підтримання ефективної комунікації, основаної на 
взаємній довірі й розумінні між учасниками спілкування» [7, с. 62].Якщо в комунікантів збігаються 
погляди під час спілкування, вони входять в стан рапорту. Опір сигналізує про його втрату, що знижує 
ефективність навчального процесу. Тому встановлення і підтримання рапорту відіграє найважливішу 
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роль в комунікації. Ця думка підтверджується російськими фахівцями із НЛП Т. Гагіною та С. 
Бородіною, які вважають, що «причиною 90% невдач у процесі спілкування є поганий контакт, 8% 
зумовлені нечіткістю бажаного результату і лише 2% пояснюються неякісним виконанням відповідних 
технік та прийомів» [7, с. 62]. 

Враховуючи всі основні поняття та пресупозиції НЛП, фахівці з методики викладання іноземної 
мови виявили основні закономірності їх застосування та виробили моделі. В. П. Белянін розробив 
своє бачення класичної технології субмодальності, відповідно до якого він пропонує розглядати 
процес навчання іноземним мовам в рамках цього НЛП підходу в такий спосіб: 

– вчитель має виявити схильність студентів до різних способів засвоєння мови; 
– запропонувати завдання, які підходять кожному-типу студентів (візуалам, аудіалам, 

кінестетикам); 
– впливати на всі репрезентативні системи (канали сприйняття і переробки інформації); 
– розширити способи вирішення студентами навчальних завдань з урахуванням їхніх 

домінуючих репрезентативних систем; 
– враховувати можливі розбіжності репрезентативних систем вчителів та студентів . 
При роботі з групою В. П. Белянін рекомендує використовувати багатосенсорне навчання, що 

полягає у застосуванні різних способів представлення  одного і того ж мовного матеріалу, дозволяючи 
студентам користуватися зручними їм способами засвоєння інформації. Науковець вважає, що при 
використанні більшої кількості інформаційних каналів на заняттях студенти будуть краще засвоювати 
матеріал. Такі заняття краще запам’ятовуються студентам з різними репрезентативними системами, а 
також зміцнюють вже наявні знання.  

Вивчення іноземної мови неможливе без позитивних особистісних установок на успішне 
навчання, а також віри людини в свої здібності та можливості. Це надзвичайно важливо, тому що у 
студентів, як правило, є велика кількість негативних переконань, які є наслідком особистого досвіду 
або досвіду від родичів, друзів. Несприятливі переконання – «особисто у мене не вийде», «іноземна 
мова – це ж дуже складно» – перешкоджатимуть процесу засвоєння іншомовного матеріалу. Тому в 
НЛП існує ряд технік по їх заміні на позитивні. Необхідно включити такі види мотивації, які пов’язані з 
поточними інтересами студентів, для чого викладачеві необхідно добре знати цінності, інтереси, світ 
захоплень і особливості своїх підопічних [ 2]. 

Д. Б. Нікулічева в роботі «НЛП в изучении иностранных языков» [3] дотримується тієї ж думки. У 
практичних розробках автор спирається на роботу канадського психолога Мерилін Аткінсон. На думку 
Д.Б. Нікулічевої «НЛП – це конструктивна психологія ресурсності» [3]. Вона спрямована на те, щоб 
люди навчилися досліджувати свій власний сенсорний досвід успішної поведінки. Такий досвід є у 
кожної людини, і пов’язаний він з її минулими «станами» успіху, а значить, високої ресурсності. 
Навчившись додавати до цього досвіду досвід експертної поведінки інших людей, будь-яка людина 
отримує можливість моделювати найбільш ефективну поведінку в різних життєвих ситуаціях, або ж 
замінювати свої минулі неефективні поведінкові стратегії на більш ефективні . 

Освітня модель особистісно-орієнтованого навчання англійської мови А. Плігіна та 
І. Максименко описана як з теоретичної, так і з практичної точки зору у виданні «Вчимо англійську з 
НЛП: швидко, правильно, надовго. Особистісно-орієнтоване навчання » [4]. Модель має на меті 
наповнити процес пізнання «важливими емоціями, пов’язаними з високопродуктивними станами, що 
сприяють увімкненню вже наявних ефективних стратегій навчання» [4, с. 6]. Ця технологія: « 
побудована… на механізмах і способах природного оволодіння мовою (Так вчяться діти)» [4, с. 7], що 
передбачає можливості самостійного відкриття «основних закономірностей різних мовних явищ» [4, с. 
8], швидкого розвитку «почуття мови», а також вдосконаленню індивідуальних способів і стратегій 
навчання. Цей підхід базується на сучасних досягненнях практичної психології. Одна з головних 
завдань навчання є: формування «пізнавальних фільтрів», що сприяють розширенню сприйняття і 
мислення, в результаті чого людина спонтанно починає помічати все, що важливо для активного 
наповнення процесу пізнання і реалізації цілей навчання» [4, с. 7]. 

В основу когнітивно-мотиваційного підходу до навчання Д. К. Рунова [5] покладено принцип 
експертного моделювання. Суть даного підходу можна сформулювати наступним чином: будь-яка 
область знання – це свого роду аналітична програма, якою користується мозок для вирішення певного 
кола завдань. Програма, яку використовує мозок при засвоєнні інформації, як правило, відрізняється 
від тієї, яка використовується у процесі навчання: програма мозку компактніша, дає менше збоїв і 
володіє більшою швидкодією. Таким чином, пропонована в рамках лінгвістична інформація 
засвоюється значно швидше за рахунок того, що надається мозку в тій, готовій формі, в якій йому 
найпростіше її сприйняти, а не витрачати час на її «переструктурування» . 
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Д. К. Рунов будь-яке знання трактує як інформаційну систему і бачить навчання як процес 
формування повноцінної інформаційної системи. Науковець вважає, що мозок може зібрати потрібну 
йому інформацію самостійно, обробивши величезну її кількість (так зазвичай і вчяться люди). «Можна 
піти іншим шляхом: відтворити вже існуючу систему. Якщо є ефективні користувачі знання (будь-
якого), значить, в їхній свідомості система яка нас цікавить вже є» [5]. Необхідно тільки виявити її та 
передати оточуючим. 

Копія інформаційної мовної системи в її наявному компактному вигляді повинна бути зручною 
для передачі та сприйняття. Для цього використовується техніка, яка за своєю сутністю схожа з 
процесом архівації в комп’ютері – інформація «стискається» до найістотніших логічних зв’язків, але 
так, щоб мозок легко відновив усі проміжні компоненти і самостійно отримав будь-який результат 
основної ідеї. 

Ще однією відомою НЛП-методикою є «Моделіном» Тимура Алієвича Байтукалова. Автор 
вважає, що: «... для того, щоб максимально швидко та ефективно досягти повноцінного володіння 
іноземною мовою потрібно моделювати носіїв мови» [1, с. 5]. Модель, в поданій НЛП-методиці, буде 
мати два значення: 1) людина, яку моделюють; 2) схема-послідовність дій, виконуваних людиною-
моделлю, які треба зробити, щоб досягти високого рівня володіння іноземною мовою. 

Ідея моделювання полягає в максимально точному копіюванні своїми діями дій носіїв мови: 
побачив і почув – повторив. В представленому процесі важливі два моменти: 1) стан, в якому 
знаходиться той, хто моделює під час моделювання; 2) відсутність спроб аналізувати дії того, кого 
моделюють та дії того, хто моделює. 

Стан, в якому повинен прибувати той, хто моделює, характеризується двома аспектами 
«незнанням», або «know-nothing state», і високою продуктивністю, або «high performance state»  [1] .  

Т. А. Байтукалов виражає думку, що повноцінне володіння іноземною мовою передбачає повне 
розуміння мови і правильне її вживання в переважній більшості ситуацій. Але «... в цьому випадку в 
поняття «повноцінне володіння мовою» не включається здатність пояснити ті чи інші мовні явища» [1, 
с. 8]. Т. А. Байтукалов підкреслює, що відсутність мовного аналізу в період активного вивчення 
іноземної мови надзвичайно важливо для продуктивного результату. Структура мови настільки 
складна, що спроби її аналізувати не тільки забирають час і сили, але головне аналіз одного мовного 
явища відволікає від сприйняття інших. 

У разі відмови від лінгвістичного аналізу в процесі вивчення іноземної мови і  моделюванні будь-
яка дія стає максимально ефективною, тому що робота стає багаторівневою – освоєння фонетики й 
інтонації, лексики, граматики, невербальної іншомовної поведінки відбувається одночасно. 

Процес моделювання складається з декількох етапів: 
1) пасивне знайомство з мовним матеріалом; 
2) спостереження і копіювання носіїв мови, або несвідома асиміляція; 
3) відпрацювання вивченого в паралельному контексті; 
4) складання лінгвістичного опису моделі (не обов'язково з причини, про яку говорилося вище). 
Т. А. Байтукалов пропонує нестандартне визначення мови – спосіб опису людиною своїх 

зовнішніх і внутрішніх зорових, слухових і чутливих образів. Опис зовнішніх образів – це опис 
навколишньої дійсності. Той, хто моделює повинен чітко розуміти яка реальність йому ближча, тому 
що йому необхідно вибрати для моделювання саме того носія, чиє сприйняття реальності схоже на 
його власне. «Результатом моделювання носіїв є те, що ви будете описувати навколишню дійсність 
точно так як це роблять вони, тому підходьте ретельно до вибору об’єкта моделювання» [1, с.11], 
радить Т. А. Байтукалов. 

Отже, під час занять з іноземної мови варто враховувати, що у кожного зі студентів своя 
унікальна нейролінгвістична «карта», яка може не збігатися з «територією» або з «картою» вчителя. У 
такому випадку варто застосовувати моделі та техніки, які сприяють встановленню рапорту. Серед 
таких технік можна виокремити моделі Д. Нікулівевої, А.Плігіна та І.Максименко основною метою яких 
є змінити негативний досвід на позитивний та заохотити студентів до вивчення іноземної мови.  

Для підвищення ефективності вивчення матеріалу слід застосовувати моделі В. П. Беляніна, Т. 
А. Байтукалова та Д. К. Рунова, побудовані на основі НЛП. Подані моделі полегшують процес 
запам’ятовування та відтворення лінгвістичного матеріалу, пришвидшують процес вивчення іноземної 
мови.  
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The article reveals the basic notions of neuro-linguistic programming, which are used in foreign 
language teaching methods and gives an analyze of the basic models of foreign language teaching methods 
based on neuro-linguistic programming. 
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Кондрашова Е.С., Мочалова Н.С. Применение нейролингвистического программирования в 
методике преподавания иностранного языка 

В статье рассматриваются базовые понятия нейролингвистического программирования, 
которые применяются в методике преподавания иностранного языка и проводится анализ 
основных моделей методики преподавания иностранного языка, основанных на НЛП.  
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Анотація: В цій статті висвітлено корпусний підхід до ідентифікації метафори в корпусі. 
Розглянуто різні стратегії для реалізації семантичної анотації корпусу, та проблеми з якими 
стикається дослідники феномену метафори. Показано визначення різних атрибутів метафори. 
Ключові слова: корпусна лінгвістика; метафора; корпусний підхід; ідентифікація метафори. 
 

Перевагою корпусного підходу є те, що завдяки йому можна проаналізувати великий обсяг 
інформації. Першою і, мабуть, найбільшою проблемою, з якою стикається дослідник, що використовує 
такий підхід, це - ідентифікація лексичних одиниць та словосполук із корпусу, автоматичний чи 
автоматизований їх аналіз. Семантичне анотування корпусу могло б значно спростити пошук, та існує 
проблема у навчанні систем, що опрацьовують природну мову. 

Проблемою семантичного анотування корпусу займались Вероніка Колер, Єндрю Харді, Пол 
Рейсон і Єлена Семіно. У праці «Using a semantic annotation tool for the analysis of metaphor in 
discourse» [8], базуючись на Теорії когнітивних метафор (Лакофф і Джонсон, 1980 [9]), вони в 
семантично анотованому корпусі виявили «кандидатів» на метафору. Анотація була розроблена в 
Університеті Ланкастера і містить в собі великий набір слів-позначок для визначення метафори. [8] 

Одним з перших підходів до ідентифікації та інтерпретації  метафори в тексті є підхід Фасса 
(1991)[6], який спирається на працю Вілкса (1978) [16]. Розроблена згаданим автором система 
розрізняла пряме значення, метафору. Проблемою цієї системи, за словами самого Фасса, було, те, 
що система сприймала будь-яке переносне значення як метафору. А сталі образні константи, не 
фіксувались. Через це така система вимагала багато годин людської праці із виправлення та 
внесення змін. 

Щодо неанотованих корпусів існує низка стратегій ідентифікації метафори. 
1. Пошук вручну. У ранніх спробах використовували тільки такий метод. Вчені вручну 

позначали метафоричні конструкції. 
2. Пошук за допомогою словника сфери-джерела. Метафоричні та метонімічні вислови 

завжди містять лексичні елементи з їх сфери.  

http://www.repetitory.ru/metod.htm
http://padabum.com/d.php?id=103162
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1058809
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3. Пошук за допомогою словника сфери-цілі. Орієнтація на мету й використання на словник із 
ключовими метафоричними конструкціями допомагає результативніше шукати метафори. 

4. Пошук речень з елементами словників мети і джерела. Об’єднання цих словників дасть 
краще уявлення про наявність метафори. 

Недоліками описаних вище стратегій є великий обсяг роботи з пост-редагування і, звичайно, 
людський чинник.  

5. Пошук метафори за «маркерами метафори». Учені зазначають, що існують імпліцитні мовні 
маркери для ідентиіфікації метафори. Хоча, на жаль, такі дослідження не реалізовані на практиці. 

Анотовані вручну корпуси є безцінними для корпусного підходу ідентифікації метафор. Можна 
сформувати конкорданс із словосполучень у межах тексту і використовувати його, щоб відрізнити 
метафору в інших текстах корпусу. Також важливим є виявлення колокацій для схематичного 
зображення співіснування тих чи інших слів в метафорі. Дослідники переконані, що можна 
застосовувати різні стратегії або ж об’єднати їх залежно від бажаного результату. 

Відповідна схема анотації має визначити процедуру щодо виявлення явища метафори, 
атрибути, дійсними для кожної метафоричної конструкції і набір значень для кожного атрибута. Так 
само як і рекомендації щодо призначення цих значень і сам формат анотації. 

 Ідентифікація метафори. В більшості дослідженнях, не залежно від того чи вони корпусні, чи 
ні, метафору визначають і класифікують, базуючись на рівні інтуїції дослідника. Однак це важко 
«пояснити» комп’ютеру. Належить створити чітку анотацію з вичерпною інформацією, встановити 
процедуру, обґрунтовану різними дослідженнями і перевірену в різних текстах. Існує багато теорій, що 
активно обговорюють, та досі вони не знайшли широкого застосування і підтвердження надійності. 

 Відповідні атрибути. На сьогодні дослідники визначають різні атрибути метафори, як-от: 
ступінь метафоричності [13], ступінь умовності [14], впевненість автора щодо анотування метафори 
[15], міжрейтингова достовірність конкретних анотаційних рішень або різні аспекти, що стосуються 
складності відображення [2]. Актуальність таких атрибутів зумовлена темою та метою поставленої 
задачі. 

 Формат анотації. Існують загальноприйняті мови роззначення (SGML (Стандартна узагальнена 
мова роззначення) та XML (Extensible Markup Language). Застосування цих мов у роззначенні текстів 
забезпечує певною мірою універсальність, не залежно від мови самого корпусу і більш зрозумілу для 
користувача систему умовних позначень. А також вони доволі універсальні і годяться для різних цілей 
в опрацюванні природної мови. 

Корпусний підхід додає кількісний вимір досліджень на відміну від звичайних якісних підходів, які 
зазвичай пов'язані з метафорою. Отже, такий підхід допомагає зменшити рівень суб'єктивності щодо 
інтуїції дослідника і підтверджує результати з числами і частотами, а також встановлює моделі 
використання за допомогою функцій колокації, доступних в різних програмних засобах корпусу. 

Дослідження лінгвістичної та когнітивної природи концептуальних відображень на основі корпусу 
все ще перебуває на початкових етапах. Ще досі існує багато методологічних питань. 

Мовознавці, що досліджували явище метафори мали безліч ідей щодо структури і механізмів її 
творення. Тому і різнились підходи до кодування метафори. Зараз, в часи технологічного розвитку, ми 
стаємо свідками створення нових засобів для аналізу природньої мови; традиційні картотеки 
поступаються місцем анотованим корпусам. Ми наближаємось до часу, коли система, створена 
людиною зможе легко ідентифікувати метафору. 

Проте, все ще існує чітка потреба в єдиній процедурі анотації метафори і створення великого 
загальнодоступного корпусу метафори. Враховуючи такий ресурс, обчислювальна робота з 
метафорою, ймовірно, розвиватиметься за такими лініями: (1) автоматичне отримання широкого 
набору достовірних метафоричних асоціацій з мовних даних за допомогою статистичного узгодження 
зразків; (2) використання знань цих асоціацій для розпізнавання метафори в неанотованому тексті і, 
нарешті, (3) інтерпретація ідентифікованих метафоричних виразів шляхом отримання найближчого 
буквального парафразу (подання, яке може бути безпосередньо вбудовано в інші додатки процесів 
обробки природної мови для підвищення їх продуктивності). [10] 
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Abstract: The corpus-based approach of metaphor identification is described in this article. Various 
strategies for semantic annotation implementation, and problems, researcher face with, studying the 
metaphor phenomena are considered.  The definition of various metaphor attributes is shown. 

Keywords: corpus linguistic; metaphor; corpus-based approach; metaphor identification. 
Аннотация: Показан корпусный подход к идентификации метафоры в корпусе. 

Рассмотрены различные стратегии для реализации семантической аннотации корпуса, и 
проблемы, с которыми сталкивается исследователи феномена метафоры. Показано определения 
различных атрибутов метафоры. 

Ключевые слова: корпусная лингвистика; метафора; корпусный подход; идентификация 
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КОГНІТИВНІ ОСНОВИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ З 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ (ТЕРМІНОСИСТЕМА «ВІТРОВА ЕНЕРГЕТИКА») 

Кукош Дар’я Андріївна, студентка 4 курсу  
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
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Стаття присвячена розгляду поняття «науково-технічний текст», «термін». Схарактеризовано 
сферу відновлюваної енергетики в контексті науково-технічного дискурсу, наведено 
характеристику термінополя та класифікацію термінів сфери відновлюваної енергетики. Також, в 
статті здійснено аналіз перекладу термінів терміносистеми «вітрова енергетика». 
Ключові слова: науково-технічний текст; термін; переклад; відновлювана енергетика; вітрова 
енергетика. 
 

Вивчення мовних і позамовних явищ, за допомогою яких збагачують та розширюють коло свого 
функціонування фахові мови, дозволяє встановити нові тенденції та закономірності утворення, 
вживання та перекладу термінологічних одиниць. 

Мета статті – дослідити особливості перекладу термінологічних одиниць відновлювальної 
енергетики, зокрема, терміносистеми «вітрова енергетика». 

Науково-технічний стиль використовується в сфері техніки, технологій. Характерною 
особливістю науково-технічного стилю є точність та стислість вираження думки, з одного боку, та 
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сувора логічна послідовність та повнота викладу, з іншого. Саме цим обумовлено певний характер 
мовних засобів, типових для даного стилю. «Найголовнішою визначальною рисою науково-технічного 
типу тексту є його когнітивність, інформаційна насиченість»[1, с. 87]. Найбільш типовою лексичною 
ознакою науково-технічної літератури є насиченість тексту спеціальними термінами, термінологічними 
словосполученнями.  

Термін, як ключовий елемент галузевих термінологій, характеризується здатністю постійно 
змінюватись (структурно і семантично) відповідно до наукових чи суспільних потреб та 
характеризується складністю перекладу. Різнобічним аспектам дослідження поняття терміну, 
особливостей формування галузевих термінологічних систем, відносин між структурними одиницями 
фахових мов присвячені роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема: Л. М. 
Васильєва, З. Н. Джапарідзе, Р. І. Дудок, Ю. А. Карпенко, І. С. Квитко, Дж. Лайонза, В. В. Левицького, 
А. В. Лемова, Л. Ліпки, А. В. Ліпінської, М. В. Нікітіної, А. В. Суперанської, М. Д. Степанової, Ю. О. 
Шепеля, Е. Шнайдера, А. Н. Шрам та інших.  

Однією зі сфер науково-технічного дискурсу, які активно розвиваються, є сфера 
відновлювальної енергетики. В останні роки, в Україні все більше уваги приділяється виробленню 
електричної енергії з відновлювальних джерел. На сьогоднішній день, така енергія виробляється на 
вітроелектростанціях, сонячних електростанціях, малих гідроелектростанціях та ТЕС/ТЕЦ на біомасі 
та на когенераційних установках на біогазі.  Пошук нових і вдосконалення існуючих технологій 
виробництва і переробки енергетичних ресурсів, призводить до економічно ефективного рівня та 
розширення сфер використання відновлюваної енергетики. В умовах розвитку даної сфери, логічно 
зробити припущення, що термінологічний апарат сфери відновлювальної енергетики розвивається так 
само стрімко, відповідно до виникнення новітніх технологій [2].  

Терміносистема відновлювальної енергетики розвивається за трьома основними напрямами:  

 використання нових технологій енергозбереження;  

 застосування нових технологій генерування енергоносіїв;  

 застосування нових технологій переробки та використання енергоносіїв. 
Важливо зазначити, що галузь відновлюваної енергетики має велику кількість напрямків та 

підгалузей, що свідчить про необхідність розмежування її терміносистеми на спеціалізації. 
Терміносистеми відновлювальної енергетики можна розподілити за наступними тематиками: 

 Терміносистема «Вітрова енергетика»; 

 Терміносистема «Сонячна енергетика»; 

 Терміносистема «Гідроенернегетика»; 

 Терміносистема «ТЕС/ТЕЦ на біомасі»; 

 Терміносистема «ТЕС/ТЕЦ на когенераційних установках».  
Робота представляє собою дослідження особливостей перекладу термінів терміносистеми 

«Вітрова енергетика». В процесі аналізу всі терміни поданої терміносистеми розділено на наступні 
термінологічні поля (рис. 1): 
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Рис. 1. Термінологічні поля терміносистеми «Вітрова енергетика» 
Термінологія – основна і найбільш актуальна проблема перекладу технічних текстів сфери 

вітрової енергетики. Переклад термінології сфери вітрової енергетики являє собою складність для 
перекладача. Основна проблема полягає в тому, що в умовах розвитку даної сфери, з’являється 
велика кількість нових термінів, які ще не встигли отримати еквіваленти в інших мовах. Таким чином, 
перекладачеві необхідно застосовувати перекладацькі трансформації, вибір яких залежить від 
кожного окремого випадку. В статті проведено дослідження специфіки перекладу термінів вітрової 
енергетики. Дослідження проводилось згідно розподілу терміносистеми за термінологічними полями, 
що продемонстровано на рис. 1.  

Терміни, що позначають загальні поняття 0: 
Wind power – вітрова енергетика – еквівалентний переклад 
Wind cadaster – вітровий кадастр – еквівалентний переклад + калькування; 
Wind potency – вітровий потенціал – еквівалентний переклад + калькування; 
Wind potency total – валовий потенціал – вилучення, калькування.  
Терміни, що містять характеристики вітру: 
Average wind speed – Середня швидкість вітру – трансформація зміни порядку слів; 
Wind speed profile – Вертикальний профіль вітру – трансформація зміни порядку слів; 
Probility function of the wind speed – Повторюваність швидкостей вітру – вилучення, 

трансформація зміни порядку слів; 
Wind distribution – Розподіл швидкостей вітру – генералізація. 
 Терміни, що містять назви та характеристики складових вітроагрегату та вітродвигуна: 
Transmission power system – Система Передачі Потужності  (СПП) – трансформація зміни 

порядку слів 
Generator system – Система Генерування Електроенергії (СГЕ) – генералізація 
Wind power curve – Енергетична Характеристика Вітрового Агрегату (ВА) – генералізація 
Performance curve  – Робочі Характеристики Вітрового Агрегату (ВА) – генералізація 
Термінологія – основа науково-технічного дискурсу. Сфера відновлювальної енергетики тільки 

набуває розвитку в сфері лінгвістики. З огляду на те, що дана сфера стрімко розвивається, її 
терміносистема характеризується значним збільшенням кількості нових термінів, які становлять 
складнощі для перекладу. У статті проведено дослідження особливостей перекладу терміносистеми 
«Вітрова енергетика», що дозволяє зробити висновок про те, що основними трансформаціями, які 
були застосовані при перекладі є: калькування (20%), вилучення (12%), трансформація зміни порядку 
слів (30%), генералізація (30%). Еквівалентний переклад склав 8%. Отже, бачимо, що еквівалентний 
переклад застосовується лише в невеликій кількості випадків. В інших же варіантах, перекладачеві 
необхідно підбирати трансформації та залучати когнітивний апарат мислення.  
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Kukosh D.A. COGNITIVE BASIS OF TRANSLATION OF RENEWABLE ENERGY TERMS FROM 
ENGLISH INTO UKRAINIAN (TERMINOLOGICAL SYSTEM “WIND POWER”) 

This article is devoted to the analysis of the concepts of “scientific and technical text”, “term”. The 
renewable energy sector in the context of scientific and technical discourse was described in the article. The 
article provides the characterization of the term names and classification of terms of renewable energy and 
the analysis of the translation of the term system “wind energy”.  
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Кукош Д. А. Когнитивные основы перевода терминов возобновляемой энергетики с 
английского языка на украинский (терминосистема «ветровая энергетика») 

Статья посвящена рассмотрению понятия «научно-технический текст» 
«термин». Охарактеризовано сферу возобновляемой энергетики в контексте научно-

технического дискурса, приведена характеристика терминополя и классификация терминов 
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сферы возобновляемой энергетики. Также, в статье осуществлен анализ перевода терминов 
терминосистемы «ветровая энергетика». 

Ключевые слова: научно-технический текст; термин; перевод; возобновляемая 
энергетика; ветровая энергетика. 
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Україна, Миколаїв 

 

Анотація. Зазначена тема дозволяє розглянути особливості вивчення іноземних мов у вищих 
навчальних закладах Європи та познайомитися з сучасними методами мовної освіти. У роботі 
розглядається вивчення іноземних мов як на філологічних спеціальностях, так і на нефілологічних. 
Об’єктами дослідження є живі та мертві мови. 
Ключові слова: мовознавство; живі мови; мертві мови; мовна освіта; філологічні спеціальності; 
нефілологічні спеціальності. 
 

Вступна частина 
Проблема вивчення іноземних мов в університетах Європи привертала до себе увагу в окремих 

дослідженнях, зокрема на одному з інтернет-ресурсів 
(http://www.rate1.com.ua/ua/suspilstvo/osvita/2106/) наведена таблиця, де визначаються кількісні 
показники, щодо вивчення іноземних мов в окремих країнах Європи (див. табл. 1). 

Таблиця 1. 
Найбільш популярні іноземні мови в Європі [3] 

№ Країни Рейтинг мов % 

Англійська Німецька Французька Іспанська Російська 

1 Чехія 100,0 58,3 22,9 9,2 6,0 

2 Нідерланди 100,0 85,8 70,5 інша інша 

3 Швеція 99,9 27,6 20,8 42,3 Італійська 14,2 

4 Франція 99,4 21,5 Італійська 8,2 64,0 0,7 

5 Фінляндія 99,0 29,2 18,3 11,1 5,3 

6 Словаччина 98,0 69,5 16,5 6,0 4,6 

7 Словенія 97,1 72,1 10,9 8,6 Італійська 11,6 

8 Австрія 96,9 Італійська 5,7 54,1 Італійська 5,7 2,2 

9 Латвія 96,6 30,4 4,0 0,5 51,0 

10 Румунія 96,5 12,5 83,4 2,6 Італійська 1,4 

11 Естонія 96,2 39,2 6,9 Естонська 21,2 65,1 

12 Люксембург 95,5 95,5 95,5 7,6 Італійська 2,5 

13 Греція 95,0 3,3 8,2 інша інша 

14 Іспанія 94,3 1,1 27,0 Італійська 0,2 інша 

15 Бельгія 94,0 28,5 48,3 4,9 Голандська 40,9 

16 Італія 93,9 7,0 19,9 5,7 0,1 

17 Данія 91,7 35,4 10,7 25,4 Італійська 1,3 

18 Німеччина 91,4 Італійська 2,4 26,8 17,0 2,4 

19 Кіпр 89,9 2,4 34,4 11,3 Італійська 32,4 

20 Литва 88,1 22,6 4,4 0,4 33,8 

21 Болгарія 87,2 36,7 14,8 8,3 26,5 

22 Польща 80,6 48,9 8,2 1,3 10,7 

23 Угорщина 78,0 49,4 6,6 1,9 Італійська 3.9 

24 Мальта 70,2 2,2 9,6 2,1 Італійська 57,6 

http://www.rate1.com.ua/ua/suspilstvo/osvita/2106/
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25 Португалія 50,7 1,6 15,1 0,9 інша 

26 Ірландія — 16,8 58,2 11,0 0,3 

27 Велика Британія — 11,8 32,3 8,2 інша 

Однак інформація подана в цій таблиці не відтворює повною мірою ситуацію з вивчення 
іноземних мов в європейських університетах. По-перше, в таблиці наведені дані щодо п’яти мов, хоча 
кількість таких мов значно більша. По-друге, ураховані лише окремі європейські країни, а не всі. Тому 
інформація про іноземні мови як навчальні дисципліни в університетах Європи має бути 
конкретизованою і доповнена. 

Актуальність роботи полягає в розгляді іноземних мов, які  вивчаються у вищих навчальних 
закладах, а також у визначенні того, які мови вважаються іноземними в країнах Європи і які мови 
переважають за поширенням вивчення. Мета роботи – дослідити, вивчення яких іноземних мов 
відбувається на філологічних і на нефілологічних спеціальностях, які живі та які мертві мови вивчають 
студенти, визначити перелік університетів, зазначивши іноземні мови, які там викладають.  

Основна частина 
Знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі. У сучасному суспільстві корисне 

знання декількох живих мов, тому вони активно вивчаються. Розглянемо мови, що вивчають на 
філологічних спеціальностях в європейських університетах.  

Ми аналізували ситуацію з вивчення іноземних мов у всіх країнах Європи. Як джерело 
інформації про вивчення іноземних мов в європейських університетах було використано інтернет-
ресурси [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28]. Було 
визначено стан вивченням іноземних мов в університетах, що мають найвищий рейтинг у межах 
держави. Як правило, ці університети розташовані в столицях. Виняток становить Велика Британія, 
оскільки, найвищими за рейтингом є Кембриджський та Оксфордський університети. 

У багатьох країнах надається перевага вивченню англійської мови як першої  або другої 
іноземної мови. Англійська мова – найпоширеніша мова нашої планети. Німецька мова є однією з 
найвідоміших та найпопулярніших європейських мов у наш час, оскільки нею розмовляють у багатьох 
країнах Європи. Іспанська мова широко використовується у світі, особливо в країнах Центральної і 
Південної Америки. Зараз у сучасному світі відіграє важливу роль китайська мова. Ця мова надовго 
залишиться однією з найперспективніших і найбільш потрібних мов. 

Аналізуючи інформацію про іноземні мови як навчальні дисципліни в різних університетах 
Європи та їх філологічні напрямки, можна зазначити мови, які вивчають в усіх країнах Європи, в 
більшості або тільки в окремих університетах. У всіх країнах вивчають англійську мову. У більшості 
країн вивчають італійську, іспанську, французьку, німецьку, турецьку, грецьку, арабську, данську, 
перську, китайську, японську, корейську, чеську, норвезьку, польську, російську, румунську, 
болгарську, українську, болгарську, сербську, фінську, шведську, нідерландську, старогрецьку, латину. 
В окремих країнах вивчають – македонську (Університет Святих Кирила і Мефодія в Скоп'є), 
валлійську (Кембриджський університет), каталанську (Університет Андорри), мальтійську 
(Мальтійський університет), сербохорватську (Університет Святих Кирила і Мефодія в Скоп'є). Повну 
інформацію про те, які мови вивчають в університетах кожної з країн Європи подано в таблиці 2.  

Таблиця 2. 
Іноземні мови, що вивчають в університетах країн Європи 

№ Країна Назва університету Мови, які вивчають 

 1 Австрія Віденський університет Англійська, арабська, турецька, японська, корейська, 
нідерландська, китайська, латина, перська, данська, 
норвезька 

 2  Азербайджан Університет «Хазар» Англійська, арабська, перська, німецька, латина 

 3 Албанія Тиранський університет Англійська, німецька, італійська, французька,  
турецька, грецька, румунська, латина 

 4 Андорра Університет Андорри Англійська, французька, іспанська,  латина, 
каталанська 

 5 Білорусь Білоруський державний 
університет 

Англійська, російська, німецька, українська, польська, 
болгарська, чеська, сербська, французька, італійська, 
китайська, латина 

 6 Бельгія Брюссельський вільний 
університет 

Нідерландська, англійська , латина, японська, 
китайська, іспанська, арабська, корейська, 
португальська 

 7 Болгарія Софійський університет 
Святого Климента Охридського 

Інформація відсутня 

 8 Боснія і Сараєвський університет Англійська, латина 
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Герцеговина 

 9 Ватикан Папський Латеранський 
університет 

Англійська, французька, німецька, іспанська, 
італійська  

10 Велика 
Британія 

Кембриджський університет Португальська, іспанська, французька, італійська, 
німецька, валлійська, китайська, іспанська, латина, 
норвезька, данська, шведська 

10 Велика 
Британія 

Оксфордський університет Грецька, японська, корейська, китайська, французька, 
німецька, іспанська, латина 

11 Греція Афінський національний 
університет імені Каподистрії 

Англійська, іспанська, французька, німецька, 
турецька, італійська, латина 

12 Данія Копенгагенський університет Інформація відсутня 

13 Естонія Тартуський університет Інформація відсутня 

14 Ірландія Дублінський університет Німецька, італійська, ірландська, французька,  
норвезька, данська, ісландська 

15 Ісландія Університет Ісланді Англійська, данська, норвезька 

16 Іспанія Мадридський університет 
Комплутенсе 

Англійська, французька, португальська, латина 

17 Італія Болонський університет Китайська, японська, арабська, англійська, іспанська, 
французька, португальська, данська, латина, 
старогрецька 

18 Косово Приштинський університет Англійська, білоруська, естонська 

19 Латвія Латвійський університет Англійська,    німецька,   італійська, французька,  
китайська, латина, грецька 

20 Литва Вільнюський університет Англійська,    німецька,   італійська, французька,  
турецька, грецька, латина, російська, іспанська, 
польська 

21 Ліхтенштейн Вища школа Ліхтенштейну Англійська, іспанська, французька, португальська, 
данська 

22 Люксембург Люксембурзький університет Інформація відсутня, проте навчання проводиться 
французькою, німецькою і англійською   

23 Македонія Університет Святих Кирила і 
Мефодія в Скоп'є 

Російська, давньогрецька, латина, англійська, 
грецька, французька, сербохорватська, сербська 

24 Мальта Мальтійський університет Інформація відсутня, проте  навчання проводиться 
переважно англійською мовою, в деяких випадках і 
мальтійською 

25 Молдова Державний університет 
Молдови 

Англійська, французька, російська, німецька, 
італійська, іспанська 

26 Монако Міжнародний університет 
Монако 

Інформація відсутня 

27 Нідерланди Амстердамський університет Англійська, данська, латина, перська, старогрецька, 
іспанська, французька, арабська, іврит, італійська, 
грецька 

28 Німеччина Гумбольдтський університет 
Берліна 

Англійська, латина, старогрецька, китайська, грецька, 
угорська, іспанська, італійська, російська, французька, 
норвезька 

29 Норвегія Університет Осло Іспанська, французька, англійська, італійська, 
шведська, данська, китайська 

30 Польща Варшавський університет Англійська, грецька, німецька, китайська, італійська, 
російська, румунська,   іспанська, українська, 
шведська, арабська, японська, турецька, корейська, 
португальська, латина 

31 Португалія Лісабонський університет Інформація відсутня 

32 Росія Московський державний 
університет імені М. В. 
Ломоносова 

Англійська, німецька, китайська, італійська, 
французька,  латина, угорська, польська, словенська, 
японська, корейська, іспанська 

33 Румунія Бухарестський університет Англійська, турецька, корейська, болгарська, 
словенська, македонська, шведська, грецька, 
італійська, іспанська, німецька, російська, українська, 
польська, сербська, чеська, латина 

34 Сан-Марино Університет республіки Сан-
Марино 

Інформація відсутня 

35 Сербія Белградський університет Інформація відсутня 

36 Словаччина Університет Коменського Англійська, латина, старогрецька 
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37 Словенія Люблянський університет Інформація відсутня 

38 Туреччина Університет Анкари Англійська, латина, німецька французька, данська, 
польська, російська, італійська, іспанська, болгарська, 
перська, арабська, японська, корейська, старогрецька 

39 Угорщина Будапештський 
університет імені Лоранда 
Етвеша 

Англійська, німецька, данська, арабська, японська, 
китайська, монгольська, турецька, грецька, естонська, 
фінська, французька, італійська, португальська, 
іспанська, російська, українська, болгарська, 
словенська, польська, сербська, чеська,  латина, 
санскрит 

40  Україна Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 

Англійська, німецька, арабська, японська, китайська, 
корейська, монгольська, турецька, грецька, естонська, 
фінська, французька, італійська, португальська, 
іспанська, російська, болгарська, словенська, 
польська, сербська, чеська, латина, санскрит 

41 Фінляндія Гельсінський університет Інформація відсутня 

42 Франція Паризький університет 
(Сорбонна)  

Англійська, італійська, румунська, латина, грецька, 
іспанська, арабська 

43 Хорватія Загребський університет Інформація відсутня 

44 Чехія Карлів університет  Інформація відсутня, проте навчання проводиться 
англійською і чеською 

45 Чорногорія Університет Чорногорії Англійська, албанська, латина 

46 Швейцарія Бернський університет Англійська, італійська, латина 

47 Швеція Стокгольмський університет Англійська, німецька, фінська, нідерландська, 
турецька, китайська, японська 

У поданому переліку мов, що вивчають в університетах Європи переважають живі мови. Ця 
перевага є цілком виправданою, оскільки саме за допомогою цих мов забезпечуються комунікативні 
потреби в сучасному світі. Однак крім живих мов в університетах Європи вивчають також мертві мови. 
Особливо активно здійснюється вивчення латини, санскриту і старогрецької мови. Хоча ці мови не є 
комунікативними засобами в сучасному суспільстві, необхідність їхнього вивчення пояснюється 
потребами лінгвістичної дослідницької роботи (зокрема походження слів, походження і утворення 
термінів, вивчення міжмовних контактів та їх наслідків, дослідження давніх рукописів тощо). 

За результатами аналізу про вивчення іноземних мов було розроблено таблицю,  в якій 
подається повна кількісна оцінка за інтенсивністю вивчення кожної мови (див. табл. 3). У цій таблиці 
кількісна оцінка подається  в такий спосіб: 

1) якщо певна мова вивчається як іноземна в усіх європейських країнах, то її кількісна 
оцінка визначається як 100%; 

2) якщо певна мова вивчається не в усіх країнах Європи, то її кількісна оцінка 

розраховується за такою формулою: (  )  = x %  , де: a – загальна кількість країн Європи, b – 

кількість країн, де мова вивчається, x % –відсоткова кількісна оцінка мови.  
Таблиця 3. 

Кількісна оцінка інтенсивності вивчення іноземних мов у країнах Європи 
Мова %  Мова % 

Англійська 78  Перська 11 

Латина 52,1 Словенська 11 

Французька 52,1 Шведська 11 

Німецька 46 Фінська 7 

Італійська 46 Нідерландська 7 

Іспанська 41,6 Румунська 7 

Китайська 27,1 Естонська 7 

Грецька 25 Санскрит 4 

Арабська 23 

Турецька 18,8 Монгольська 3 

Російська 18,8 Угорська 3 

Данська 18,8 Ісландська 3 

Японська 18,8 Іврит 3 

Португальська 16,6 Мальтійська 3 

Корейська 15 Македонська 3 

Польська 15 Сербохорватська 3 

Сербська 12,5 Ірландська 3 
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Норвезька 12,5 Валлійська 3 

Українська 12 Каталонська 3 

Чеська 12 Білоруська 3 

Старогрецька  12 Литовська 3 

Болгарська 12   

Шведська   11   

Висновки 
Здійснений аналіз дозволяє зробити такі висновки. 
1. В університетах європейських країн вивчають 43 іноземні мови.  
2. Інтенсивність вивчення іноземних мов є різною. Ця інтенсивність визначається кількома 

чинниками: 
1) належність мови до мов міжнародного спілкування (ці мови вивчаються в більшості країн),  
2) інтенсивність соціальних контактів між країнами певного регіону, застосування мови у 

певній професійній галузі (філологія медицина правознавство тощо). 
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Annotation. This topic allows you to consider the features of learning foreign languages in higher 
education institutions in Europe and get acquainted with modern methods of language education. The paper 
deals with the study of foreign languages both in philological and non-philological specialties. The objects of 
study are living and dead languages. 

Keywords: linguistics; living languages; dead tongues; disciplines; language education; philological 
specialties; non-philological specialty. 

Аннотация. Указанная тема позволяет рассмотреть особенности изучения иностранных 
языков в высших учебных заведениях Европы и познакомиться с современными методами 
языкового образования. В работе рассматривается изучения иностранных языков как на 
филологических специальностях, так и на нефилологических. Объекты исследования – живые и 
мертвые языки. 

Ключевые слова: языкознание; живые языки; мертвые языки; дисциплины; языковое 
образование; филологические специальности; нефилологического специальности. 
УДК 81`33 

СПЕЦИФІКА ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТОСФЕРИ ГНІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ  
(НА МАТЕРІАЛІ ТВІТІВ) 

Левіновська Мирослава Ярославівна, студентка 
Національний університет «Львівська політехніка» 

Україна, Львів 
 

Анотація: Завдяки постійному зростанню інформаційно-комунікаційних технологій протягом 
останніх 50 років електронна комунікація стала частиною нинішньої системи життя та такі 
форми електронної комунікації, як емотикони, розглядаються як соціально-емоційні постачальники 
повідомлень. У цій статті досліджується  частотність використання емотиконів концептосфери 
ГНІВ у деяких аспектах інтернет-спілкування, наприклад Твіттер. 
Ключові слова: інформаційна технології, емотикон, актуальність емотиконів, частотність 
емотиконів. 
 

Існує нове покоління емотиконів, називаних також emoji, які все частіше використовують у 
мобільних і соціальних засобах комунікації. За останні два роки в мережі Twitter було використано 
більше десяти мільярдів емотиконів. В основі еволюції мови лежить потреба людини у створенні 
ефективних засобів комунікації. З’явилася низка нових технологій, які підсилюють Інтернет для 
передання тієї чи іншої інформації. 

Психолог А. Мехраб'ян вважає, що 93% людського спілкування відбувається невербально. 
Згідно з дослідженням, проведеним корпорацією 3M, людський мозок опрацьовує візуальні елементи 
в 60000 разів швидше за письмові тексти. Іншими словами, мозок людини розшифровує елементи 
зображення миттєво, тимчасом як мова кодується лінійно, хронологічно, вимагаючи додаткового часу 
для опрацювання [Parkinson, 2007]. У дослідженні П. Парубека, проведеному з метою вивчити функції 
невербальної комунікації у середовищі Твіттер, зокрема емотиконів, з’ясовано, що коли користувачі 
Інтернету стикаються з текстами без емотиконів, їм важко точно ідентифікувати емоцію та висловлене 
ставлення до адресанта. Розподіл кількості твітів З та БЕЗ емотиконів значно відрізняється. Науковці 
ставлять запитання, як наявність емотиконів у твітах впливає на поширення емоцій у мережі Твіттер, 
створюючи при цьому велику ділянку для дослідження. Емоції можна визначити як суб’єктивні почуття 
чи думки, вони пов’язані з настроями [Hatfield, Cacioppo, 1994]. 

Під час формування фактологічної бази дослідження виявлено, що настрій, який передають 
emoji, зумовлено настроєм твітів. Маркер настрою може мати одне із трьох значень: негативне ─ 
нейтральне ─ позитивне. У цьому дослідженні використано веб-сайт, який відстежує використання 
емотиконів у Твіттер у реальному часі [Emojitracker — Джерело: http://www.emojitracker.com/] для 
пошуку негативно маркованих emoji, щоб проаналізувати вербалізацію концептосфери ГНІВ. 
Хронологічно матеріал долсідження охоплює два тижні.  

З аналізу випливає, що емотикон розчарування набагато частіше використовують, аніж 
емотикон гніву. Disappointed Face (розчарування) (жовте обличчя з нахмуреними, закритими та 
опущеними очима, так ніби особа відчуває душевний біль через горе) може передавати низку емоцій, 
пов’язаних із нещастям), як-от: розчарування, горе, стрес, жаль і сумління. 

 

 

http://www.emojitracker.com/%5d
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Рис.1,2. Приклади використання emoji disappointed face 

 
Наступний за частотністю вживання emoji – це Confounded Face (спантеличений): жовте 

обличчя з Х-подібними очима й перекошеним ротом, який ніби тремтить від розчарування, стримуючи 
сльози. Його використовують для вираження подолання різних емоцій, зокрема роздратування, 
розчарування, огиди і смутку. 

 
Рис.3,4. Приклади використання emoji confounded face 

Менша частотність властива емотиконові Frowning Face (насуплений, похмурий): класичне 
жовте сумне обличчя зі звичайними, відкритими очима й похмурим поглядом. Може передавати такі 
почуття, як помірне занепокоєння або розчарування і смуток, до прикладу через відсутність коханої 
людини. 

 
Рис.5,6. Приклади використання emoji frowning face 

Нерідко можна помітити емотикон Pouting Face (розпач, гнів): розгніване червоне обличчя з 
опущеними очима, бровами та ротом. Такі платформи як iOS або Android зображають цей емотикон як 
angry face і який, своєю чергою, може передавати більш інтенсивні ступені гніву, наприклад, 
ненависть або лють. Лише в найбільшому ступені виявлення гніву виявлено використання цього 
емотикону. 

 

 
Рис.7,8. Приклади використання  emoji pouting face 

Angry Face (обличчя злості): жовте обличчя з викривленим ротом, очима і бровами, що в 
момент гніву опущені вниз. Цей емотикон має таку саму частотність, як і емотикон pounting face (саме 
в охоплений дослідженням час). Передає різний ступінь гніву, від сварливості та роздратування до 
огиди та обурення. Може також представляти когось, що діє жорстко щодо інших. 

https://emojipedia.org/white-frowning-face/
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Рис.9,10. Приклади використання emoji angry face 

І нарешті Face With Symbols on Mouth (обличчя із символами на роті): сердито-червоне обличчя 
із прихованими білими символами, які ще мають назву grawlixes, на чорному полотні, що прикривають 
рот emoji. Grawlixes - це типографічні символи (наприклад, $% &!), що заступають обсценну лексику. Їх 
часто використовують, щоб передати вибух гніву, розчарування та лють. Виявлено також те, що цей 
емотикон користувачі Twitter використовують набагато рідше й лише за умови повної нестачі слів для 
вираження своїй емоцій, думок чи переживань. 

 

 
Рис.11,12. Приклади використання emoji with symbols on mouth 

На сьогоднішній день існують проблеми з вирішенням низки питань, як-от: чи є твіти з 
виявленими емотиконами більш навантаженими, чи впливає наявність емотиконів на людське 
емоційне сприйняття твітів, чи кількість еmoji вже перевищила допустиме число. 

Виконані дослідження, показали, що по-перше, емотикони поступово еволюціонували, щоб 
стати частиною майже всіх форм комп'ютерно-опосередкованих взаємодій. По-друге, емотикони 
слугують соціально-емоційними провайдерами в контексті невербального спілкування та кількість 
їхнього використання у Інтернет мережах збільшується щодня. Дослідники припускають, що в наш час 
емотикони - це не просто статичні зображення міміки, а й графічні та анімовані зображення різних 
елементів [Wei, 2012]. Вважають, що emoji є заміною відсутніх невербальних сигналів у письмовому 
комп'ютерному дискурсі [Kiritchenko, Zhu, Mohammad, 2014].  

У межах цього дослідження увагу акцентовано на емоціях і ролі, яку відіграють емотикони в 
розумінні змісту повідомлень. Під час подальших досліджень належить приділити увагу лінгвістичним 
аспектам невербальних засобів, зокрема emoji, написанню, поданню, взаємодії із вербальними 
засобами, їхнім семантичним та синтаксичним аспектам.  
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Levinovska Myroslava Yaroslavivna 
Abstract: Over the past 50 years, electronic communications have become part of the current system 

of life, through to the continuous growth of information and communication technologies. Such forms of 
electronic communication as emoticons are considered as socially-emotional message providers. This article 
explores the frequency of emoticons (emoji) in the conceptosphere of ANGER in some aspects of Internet 
communication, such as Twitter. 

Key words: information technologies, emoticons (emoji), topicality of emoticons, frequency of 
emoticons 

Аннотация: За последние 50 лет электронные коммуникации стали частью нынешней 
системы жизни благодаря непрерывному росту информационных и коммуникационных технологий. 
Такие формы электронного общения, как смайлики, рассматриваются как поставщики социально-
эмоциональных сообщений. Эта статья исследует частоту смайликов в концептосфере Гнева в 
некоторых аспектах интернет-коммуникации, таких как Twitter. 

Ключевые слова: информационные технологии, смайлики, актуальность смайликов, 
частота смайликов 
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Abstract: The paper reveals the notion of translation pragmatism and the role of the pragmatic aspect of 
translation when working with texts of the tourist direction. The main reasons for the complexity of the 
translation of tourist texts and the importance of pragmatic adaptation are obtained to achieve the desired 
pragmatic and communicative effect during translation for a multicultural audience. 
Keywords: pragmatic translation, translation of tourism texts, pragmatic adaptation. 
 

Taking into account the processes of globalization that occur in the world, as well as Ukraine's 
aspirations for European integration and strong positions on the world stage, it is noteworthy that those 
aspects of economics that provide strong opportunities for enlarging the effects of these processes are of 
special importance. One of such aspects is international tourism, which is being at the stage of its active 
development in our country. Orientation of tourism services to the foreign market requires translating various 
materials of advertising, informational and other character into different foreign languages. Translating into 
English is seen extremely valuable in the light of multicultural tourism environment in our country and the 
global character of English being a mediator for communication between people from different ethnic, social, 
language, and cultural backgrounds. All these factors pose additional responsibilities on translators in terms 
of reaching the pragmatic and communicative equivalence of translation in the sphere of tourism.  

Translation of tourism texts is an important field that is still not fully investigated in domestic translation 
studies. A great contribution to this area was made by Professor Roksolana Zorivchak with her investigation 
on translating realia being a crucial element of the whole tradition of domestic translation studies.  This trend 
of research is followed and enriched by Valeria Hizer, Olena Skibitska, Maryna Chykalova. However, they all 
focus more on lexical issues of translating tourism texts. Therefrom, investigating the pragmatic aspect of 
translating tourism texts seems relevant due to the insufficiency of research in this area. The given paper is 
aimed at defining the concept of pragmatic aspect of translation and connecting it to the translation in the 
sphere of tourism.  

Any text that has ever been created, irrespectively of its origin, language, topic, and purpose, is 
communicative in its manner. The task of any text is to convey information from Source to Receptor, convey 
some facts, ideas, concepts that are to be properly understood by the Receptor. This information can either 
purely provide the receptor with some information, or affect them deeper while evoking some emotions, 
shaping their opinion about the discussed matters, inducing some actions, and influencing them in many 
other ways. Such impact is considered pragmatic and the ability of the text to influence the readers in a 
certain way is referred to as the pragmatic aspect of the text (Komissarov, 1990). However, it is extremely 
important that the level of reader’s understanding of the text, and therefore, their attitude to the text depend 
not only on the pragmatics of the text itself, but also on the reader’s personality, cultural origin, background 
knowledge about the matter discussed, previous experience, and numerous other factors. This tendency 
predetermines the notion of pragmatic aspect of translation. As stated by V. Komissarov, the way how the 
need to convey the pragmatic potential of the original text and reproduce the desired effect on the translation 
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receptor influences the translation process of the is referred to as the pragmatic aspect or the pragmatics of 
translation. 

Peter Newmark, a famous researcher working in the sphere of translation, considered that the extra 
contextual element of pragmatic factor played an important role in translation process. He stressed out that 
this element comprises such readers’ characteristics as subject knowledge, linguistic level, source language 
cultural familiarity, job, social class, etc. (Newmark, 1991, p. 117).  

This issue is particularly important when the translation is done within some cultural topics, including 
the domains of literature, art, and tourism. The reason why tourism texts present a specific difficulty for 
translators can be explained by the fact that they are very broad by their nature and can comprise 
information from different spheres of people’s life: history, customs and traditions, morals and principles, 
economics, finances, food, art, technology, etc. All this is marked by the country’s culture, people’s way of 
thinking, attitude to various issues. In this respect, the translator’s task is to perform the translation of the 
original text in such a way that these specific peculiarities that are well known for the text creators, but are 
completely strange and unfamiliar for text readers, are somehow not only preserved, but also made explicit 
and understandable in the target language translation. In doing this, the translator should perfectly predict 
the level of Newmark’s contextual element of pragmatic factor representation by the target readers. When 
working on translating a tourism text for a multicultural audience (we state here that the audience is 
multicultural because the text is translated only once to be further read by representatives of different 
nationalities), a translator should bear in mind that readers might have no, or very little background 
knowledge about the object, idea, or concept described in the text, more so, their linguistic level in English 
proficiency will not be equal for all the audience members. The provided conditions of the translating process 
in the multicultural environment again stress on the importance of the idea that pragmatics of translation 
describes the need for explication in translating information, which is implied in the original message, but 
may be missed by the translation receptor (Komissarov, 1990). Another reason of the complicate nature of 
translating in tourism is the difference between the mentality of the bearers of culture within which the 
original text was created and also the people of various other cultures who constitute the target audience of 
the translated text. Here it is vital to mention that people of other cultures have different beliefs, 
understanding of key events of the world history, different values and traditions. As Douglas states in his 
investigation, 

“The only people who live abroad (or work closely with foreigners) for any length of time and go on 
assuming that everyone shares the same universal cultural values, that everyone believes basically the 
same things and acts in basically the same way, are … people blinded by the uncritical universalism and 
objectivism that is rampant in society anyway into thinking that they themselves are somehow functionally 
perfectly aligned with universal objective reality” (Robinson, 2003, p. 197) 

This issue makes translators constantly remember that all that the original text is aimed at conveying 
is to be adjusted for multicultural target audience to understand and perceive properly. The process of 
adjusting the translated message for its better understanding by the target reader is considered to be the 
pragmatic adaptation of translation. It is aimed at maximally complete and accurate reproduction of the 
whole system of meanings contained in the source language message and it is often stated that a really 
good translation is one that can be read and felt as if it was an original text. There are several strategies of 
pragmatic adaptation from the point of view of translation itself such as addition, omission, descriptive 
translation, generalizing or concretization of meaning, etc. Their use is predetermined by the original text 
itself, by the predicted target audience and level of their knowledge about the subject, level of language 
proficiency as well as their cultural background. Additionally, all these strategies have one feature in 
common: making text more understandable for the reader in one of the two ways, described in the famous 
Schleiermacher’s often-quoted explanations: 

The translator can either leave the writer in peace as much as possible and bring the reader to him, or 
he can leave the reader in peace as much as possible and bring the writer to him. (Schleiermacher, 1838, p. 
47, as translated in Wills, 1982, p.33). 

In conclusion, pragmatic aspect of translation presents an issue that is vitally important for the 
investigation in connection with translating tourism texts as it is that very key concept that would help in 
improving the quality of the tourism translation, and carefully investigate the pragmatic equivalence of the 
Ukrainian-English texts in this area. 

REFERENCES 
[1] Komissarov V.N. Teoriya perevoda (lingvisticheskiye aspekty): Uchebnik dlya institutov i fakultetov 
inostrannykh yazykov.- M.: Vysshaya Shkola, 1990.-253 s.  
[2] Newmark P. (1991) About Translation. Multilingual Matters LTD. 186 p. 



«ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2019: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ» 

XV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

 

68 

[3] Robinson D. (2003) Performative Linguistics. Speaking and Translating as Doing Things with Words. 
Routledge. 260 p. 
[4] Wills W. (1982) The Science of Translation: Problems and Method. Tubingen. 292 p. 
Маняца Марія Сергіївна 

Анотація: У роботі розкривається поняття прагматики перекладу та ролі прагматичного 
аспекту перекладу при роботі із текстами туристичного спрямування. Окреслюються основні 
причини складності перекладу туристичних текстів та важливість прагматичної адаптації для 
досягнення бажаного прагматичного та комунікативного ефекту під час перекладу для 
багатокультурної аудиторії. 
Ключові слова: прагматика перекладу, переклад туристичних текстів, прагматична адаптація.  

Аннотация: В работе раскрывается понятие прагматики перевода и роли 
прагматического аспекта перевода при работе с текстами туристического направления. 
Определяются основные причины сложности перевода туристических текстов и важность 
прагматической адаптации для достижения желаемого прагматического и коммуникативного 
эффекта при переводе для многокультурной аудитории. 
Ключевые слова: прагматика перевода, перевод туристических текстов, прагматическая 
адаптация. 
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Анотація: у статті розглянуто проблеми машинного перекладу із використанням прикладних 
комп’ютерних програм. За основу взято загальні концепції машинного перекладу починаючи з 50-х 
років XXст. Об’єкти нашого дослідження – найпопулярніші системи автоматизованого перекладу. 
На основі виявлених недоліків перекладу та обробки тексту, представлені шляхи вдосконалення 
автоматичного перекладу, а також подано головні вектори розвитку цього напряму прикладної 
лінгвістики. 
Ключові слова: машинний переклад, міжкультурна комунікація, мова оригіналу та перекладу, 
пам’ять перекладів, обернений переклад. 
 

Вступна частина. Навички й уміння використання систем машинного перекладу – це також 
елемент інструментального складника перекладацького компоненту фахової компетентності 
перекладача, яка, окрім інструментального, включає ще білінгвальний, екстралінгвістичний, 
перекладацький, особистісний та стратегічний компоненти. 

Машинний переклад – це провідна галузь перекладної та прикладної лінгвістики, що направлена 
на переклад та створення текстів різних літературних стилів, за допомогою комп’ютерних програм [1, 
с. 375]. Перші праці з машинного або автоматичного перекладу сягають 50-х років XX ст. Ідея 
виникнення машинного перекладу має винятково прикладний характер. На початку 50-х років відбувся 
інформаційний вибух – значно зріс об’єм науково-технічної інформації [2, с. 29]. Машинним 
перекладом займалися такі мовознавці, як Ч. Беббідж (проект цифрової аналітичної машини), У. Вівер 
(меморандум про створення комп’ютерної перекладної машини), П. Троянський (перший пристрій, що 
включає двомовний словник), Г. Бар (першим створював машину для перекладу). 

Мета статті – з’ясувати специфіку та перспективи машинного перекладу. 
Усі проблеми, що виникають при спробах систематизації, інтелектуалізації процесу перекладу 

пов’язані, насамперед із неможливістю усунути людський чинник навіть у випадках відсутності 
двозначності, простоти тексту і передбачає участь людини на етапах підготовки тексту до перекладу 
(спрощення синтаксису, усунення двозначності, омонімії), інтерредагування (допомога на етапі 
перекладу і постредагування (виправлення помилок) [1, с. 376]. 

Основна частина. Розглянемо головні «стратегії перекладу», що застосовують у прикладних 
програмах. Перші системи автоматичного перекладу характеризуються стратегією «прямого» 
перекладу. Суть цього методу полягає у тому, що початковий текст (мова оригіналу) поступово, у 
декілька етапів, перетворюється у текст мови (мова перекладу). Типовішими прикладами є програма 
«GAT», створена у 60-х минулого століття та сучасний «Google translater». Наведені вище приклади 
програм гарно підходять для перекладу одного або декількох слів. Недоліками є міцна прив’язаність 
мови оригіналу до мови перекладу, отже, такий тип перекладу «знає» лише словниковий запас, 
закладений у нього [2, с. 29]. 
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Критика стратегії прямого перекладу привела до створення  перекладу із використанням мови-
посередника. Вагомим плюсом цієї стратегії є використання мови-посередника, в яку закладений 
аналіз результату перекладу, на предмет синтаксису, морфології тощо. У 80-х роках XX століття 
створені синтаксичні і семантико-синтаксичні  мови-посередники [2, с. 31]. 

Вважаємо, що варто приділити увагу й модулям машинного перекладу, які використовуються у 
популярних серед перекладачів системах автоматизації перекладу. 

Найпоширенішою програмою машинного перекладу є система «PROMT» – це набір 
професійних інструментів, які забезпечують переклад із основних європейських мов (англійська, 
німецька, французька, іспанська), з опцією оберненого перекладу. Система забезпечує зв’язний 
переклад текстів із умовою морфологічних, синтаксичних і семантичних зв’язків. Варто також 
відзначити, що у сьомому поколінні системи «PROMT» функціонує так звана багаторозмірна система 
словників. Це значить, що у програмі існують два варіанти перекладу – активний та неактивний. 
Активний бере участь у процесі перекладу, а неактивні працюють у режимі перегляду для вибору 
найкращого за сенсом варіанту. У разі необхідності, неактивні варіанти можна зробити активними. 
Отже, обмеження на кількість перекладів для кожного слова відсутнє – достатньо обрати, які варіанти 
перекладу будуть активними для тексту, з яким ви працюєте. Програма чудово виконує функції 
перекладу науково-публіцистичних текстів і може перекладати як весь текст, так окремі речення. 

Електронні перекладачі адекватно перекладають прості частини речення, але не завжди 
справляються з перекладом відмінків, сталих висловів, фразеологізмів. Деякі слова перекладачі 
залишають без перекладу. У таких випадках бажано добирати синоніми, перебудовувати структуру 
речення, тобто у більшості випадків переклад потребує корегування та редагування. А це досить 
складна справа й потребує немало часу. Приклад: словосполучення «Theater machen» (нім). 
вищезгаданий «PROMT» перекладає  як «театри роблять», однак це сталий вираз «прикинутися 
дурником» [3, c. 5]. 

Компанія «SDL» із метою забезпечення високої якості машинного перекладу застосовує 
технологію невронного машинного перекладу, що дозволяє організаціям здійснювати миттєві 
переклади, необхідні для прийняття кращих бізнес-рішень. Модуль машинного перекладу від «SDL» 
побудований для виконання перекладів великих обсягів контенту в будь-якому форматі, може бути 
інтегрованим у робочі процеси додатків, щоб забезпечити кращу взаємодію з клієнтами, керувати 
ризиками, розкривати нове розуміння та інновації. Система машинного перекладу від SDL пропонує 
корпоративні технології машинного перекладу з гнучкими та безпечними параметрами розгортання – 
керованим клієнтом «SDL Enterprise Translation Server» на локальному, приватному хмарному та 
віртуальному приватному хмарному рівні, а також повністю керований, багатоваріантний хмарний 
модуль «SDL BeGlobal». 

Незважаючи на низку недоліків, напрям машинного (автоматичного) перекладу має великі 
перспективи подальшого розвитку. Так, наприклад, на думку Анатолія Баранова, при всіх недоліках 
систем автоматичного перекладу та обробки текстів, вони майже повністю заповнили сферу 
перекладу. Хоча більшість промислових систем перекладу застаріла ще на початку 70-х років XX 
століття, але на основі алгоритму дій таких систем, виявлений потенціал застосовують для 
полегшення перекладацької діяльності – автоматизовані словники, спеціальні редактори не 
реалізовані на свій повний потенціал. І процес вдосконалення, на думку Анатолія Баранова, має йти у 
цих двох напрямках. Маємо чекати машинний переклад, який буде базуватися на основі 
інтелектуальних технологій, як частина чи вид системи штучного інтелекту («Artificial intelligence»). 
Крім того, маштабне розповсюдження мають отримати програми, що формують комп’ютерне робоче 
місце перекладача [2, с. 29]. 

Анатолій Баранов має рацію, тому що зараз провідні постачальники софту, який базується на 
автоматичній обробці та перекладі текстів, якраз йдуть цим шляхом. У межах згаданої системи 
автоматизації перекладу можна скористатися такими відомими системами машинного перекладу як 
«Microsoft Translator» та «Google Translate», а також системами машинного перекладу, що можуть 
навчатися користувачем – «Systran», «Taiyou» тощо. 

Розглянемо «Microsoft Translator». Крім головного вікна, поділеного на чотири секції й вікна 
«налаштування», нічого більше немає, так що проблем, пов’язаних із його використанням, немає. 
Вищезгадані чотири секції представляють собою чотири варіанти введення  мови оригіналу – ручний 
набір тексту, переклад тексту на фото, введення тексту голосом, а також синхронний переклад. 
Плюсами «Microsoft Translator» є швидкісний переклад та можливість обирати й зберігати словникову 
базу додатку у вигляді словника на вашому Iphone або Apple Watch. Також перекладач може 
здійснювати переклад  веб-сторінок браузера «Safari», що працює на базі Apple, причому швидко і 
дуже якісно. Ви можете перенести оригінальний і перекладений тексти до вашого пристрою і 
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працювати з ними дистанційно. «Microsoft Translator» не підтримує українську та російську мови, але 
доступна велика низка інших мов (англійська, німецька, французька, італійська, іспанська). Звичайно, 
ідеального перекладача не існує, але для роботи у просторі інтернету за кордоном «Microsoft 
Translator» – найкращий із розглянутих нами варіантів. 

«Перекладач Google», або «Google Translate» – сервіс компанії Google, що дозволяє 
автоматично перекладати слова, фрази та web-сторінки з однієї мови на іншу. Google використовує 
власне програмне забезпечення для перекладу. Використовується підхід статистичного машинного 
перекладу [4]. Сервіс включає в себе також переклад всієї веб-сторінки і навіть одночасний пошук 
інформації з перекладом на іншу мову. Для веб-дизайнерів співробітниками компанії був розроблений 
скрипт, який дозволяє організувати переклад сайту на всі доступні мови. Google Перекладач, як і інші 
інструменти автоматичного перекладу, має свої обмеження. Цей інструмент може допомогти читачеві 
зрозуміти загальний зміст тексту іноземною мовою, він не надає точних перекладів. Постійно триває 
робота над якістю перекладу, розробляють переклади на інші мови. 

Французький перекладач «Systran» інтегрований у додатки Word, Excel, Outlook, Internet 
Explorer, PowerPoint, але може працювати як самостійна прикладна, перекладна програма. Інтерфейс 
цієї програми дуже приємний і комфортний, представлена різноманітність налаштувань та функцій. 
Але головний недолік одразу кидається в очі – це генерування програмою своїх несумісних слів, які 
складаються із літер української абетки, написано великими літерами. Приклад: вислів «so that», 
перекладач інтегрує як «таким чином ШО». І такий тип помилок, як неперекладені слова санскритом, 
зустрічаються навіть не дивлячись на те, що ця програма машинного перекладу пропонує вибірку – 
понад 1000 словників закладених до бази перекладача. На жаль, навіть самостійна зміна 
запропонованих словників не допомагає позбавитися проблеми неперекладених слів. У перекладі 
програми «Systran» часто зустрічаються неперекладені слова. У деяких текстах залишились 
неперекладеними слова («paid», «following», «front-wheel» тощо). Слова, написані великими літерами, 
програма не розпізнає і залишає їх мовою оригіналу. Вагомим плюсом «Systran» є словникова база, 
яка дозволяє перекладати як тексти художньго, так і наукового стилів.  

«Taiyou» – налаштована технологія для перекладу і локалізації текстів. Переклад високої якості 
на основі праць провідних компаній у справі локалізації. Автоматична авторська допомога посприяє 
вам заощадити кошти на переклад. Програмою представлена велика кількість інструментів перекладу 
для користувачів. Програма підтримує тексти будь-якого формату, велику низку мов (понад 6500), а 
якщо у списку запропонованих ви не знайдете потрібну вам мову, то зможете довантажити потрібний 
вам мовний пакет. Програмне забезпечення представлене у вигляді сайту, а у США та Європі ще й як 
додаток. «Taiyou» чудово підійде для титрування, перекладу публіцистики та реплік у п’єсах тощо [5]. 

Вважаємо, що вищезгадані проблемні тези не стануть перепоною на шляху до майже повної 
автоматизації перекладу. Як приклад, хочемо навести перспективу повної інтеграції системи 
машинного (автоматичного) перекладу у системи голосових помічників: Siri (Apple), Catrena (Microsoft), 
OK-Google (Google) тощо. ATI-корпорація, яка першим зможе реалізувати повний переклад текстів за 
допомогою вищезгаданих помічників і зможе помістити цю технологію у програмне забезпечення 
машинного перекладу – зробить нову інформаційну революцію, і ця технологія покаже переклад ще 
доступнішим, тим самим, полегшить міжкультурну комунікацію. За допомогою цієї перспективи  
компанії, що працюють у сфері перекладу, оптимізують процес перекладу та адаптацї текстів різних 
жанрів із мови оригіналу до мови перекладу.  

Висновки. Отже, проведений аналіз вказує на суттєве місце машинного перекладу у структурі 
перекладної та прикладної лінгвістики, оскільки цей вектор має складну базу, це уповільнює 
реалізацію повної автиматизації перекладу. Але технології постійно розвиваються, і як бачимо, 
завдяки цьому машинний переклад отримує нові, проривні перспективи розвитку. 
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Abstract: the article deals with the problems of machine translation using applied computer programs. 
Based on the general concepts of machine translation since the 50s of XX century. The objects of our 
research are the most popular automated translation system. On the basis of the identified shortcomings of 
translation and word processing, the ways of improving automatic translation are presented, and also the 
main vectors of development of this field of applied linguistics are presented. 

Keywords: machine translation, intercultural communication, the language of the original & language 
of translation, inverse translation. 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы машинного перевода с использованием 
прикладных компьютерных программ. За основу взяты общие концепции машинного перевода 
начиная с 50-х годов XX в. Объекты нашего исследования – самые популярные системы 
автоматизированного перевода. На основе выявленных недостатков перевода и обработки 
текста, представлены пути совершенствования автоматического перевода, а также 
представлены главные векторы развития этого направления прикладной лингвистики. 

Ключевые слова: машинный перевод, межкультурная коммуникация, язык оригинала и язык 
перевода, память переводов, обратный перевод. 
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Анотація. У цій статті розглянуто поняття про сумативне та формувальне (формативне) 
оцінювання, наведено ключові характеристики кожного типу оцінювання, їхні переваги та значення 
для навчального процесу і його результатів. Наведено приклади критеріїв формувального 
оцінювання в навчанні англійської мови. 
Ключові слова: викладання англійської мови; сумативне (підсумкове)  оцінювання; формувальне 
(формативне) оцінювання. 
 

Освіта XXI століття ставить перед викладанням іноземної мови нові завдання й вимоги. 
Реформування змісту й методів викладання неможливе без реформування методів оцінювання рівня 
володіння мовою. Сучасна методика викладання залучає досвід інших країн і вимагає від викладача 
обізнаності з формами й методиками оцінювання, які не лише надають викладачеві інформацію про 
формальну відповідність певним вимогам до володіння іноземної мови, але й діють як засоби 
навчання й розвитку студента. Мова йде про сумативне та формувальне оцінювання, їхні особливості, 
роль і місце в навчальному процесі та вплив на студента. Це питання набуває актуальності у 
реформованій системі освіти й вимагає детального вивчення  та засвоєння передового досвіду 
зарубіжних дослідників теорії та практики такого оцінювання.  

Мета статті — надати короткий огляд понять «формувальне оцінювання» і «сумативне 
оцінювання» та розглянути особливості їх застосування в оцінюванні рівня володіння англійською 
мовою.  

Терміни «формувальне оцінювання» (також «формативне оцінювання») та «сумативне 
оцінювання» (також «підсумкове оцінювання») застосовуються на позначення на позначення різних 
видів оцінювання, місце яких у навчальному процесі залежить від мети оцінювання. Зазвичай 
сумативне оцінювання розглядають в контексті стандартних підсумкових форм оцінювання — тестів, 
контрольних робіт, державного підсумкового оцінювання. Воно передбачає оцінку рівня знань 
відповідно до певних стандартів у певний період і надає підсумок вивчення матеріалу за певний час. 
Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти (CEFR) надають викладачам англійської мови набір 
критеріїв та інструментів, які використовуються як сумативне оцінювання рівня володіння англійською 
мовою. Проте, сумативне оцінювання має й свої недоліки, наприклад, воно допомагає оцінити лише 
деякі аспекти навчального процесу.  

На відміну від нього, формувальне оцінювання розглядають як частину навчального процесу, 
здатну вносити необхідні корективи в навчальний процес для досягнення найкращих результатів 
навчання. Формувальне оцінювання може відбуватися в різних формах, але є певні ознаки, які 
відрізняють його від сумативного. 

Цілями формувального оцінювання є моніторинг здатності студентів опановувати певний 
матеріал, отримання зворотного зв’язку та підвищення мотивації до навчання [3]. Формувальне 
оцінювання пов’язують з практичними аспектами навчання, тому що воно допомагає викладачам 
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визначати подальшу стратегію в роботі зі студентами, націлену на кінцевий результат. Також 
важливою ознакою формувального оцінювання зарубіжні дослідники називають активну участь 
студентів в процесі оцінювання [1]. Студенти мають бути активно залучені в процес самооцінки знань 
та оцінки знань інших студентів.  

Важливим компонентом формувального оцінювання є зворотній зв’язок, при якому викладач 
надає студентові розгорнуте пояснення щодо прогресу у вивченні того чи іншого аспекту та шляхів 
покращення результатів. Такий зворотній зв’язок спрямований не те, щоб викладач міг надати 
студентові інформацію про те, яким має бути наступний крок у вивченні того чи іншого аспекту, що, в 
свою чергу, підвищує мотивацію до навчання [2]. Такий збір інформації надає і викладачеві, й 
студентові змогу побачити, чи студент рухається в напрямку досягнення цілей навчання та які аспекти 
потребують більшої уваги. Завдяки ретельному збиранню інформації про результати навчання 
студентів викладач має змогу вносити зміни в навчальний процес, обирати методи навчання та форми 
роботи, що якнайповніше відповідають особливостям студентів, рівню засвоєння знань та дозволяють 
їм швидше опановувати необхідний матеріал. Наприклад, аналіз поточного тесту не слід обмежувати 
лише загальною оцінкою кількості помилок, але спонукати студентів оцінити, якого типу ці помилки, 
який матеріал їм слід повторити, щоб отримати кращий результат. Складання карти пам’яті помилок і 
способи опрацювання матеріалу, які студенти вибирають для себе і вважають найефективнішими, 
може стати важливим інструментом підвищення рівня усвідомленості в процесі навчання, покращити 
рівень співпраці в групі, посилити мотивацію, а відповідно й відповідальність за результати навчання.  

Ще одним елементом формувального оцінювання є самооцінювання та взаємооцінювання 
студентів: студент не лише оцінює власні досягнення, але й активно долучається до процесу 
постановки цілей навчання та розробки критеріїв оцінювання своїх знань. Також однією з важливих 
переваг формувального оцінювання є те, що воно може мати індивідуальний характер. Особливо 
ефективним це може виявитися у групах, де є студенти з різним рівнем базової підготовки з 
англійської мови. У поєднанні із самооцінюванням та взаємооцінюванням формувальне оцінювання 
набуває характеру навчальної стратегії з покроковим алгоритмом роботи над різними аспектами теми. 
Наприклад, перевіряючи завдання студентів, чий рівень володіння англійською мовою нижчий, 
студенти, чий рівень вищий, мають змогу пригадати цей матеріал і запропонувати пояснення тих його 
аспектів, де були зроблені помилки.  

Формувальне оцінювання також має значний потенціал для оцінювання проектів. На кожному 
етапі роботи над проектом викладач надає студентам зворотній зв’язок, а співпраця в групі над 
частинами проекту дає можливість скорегувати виконання кожного етапу для досягнення найкращого 
результату. Сам проект може бути формою сумативного оцінювання, оскільки в ньому можна 
поєднати декілька практичних цілей мовного й професійного характеру. Наприклад, проектна робота з 
написання статті у Вікіпедію включає є в себе роботу в групі, дослідження теми, пошук надійних 
джерел, перевірку інформації, розробку структури статті, вибір мовних засобів та стилю для 
написання статті, переклад інформації з іншомовних джерел, перевірку орфографії та пунктуації. 
Кожен етап роботи над таким проектом міститиме і опанування нового матеріалу, і рефлексію, і 
оцінювання, і зворотний зв’язок. В цілому, формувальне оцінювання можна розглядати як інструмент 
оцінювання процесу навчання, в той час, як сумативне оцінювання дасть націлене на оцінку 
результатів навчання.  

Попри відмінності цих двох типів оцінювання, не можна сказати, що вони використовуються 
лише окремо кожен на своєму етапі навчання. Їх можна поєднати, наприклад, при підготовці до 
загального підсумкового тесту студенти можуть самостійно визначати, які теми вимагають додаткової 
підготовки. Також, якщо студенти самі розробляють завдання для тестів та контрольних робіт, вони не 
лише розуміють сам процес оцінювання, але й отримують більш ефективні навички самооцінювання 
та відбирають для додаткової роботи саме ті аспекти, результати вивчення яких їх задовольняють 
найменше. Викладач може також використати підсумкове оцінювання в якості діагностики, вказавши 
на наявність помилок, але не виправляючи їх. Завдання студентів — знайти ці помилки й виправити їх. 
Така форма роботи передає відповідальність за результати навчання на студента й допомагає не 
лише розвивати навички співпраці, але й уміння оцінювати себе об’єктивно, уміння робити 
саморефлексію отриманих знань.  

Таким чином, залучення студентів у процес постановки цілей, саморефлексію отриманих знань, 
самооцінювання та взаємооцінювання та постійний детальний зворотній зв’язок від викладача є 
ключовими критеріями, дотримання яких зробить формувальне оцінювання ефективним інструментом 
навчання англійської мови.  

Звичайно, для всебічного оцінювання рівня знань студентів важливо поєднувати формувальне й 
сумативне оцінювання з діагностичним та іншими видами. Дослідження найефективніших стратегій 
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для швидкого й об’єктивного оцінювання рівня володіння іноземною мовою — перспектива розвитку 
дослідження цього питання в методиці викладання англійської мови. 
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Annotation: The article touches upon the notions of formative and summative assessment, gives key 
characteristics of each type of assessment, their advantages their role in the learning process and its results. 
There are examples of formative assessment criteria in ELT provided in the article.  
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Анотація. Дослідження за темою «Мовленнєвий портрет сучасного студента-першокурсника» 
було здійсненов соціолінгвістичному аспекті. Дослідження присвячено аналізу мовного коду 
студента-першокурсника, його зміни у мовленні зі зміною соціального статусу. Аналізується 
побутове мовлення студентів, кількість мовних одиниць, тип лексики, структура висловлень. 
Ключові слова: соціальна поведінка;мовленнєвий портрет;мовний код; нормативно-стилістичні 
особливості. 
 

Вступаючи до вищого навчального закладу, студент змінює повністю сферу спілкування, він 
пристосовується до нового середовища. Проходить етап мовної асиміляції в студентській спільноті. 
Змінюються погляди, психіка, мислення. Більшість студентів розпочинає самостійне життя, окремо від 
батьків, що також має свій вплив на зміни в мовленні. 

Вступна частина 
Актуальність нашого дослідження визначено потребою мати інформацію про те, які зміни, 

зумовлені новим статусом,  відбуваються в соціальнійповедінці студента-першокурсника.  
Предметом дослідження ємовленнястудентів 1 курсу як засіб фіксації змін в їхній соціальній 

поведінці. 
Мета дослідження полягає у визначенні особливостей мовлення студента-першокурсника. 
Для досягнення цієї мети було розв’язано низку завдань: 

 визначено склад мовних кодів, застосовуваних студентами-першокурсниками в розмовно-
фамільярному спілкуванні; 

 визначенонормативно-стилістичну характеристику застосовуваної лексики; 

 з’ясовано типологію речень, яким відповідають висловлювання студентів.    
Матеріалом дослідження стали зразки мовлення студентів-першокурсників Національного 

університету кораблебудування, що навчаються за спеціальностями екологія та прикладна 
лінгвістика. 

Було досліджено зразки розмовно-фамільярного мовлення, оскільки саме в цій комунікативній 
сфері людина почувається вільно, вона не скута певними вимогами або правилами спілкування, 
правилами підбору лексики, підбору фраз. Це, так би мовити, спонтанне, неконтрольоване мовлення, 
в якому в найбільш чистому вигляді виявляються мовленнєві навички, мовленнєві особливості 
студента.  

Було розглянуто мовлення 80 респондентів: 40 з них – студенти-першокурсники спеціальності 
екологія і ще 40 – студенти-першокурсники  спеціальності прикладна лінгвістика. 

Збір матеріалу проводився шляхом безпосереднього спостереження та шляхом опитування. 
Фіксація мовлення студентів здійснювалася за допомогою комбінованих засобів:диктофона та 
графічних записів.  
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Зібраний матеріал складається з776 текстів, що являють собою зразки розмовно-фамільярного 
мовлення. 

Основна частина 
Було визначено, яким мовним кодом користуються студенти-першокурсники в розмовно-

фамільярному спілкуванні:  

 українська мова; 

 російська мова; 

 суржик. 
Серед опитаних студентів 44% розмовляють суржиком (самі студенти вважають це українською 

мовою), 56 % – російською мовою. 
Причини вибору мовного коду було визначено так:  

 походження зобласного центру / населених пунктів області - 35% 

 мова сімейного спілкування - 27%  

 мова навчання в школі - 23% 

 мова спілкування в позанавчальний час -10 % 

 мовний код співрозмовника - 5% 
Було проаналізовано нормативно-стилістичні особливості застосовуваної лексики.  
Крім стилістично-нейтральної лексики, що відповідає сучасній літературній нормі, у мовленні 

студентів була виявлена просторічна і жаргонна лексика. 
Просторічна лексика складає 15,6% від загальної кількості слів. Просторічну лексику було 

розглянуто за якісним і кількісними показниками. Якісним показником є конотативна семантика: 
негативно-знижена,  позитивною оцінна, нейтральна. Кількісні показники визначено за відсотковою 
часткою кожної конотативної групи відносно  загальної кількості слів і загальної кількості просторічних 
слів (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Просторічна лексика за якісним і кількісними показниками 

Тип конотації % від загальної кількості 
слів 

% від загальної кількості 
просторічних слів 

Просторічна лексика з негативно-зниженою 
конотацією 

8% 48,6% 

Просторічна лексика з позитивною оцінною 
конотацією 

1,5% 29,2% 

Просторічна лексика з нейтральною конотацією 3,5% 22,2% 
 

Студентські жаргонізми склали 1,5 %від загальної кількості слів. Причому всі ці жаргонні слова 
мають нетральну конотацію: препод,преподша, універ, пара. 

Варто відзначити також, що в мовленні студентів-першокурсників трапляються поодинокі 
випадки вживання слів шкільного жаргону (домашка, зарубежка), а також використання слів 
літературної мови замість традиційно вживаних студентами старших курсів жаргонізмів, зокрема: 
лабораторні замість лабораторки або лаби.  

Виявлені особливості лексики свідчать про те, що студенти-першокурсники знаходяться в стадії 
переходу до нового соціального статусу, вони ще не засвоїли його специфіку. Певною мірою в їхній 
свідомості ще зберігаються аналогії з учнівським статусом. 

Порівняно високий відсоток уживання просторічної лексики з негативно-зниженою конотацією і 
низький – з позитивною оцінною конотацією свідчать про те що, адаптація до нового соціального 
статусу сприймається студентами як психологічно важкий процес.  

Аналізтипології речень, яким відповідають висловлювання студентів, показав відмінності в 
мовленні студентів-лінгвістів і студентів-екологів  

Мовлення студентів-лінгвістів характеризується так: 

 переважають складні речення (56,9% від загальної кількості, прості –43,1%); 

 уживаються переважно повні прості речення (63% на противагу 37% неповних простих); 

 серед складних речень значно переважають складнопідрядні (80%, складносурядні склали 
20%).  

Мовлення студентів-екологів виявило такі особливості: 
• переважають прості речення (55% від загальної кількості, складні – 45%); 
• уживаються переважно повні прості речення (59% на противагу 41% неповних простих); 
• серед складних речень незначною мірою переважають складносурядні(55%, 

складнопідряднісклали 45%). 
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Отже, студенти-лінгвісти виявили дещо складніші мовленнєві навички в побудові висловлень, 
що й пояснює їхню професійну зорієнтованість.  

Висновки 
Здійснене дослідження дозволяє виявити такі риси мовленнєвого портрета студента-

першокурсника: 
- мовленнєвий код навчально-наукового спілкування (українська мова) не збігається з 

мовленнєвим кодом розмовно-фамільярного спілкування (суржик або російська мова); 
- відсутнє усвідомлене розрізнення суржика і літературної української мови; 
- недостатня адаптація до нового соціального статусу, що зумовлює відчуття певного 

психологічного дискомфорту; 
- складність мовленнєвих навичок, що виявляється в побудові висловлень, варіюється залежно 

від орієнтації на певну спеціальність. 
Nadeina I. Thespeech portrait of a modern freshman student 

Annotation.The research on the topic "The linguistic portrait of a modern student-freshman" was 
carried out in the sociolinguistic aspect. The research is devoted to the analysis of the language code of the 
freshman student, his changes in speech with the change of social status. The students' daily broadcasting, 
the number of linguistic units and the type of vocabulary are analyzed. 

Key words: social behavior, linguistic portrait, language code, normative-stylistic features. 
Надеина И. В. Речевой портрет современного студента-первокурсника 

Аннотация. Исследование по теме «Речевой портрет современного студента-
первокурсника» проводилось в социолингвистическом аспекте. Исследование посвящено анализу 
языкового кода студента-первокурсника, его изменения в речи с изменением социального 
статуса. Анализируется бытовая речь студентов, количество языковых единиц, тип лексики, 
структура высказываний. 

Ключевые слова: социальное поведение, речевой портрет, языковой код, нормативно-
стилистические особенности. 
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Анотація. Дослідження за темою «Моральна проблематика роману В. Гюґо «Собор «Паризької 
Богоматері»» було проведено методом системного аналізу. Дослідження присвячено аналізу 
зображувально-виражальних засобів роману, основних художніх прийомів, використаних автором. 
Розкриваються основні проблеми. 
Ключові слова: роман, мораль, проблематика, Нотр-Дам. 
 

Актуальність. «Собор Паризької Богоматері» був першим повноцінним і неймовірно успішним 
романом В. Гюґо, перекладеним на багато мов. Історія його написання дуже цікава, адже не варто 
забувати про події, що відбувалися в той час: він створювався напередодні липневої революції 
1830 року як «картина Парижа XV століття» і в той же час як справді романтичний твір «уяви, капризу і 
фантазії». 15 квітня 2019 року світ сколихнула трагедія – горить Нотр-Дам де Парі, горить історія 
Франції, горить славетний собор описаний В. Гюґо в однойменному романі. Всю ніч в Парижі дзвонили 
дзвони, французи всю ніч співали молитви. Що доводить небайдужість народу до історичних пам’яток. 

Предметом дослідження в даній роботі є текст художнього твору Віктора Гюґо «Собор 
Паризької Богоматері». 

Метою дослідження є вивчення моральної проблематики роману «Собор Паризької 
Богоматері».  

У ході дослідження передбачається вирішити поставлені завдання: 

 знайомство з романом «Собор Паризької Богоматері», 

 визначення його характерних рис, структурний аналіз проблематики роману;  

 визначення зображально-виражальних засобів, які використовував автор у творі; 

 вивчення основної літератури за зазначеною темою. 
Автор не випадково звернувся до історії і вибрав XV століття як час подій роману. Таким чином 

він спробував знайти пояснення майбутнього, причини, що призвели до навколишнього його дійсності. 
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І йому це вдалося. В першу чергу, це можна помітити в тому, що в романі він особливо виділяє зміну 
світоглядів мешканців Парижа в порівнянні з порядками Середньовіччя як поширене явище того часу. 
Тут ще більш яскраво, ніж в поезії, позначилися пошуки нових моральних цінностей, які письменник 
знаходить, як правило, не серед багатіїв і можновладців, а серед знедолених і бідняків. Всі кращі 
почуття: доброта, щирість, самовіддана відданість притаманні підкидьку і горбаню Квазімодо та 
циганці Есмеральді, які і є справжніми героями роману, в той час як їх протилежності, які перебувають 
при владі, подібно королю Людовику XI або того ж архідиякон Фролло, відрізняються жорстокістю, 
байдужістю до страждань людей. Тому В. Гюґо навмисно відсунув на задній план видатних історичних 
діячів (Людовика XI, кардинала Бурбонського, Трістана Лерміта), побудувавши композицію роману 
таким чином, щоб перед читачем найбільш яскраво і образно постали різні стани Франції XV століття. 
Для романіста було набагато важливіше показати соціально-історичні конфлікти, ніж зіткнення і 
інтриги відомих в історії осіб. Недарма, він вважав, що потрібно переписати історичну науку, так як він 
вважав, що в ній незначним щоденним справам короля приділялося більше уваги, ніж більш важливим 
обставинам життя звичайних людей. 

Основу ж цієї легенди становить незмінний для всього творчого шляху зрілого В. Гюґо погляд на 
історичний процес як на вічне протиборство двох світових начал: добра і зла, милосердя та 
жорстокості, співчуття і нетерпимості, почуття і розуму. Саме воно викликає у письменника набагато 
більший інтерес, ніж аналіз конкретної історичної ситуації. Звідси відомий надісторизм, символічність 
образів героїв В. Гюґо, властивий їм позачасовий характер. В. Гюґо і сам відверто зізнавався в тому, 
що історія як така не цікавила його в романі: «У книзі немає ніяких посягань на історію, хіба що на опис 
з відомим знанням, але лише оглядово і уривками, стану моралі, вірувань, законів , мистецтв, нарешті, 
цивілізації в ХV столітті. Втім, це в книзі не головне. Якщо в нього і є одна перевага, то вона в тому, 
що це – твір, створений уявою, забаганкою і фантазією». [1] Відомо, що для описів Собору і Парижа в 
XV столітті, зображення звичаїв епохи В. Гюґо вивчив чималий історичний матеріал і дозволив собі 
блиснути його знанням, як робив це і в інших своїх романах. Дослідники середньовіччя і критики 
роману прискіпливо перевірили «документацію», розглянуту В. Гюґо, і не змогли знайти в ній будь-
яких серйозних помилок, незважаючи на те, що письменник не завжди брав дані з першоджерел. Сам 
великий історик романтичної епохи Мішле високо відгукувався про відтворені картини минулого у В. 
Гюґо.  

Проте, основне в книзі, якщо говорити словами В. Гюґо, це «примха і фантазія», тобто те, що 
повністю було створено його уявою і навряд чи пов'язано з історією. У свою чергу, в «Соборі 
Паризької богоматері» проявляється ідеалістична концепція історії: виділяючи і розкриваючи вклад 
народу в історію, В. Гюґо в той же самий час зображує не реальну його боротьбу проти абсолютизму і 
феодалізму, але показує тільки можливості підйому національного героїчного духу, здатність народу 
до самопожертви, до всякого роду гуманним вчинкам, які письменник ставив понад усе і на які ні в якій 
мірі не були здатні ні дворяни, ні церковники. Образ народу автор описує через таких персонажів як 
П'єр Ґренґуар і Жеан Фролло. Такі різні вони демонструють характер народу з протилежних сторін. 

Віктор Гюґо створював цей роман, переслідуючи не лише історичні та політичні цілі. Як і в будь-
якому іншому творі, тут присутні пропаганда будь-яких моральних цінностей, життєвий урок, який 
автор намагається донести до читача. По-перше, це, звичайно ж, ідея того, що куди важливіше і 
цінніше внутрішня краса, а не зовнішня. Щоб донести її, автор протиставляє двох героїв: Квазімодо і 
капітана Феба де Шатопера. Обидва потрапляють під увагу прекрасної Есмеральди, але тільки один 
заслуговує на інтерес красуні, а інший відповідно ні. 

«Не дивись на обличчя, дівчина,  
А заглядай в серце». 
Такі вірші написав бідний глухий Квазімодо. Так, він страшний зовні, пригнічений натовпом, 

ховається в похмурих кутах Собору від людської жорстокості, але прекрасні почуття до циганки 
розкривають перед нами його чутливу, добру і ласкаву душу. Він не тільки символ величі народної 
душі, а й символ моральної правоти. Так, він скидає свого прийомного батька архідиякона, але цілком 
заслужено. Крім того, він сам прирікає себе на смерть поруч з Есмеральдою. Так в наших очах 
змальовані вічна любов і справжній шлюб «у хворобі й здоров'ї» до самої смерті або навіть після. 
Читачеві залишається лише припускати, що горбань більше не бачив сенсу свого життя без свого 
благодійника і без своєї любові. Цей «шлюб» протиставляється одруженню Феба, про яке сказано в 
книзі так: «Феб де Шатопер теж скінчив трагічно. Він одружився» [2] Всього два речення, а скільки 
сенсу передано в них, особливо, коли ти знайомий з героєм протягом усього роману. Ця безсовісна і 
нечесна людина стає об'єктом такої чистої і світлої любові Есмеральди й намагається нею 
скористатися. Автор порівнює їх обох з некрасивою глиняною, але повною води вазою і кришталевою, 
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тріснутою, в якій квітка зів’яла на відміну від першої. Те ж можна сказати і про героїв: капітан гарний 
зовні, але з гнилою серцевиною, а горбань непривабливий зовні, але гарний всередині. 

Окремо в цій боротьбі за любов Есмеральди варто виділити Клода Фролло. Все життя він 
присвятив науці, релігії і святості, впевнений, що жінки не можуть зачепити його серце. Але раптово 
спалахнула пристрасть, яка зробила його сивим дідом завчасно. Щоб мати уявлення про зовнішній 
вигляд Клода Фролло, автор рекомендує читачеві подивитися на гравюру з картини «Алхімік» 
Рембрандта, «цього Шекспіра живопису». Він також протиставлений Квазімодо, тільки вже в чисто 
духовному плані. На відміну від глухого, у клірика любов пробуджує порочність, його спалює 
пристрасть. Як він сам каже, це «любов знедоленого». Якщо у Клода потяг до Есмеральди пробуджує 
лише чуттєвий початок, наводить його на злочин і загибель, яку вважають відплатою за вчинене ним 
зло, то любов Квазімодо стає вирішальною для його духовного пробудження і розвитку. Загибель 
Квазімодо на завершення роману на відміну від загибелі Клода сприймається як свого роду апофеоз: 
це подолання каліцтва тілесного і торжество краси духу. Крім того, варто відзначити, що роман 
наповнений зрадою. Практично кожен з героїв зраджує кого-небудь: Жеан Фролло зраджує своїх 
братів, як старшого, так і зведеного. Він ніколи не прислухається до жодної з моралей Клода, а також 
не допомагає Квазімодо на суді, хоча він міг би розповісти про його глухоту. У свою чергу, зрада 
архідиякона ще страшніше: він зрадив Бога і дані клятви. Іншим прикладом зради можна назвати 
вчинок П'єра Ґренґуара в самому кінці, коли замість дівчини він врятував козу, хоча цілком міг би 
позбавити від загибелі обох. Все це не викликає в читача розуміння, а швидше за все неприязнь, і це, 
як, я гадаю, і було задумано автором. Співчуття в читача викликає історія Пакетта Шантфлері або 
Ґудули, незважаючи на її колишній спосіб життя. Це найбільше материнське горе – втрата дитини, що 
спонукало її на аскетичне, повне поневірянь життя в келії. Але ж їй більше нічого і не треба, крім 
повернення дочки. Звичайно ж, її трагічна доля і кінець викликають тільки співчуття, але при цьому, її 
повну ненависті натуру не можна назвати чистою і непорочною. Справжня святість полягає не в 
свідомій відмові від життєвих зручностей, а у всепрощенні, вигнанні ненависті зі свого серця. Ці та 
багато інших моральних понять укладені на сторінках роману, що відводять читача від зради, обману, 
лицемірства або жорстокості в майбутньому.  

Віктор Гюґо відомий як майстер антитези. У його роботах протиставлено все: починаючи від 
протиборчих світових начал – добра і зла, любові і ненависті, закінчуючи героями, епохами та 
багатьом іншим. «Собор Паризької Богоматері» також побудований на контрасті. Наприклад, Клод 
Фролло протиставлений відразу декільком персонажам: Квазімодо в правильності душевних поривів і 
вчинків, П'єру Ґренґуару в філософії і відкритості ідеям нового часу, Есмеральді в духовній чистоті. Як 
уже згадувалося раніше, автор зіставляє книгодрукування і архітектуру, Середньовіччя та Епоху 
Відродження, суворий католицизм і вільний гуманізм. За допомогою методу антитези він таким чином 
яскраво й зрозуміло доносить до читача свої найважливіші думки, свою точку зору, для цього йому не 
потрібен ліричний герой. Єдине, що не має ніякого порівняння або протиставлення в книзі, це сам 
Собор. Якраз навпаки, він служить об'єднуючою віхою для всього: всі події відбуваються або в самій 
будівлі, або біля нього на Ґревській площі так само, як і персонажі постійно знаходяться поблизу нього 
або всередині. Крім того, в його архітектурі поєднуються стилі всіх епох через постійні переробки і 
добудови. Але Собор не просто виконує функцію сполучної ланки, будучи вираженням душі народу і 
філософії епохи, він стає уособленням року або «Ананке» (грецьк. “ananke” – “доля”, “неминучість” – 
в давньогрецькій міфології богиня необхідності, неминучості) для героїв. Саме з цієї причини роман 
названий на його честь. Варто також відзначити, що ця будівля стала популярним місцем, як серед 
самих парижан, так і серед приїжджих саме завдяки талановитому, барвистому і найдокладнішому 
опису Віктор Гюґо, що дуже характерно для стилю письменника. У його романах нерідкі довгі відступу. 
Часом вони не мають прямого відношення до сюжетної лінії, але завжди відрізняються поетичністю, 
мальовничістю або пізнавальною цінністю. Так ми знайомимося з Парижем дуже докладно, 
досконально, але разом з тим захоплююче. Читач може жваво уявити собі і саме місто, і Собор. І це є 
найкращим свідченням таланту автора. Діалог Віктор Гюґо – живий, динамічний, барвистий. Його мова 
і манера оповіді наповнені порівняннями, метафорами і епітетами. Крім того, розвиваючи положення 
про мову як про засіб вираження думки, Віктор Гюґо зауважує, що якщо кожна епоха привносить в 
мову щось нове, то «кожна епоха повинна мати і слова, які виражають ці поняття». Тому він також 
включає в роман терміни, властиві тому чи іншому середовищу або професії. Віктор Гюґо справжній 
майстер слова і пера. Читач з головою занурюється в його обстановку, змальовану ним, і з захватом 
читає його романи. 

Таким чином, ми приходимо до висновку, що роман «Собор Паризької Богоматері» є 
захоплюючою, дивовижною історією, сповненою одночасно і правдою, і вигадкою. Це спроба автора 
знайти причини подій XIX століття в далекому минулому, зрозуміти, чому ж Франція прийшла до 
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революції і повстань. Але при цьому, він переконаний, що пояснення всьому цьому варто шукати не в 
історичній науці, яка розглядає лише вчинки королів і видатних політичних діячів, а в настроях, що 
блукають серед народних мас. Впевненість В. Гюґо в тому, що прості люди – це головна підйомна 
духовна і політична сила будь-якої країни, дуже жваво втілена в романі. А також він передає читачеві 
й свою віру в те, що в різнобічному і всеохоплюючому світогляді народу полягає вся суть 
справедливості і моралі. У кращих романтичних прийомах і деяких принципах драматургії письменник 
протиставляє суворе і похмуре Середньовіччя, проте, повне подвигів самопожертви і мучеництва, і 
вільну епоху Відродження з її новаторською філософією гуманізму. А як головний життєвий принцип 
він проголошує людинолюбство, повагу особистості, співчуття і милосердя. Саме до цього світогляду 
приходить романіст вже в зрілому віці, перенісши багато негараздів і прикрощів, що і провокує його до 
написання свого першого в житті великого твору, що забезпечив автору величезну, пронесену крізь 
століття популярність. Незважаючи на своє звання людини пера, Віктор Гюґо присвятив своє життя 
захисту прав простого народу, який він любив. Недарма він робить головними героями роману саме 
вихідців з різних соціальних прошарків суспільства. У відповідь читачі захоплювалися ним і любили 
його мальовничі книги, вбирали в себе всі моральні цінності, продиктовані в них. Письменник торкався 
вічних питань, намагався знайти відповіді на те, що його мучило, і донести їх до читача. Завдяки 
своєму таланту і майстерності, а також наближеності до звичайної людини і громадянина, 
заступництву за нього і людинолюбства його ім'я несуть в століттях нарівні з Ф. Достоєвським, 
Ч. Діккенсом і Л. Толстим. Він став заслуженим представником Франції в романтичному напрямку, а 
також в заступництві за ідеали милосердя, а його перший роман «Собор Паризької Богоматері» – 
чудовий твір, що став класикою літератури, свідоцтво геніальності автора, які ще будуть читати 
покоління. 
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Оказіоналізми доволі часто досліджуються лінгвістами на матеріалах художніх текстів 
(Т. Юрченко, О. Жижома, О. Попова), публіцистичних текстів (О. Турчак, А. Сивова), а також на ґрунті 
рекламних текстів, причому на матеріалах останніх оказіоналізми вже вивчалися в структурно-
семантичному (Ю. Пацула), функційному (Л. Дядечко) аспектах, а також із позиції маргінальних 
галузей мовознавства – лінгвокультурології (І. Перевишина Л. Остапова), психолінгвістики 
(Н. Самилічева), лінгвосеміотики (О. Щербак), однак у корпусі вітчизняних досліджень відсутні праці, в 
яких висвітлювалась би морфологічна специфіка оказіоналізмів, що функціонують у текстах 
української комерційної телереклами. Це й указує на актуальність статті.  

Мета статті – визначення морфологічної специфіки оказіоналізмів у текстах української 
комерційної телереклами. Для реалізації окресленої мети маємо вирішити такі завдання: 

1) висвітлити сутність феномену «оказіоналізм» у лінгвістиці; 
2) визначити морфологічний статус оказіоналізмів, задіяних у текстах української комерційної 

телереклами; 
3) встановити найдинамічнішу морфологічну групу оказіоналізмів у текстах української 

комерційної телереклами за кількісним параметром. 
Об’єктом дослідження є оказіоналізми, що задіяні в текстах української комерційної 

телереклами. 
Предметом дослідження виступає їхня морфологічна специфіка. 
Джерельною базою роботи послужили тексти української комерційної телереклами 2017–2019 

років загальною кількістю понад 200. 
Матеріалом дослідження стали 73 оказіоналізми, відібрані з вищезазначених джерел. 
Термін «оказіоналізм» походить від латинського слова occasionalis, що означає «випадковий». 

Під оказіоналізмами прийнято розуміти «мовні одиниці, які відносяться до складу стилістичних 
неологізмів, створені в ідеостилі певних авторів текстів і не набули поширення» [1, c. 424]. 
Оказіоналізми «утворюються за наявними в мові моделями, але не використовуються в 
загальновживаному словнику. Оказіоналізми мають індивідуальний характер, вживаються тільки в 
умовах певного контексту, який дає змогу розкрити їхнє значення)» [2, c. 113]. У «Словнику 
іншомовних слів» оказіоналізми детермінуються так: «незвичне, здебільшого експресивно забарвлене 
слово, утворене з порушенням законів словотворення чи норми мовної й існує лише в певному 
контексті, в якому воно виникло. Оказіоналізми зіставляються зі словами узуальними, від неологізмів 
відрізняються тим, що зберігають свою новизну незалежно від реального часу їх утворення» [3]. 

Відомо, що вперше термін «оказіоналізм» у науковій практиці застосовано Н. Фельдман 1957 р. 
у статті «Окказиональные слова и лексикография», що стало початком вивчення теоретичних засад 
оказіоналізмів. У цій праці дослідниця не дала визначення поняттю, але порушила питання про 
доцільність його внесення до словників. На її думку, оказіоналізми потрібно відрізняти від неологізмів і 
не вводити до словників, на відміну від останніх [4].  

Як зазначає О. Турчак, усупереч існуванню конкретного терміна для вищеозначеного мовного 
явища «у науковій літературі на сьогодні використовуються різні терміни для цих лексичних одиниць: 
оказіональне слово (Н. Фельдман), одноразовий неологізм (Е. Різель), авторський неологізм (Р. 
Кисельова), поетичний неологізм (І. Загрузна), авторський новотвір (В. Виноградова), художній 
неологізм (А. Бровко), мовленнєвий новотвір (Г. Клименко), індивідуальний новотвір (В. Хохлачова), 
індивідуально-авторський новотвір (Ю. Стехін), слово-метеор (М. Степанова), слово-саморобка (Н. 
Фельдман), слово-беззаконник (О. Земська), слово-експромт (К. Чуковський), егологізм (І. Аржанов), 
індивідуалізм (Р. Намітокова) тощо». Під час аналізу наукової літератури О. Турчак зафіксував більше 
30 термінів, що означають подібні явища [5].  

Чимало дослідників (Н. Фельдман, О. Земська, В. Лопатін, Г. Міськевич та ін.) виокремлюють 
ознаки, що допомагають відрізнити оказіоналізми як клас, але найбільш повною є характеристика 
О. Ликова, подана в його роботі «Русское окказиональное слово»:  

1) належність до мовлення;  
2) створюванність (невідвторюванність);  
3) словотвірна похідність;  
4) ненормативність;  
5) функційна одноразовість;  
6) експресивність;  
7) номінативна факультативність;  
8) синхронно-діахронна дифузність;  
9) індивідуальна належність [6]. 
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Здійснивши огляд фактичного матеріалу, ми встановили, що в текстах сучасної української 
телереклам оказіоналізми мають таку морфологічну мотивацію (у відсотках): 

Виражені 
іменниками 

Виражені 
прикметниками 

Виражені 
дієсловами 

Виражені 
прислівниками 

Виражені 
абревіатурами 

42 % 22 % 22 % 10 % 4 % 
 

Серед оказіоналізмів, виражених іменниками, найбільшу динаміку функціонування мають ті, що 
утворені за допомого злиття двох слів, наприклад у рекламі котячого корму «Purina» – рецепт 
котолюбові», де оказіональне слово «котолюбов» утворено поєднанням слів «кіт» та «любов»; у 
рекламі «Актуаль» – «Зустрічайте актуальних свіжамінів», «свіжамін» утворено симбіозом слів 
«свіжий» та «вітамін». Також зустрічаються іменники, утворені від назв продуктів: «Цитрус оголошує 
масштабну айфонізацію» у значенні «забезпечення айфонами». Багато оказіональних іменників є 
аналогіями до існуючих слів, наприклад «кругетси» (нагетси) у рекламі McDonalds або «щастинка 
(частинка) щастя» у рекламі магазину Prostor. 

Оказіоналізми, виражені прикметниками, найчастіше є складними прикметниками: «жовто-
сирний логотип» у рекламі сиру Пирятин або «чистомолочний продукт» у рекламі кефіру Галичина. У 
рекламі Інтернет-магазину ROZETKA.UA використано декілька оказіоналізмів за однією схемою, як 
приклад: «Розетка – це вжик-автошиново-потужно-генераторно-зимно-сніговбирально-бульк-
автомастильно-будівельно-перфораторно-чік-чік-газонокосарково-відео-реєстраторно-яскраво-
фарбо-пультно-запутувально-шлангово-набірно-інструментно-мірно-рулетковий інтернет-
супермаркет». У цьому випадку оказіоналізм є полічастиномовним. 

Найбільшу частину дієслів серед оказіональних слів представляють дієслова наказового 
способу (75 %). Це пояснюється тим, що такі дієслова спонукають до дії, передають рішучість, а також 
закликають купити продукт, що рекламується. Наприклад: «йогуртуй сімейне меню» у рекламі 
йогуртів Живинка, «z-z-zарядись!» у рекламі кави Jacobs (тут також наявний графічний елемент «z-z-
z», що означає сонливість). Функціонують також і дієслова, утворені від назв рекламованого продукту: 
«Свято, щоб боржомити» у рекламі мінеральної води Боржомі. 

Серед оказіоналізмів, виражених прислівниками, лідирують слова такого типу: «смакорисно 
щодня» у рекламі Бондюель (утворено поєднанням іменника «смак» і прислівника «корисно». 
Зустрічаються прислівники способу дії, наприклад: «буде по-TVоєму» у рекламі Viasat (використано 
поєднання кирилиці з латиницею). 

Кількісно невеликою групою є оказіоналізми, виражені абревіатурами, що наявні тільки у 
рекламах соняшникового насіння «Сан-Санич»: НаНоРік (Надзвичайний Новий Рік), ГармоЖи 
(Гармонія в Житті), БезВіз (Безмежне Везіння). 

Варто зазначити, що серед оказіональних слів часто трапляються запозичення з англійської 
мови: «гаджет на будь-який баджет» у рекламі Comfy, «паті-тест пройдено» у рекламі Intertop, 
«суперфудова новинка» (див. рекламу «Активіа»), «працюй хардово, відпочивай драйвово» (див. 
рекламу «Jacobs»). 

Вищенаведені кількісні дані показують, що найдинамічнішою групою оказіоналізмів у текстах 
української комерційної реклами є іменникова група. Така тенденція характерна для рекламних текстів 
у цілому, бо реклама потребує найменування багатьох предметів. 

Отже, оказіоналізми – це мовні одиниці, які утворюються за наявними у мові словотвірними 
схемами, але не потрапляють до загальновживаного словнику. Вони характеризуються 
експресивністю, індивідуальністю, мають значення тільки в умовах певного контексту. Доволі часто 
вони використовуються в текстах української комерційної телереклами, зазвичай, мотивуючись 
іменниками. 
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коммерческой рекламы 

Статья посвящена анализу морфологической специфики окказионализмов, отобранных в 
текстах украинской коммерческой телерекламы, определению их наиболее и наименее 
динамической морфологической группы. В статье освещено понятие «окказионализм» и его 
признаки. 
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Аннотация. В статье рассматривается структура словарей лингвистических терминов и 
структура их словарных статей. Основное внимание уделено необходимости составления 
учебного переводного словаря лингвистических терминов для студентов-иностранцев.  
Ключевые слова: лексикография, словарная статья, термин, терминология, учебный словарь.  
 

В настоящее время нет учебного переводного словаря лингвистических терминов, 
предназначенного специально для студентов-иностранцев. Поэтому существует потребность в таком 
источнике сведений о лингвистической терминологии, который может быть использован в учебно-
научной работе студентов-иностранцев, обучающихся по специальности филология.  Основная цель 
данного исследования заключается в том, чтобы выявить причины трудностей, возникающих при 
использовании существующих словарей лингвистических терминов студентами-иностранцами и 
определить структуру создаваемого учебного переводного словаря лингвистических терминов, 
который оптимизирует работу студентов-иностранцев с лингвистической терминологией.   

В настоящее время существует значительное количество словарей лингвистических терминов.  
Среди подобных изданий учебные словари занимают особое место. В качестве основного признака 
учебных словарей лингвистических терминов выступает его обязательная обучающая 
направленность. Такие словари используется на занятиях как средство обучения. Следует отметить, 
что основное назначение учебных словарей лингвистических терминов – обучение метаязыку. 
Определяя функции такого типа словарей, следует подчеркнуть, что учебным словарем считается 
такой словарь, в котором минимальная терминология, составляющая его словник, в состоянии 
выполнить четыре функции: учебную, систематизирующую, справочную и нормативную [5, с. 4]. 
Вопросы, которые рассматриваются в учебных словарях, определены уже давно. Но меняются 
критерии оценки языковых явлений и наши научные интересы, появляются новые перспективные 
отрасли языкознания, совершенствуются методы и подходы в изучении языка. И всё это должно 
находить отражение в филологических изданиях справочного характера. 

Наиболее полный «Словарь лингвистических терминов» был создан О.С. Ахмановой. Словарь 
содержит и объясняет около 7 тыс. терминов всех лингвистических дисциплин (фонетики, 
фономорфологии, морфологии, синтаксиса, лексикологии, лингвостилистики). Термины 
сопровождаются переводами на английский язык и сопоставлениями из французского, немецкого и 
испанского языков. Указатель основных английских переводов дается в конце словаря. Словарные 
статьи содержат толкования терминов, иллюстрации их употребления и примеры. В приложении 
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даны основные понятия теории стихосложения. Словарь предназначен для широких кругов: 
филологов (преподавателей, аспирантов, студентов, научных работников и др.). 

«Словарь-справочник лингвистических терминов» Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой адресован 
учителям словесникам. Данный словарь-справочник в четкой и доступной для учителя форме даёт 
толкование наиболее употребительных в учебной и методической литературе лингвистических 
терминов (около 2 тысяч). Его цель словаря-справочника – толкование терминов в качестве справок, 
а не систематизация и унификация их. В этом словаре-справочнике дается толкование наиболее 
распространенных лингвистических терминов. Подавляющие их большинство – традиционные 
термины широкого употребления, охватывающие всю терминологию школьного курса русского языка, 
меньшую часть составляют более специальные термины вузовской практики, среди которых 
представлены также термины структурной лингвистики, все чаще встречающиеся в языковедческих 
работах, в частности в периодических изданиях академического и университетского типа, и также в 
популярных научных журналах.     

В словарной статье «Словаря-справочника лингвистических терминов» Д.Э. Розенталя и М.А. 
Теленковой заголовочное слово статьи дается полужирными строчными буквами. В тех случаях, 
когда понимание термина облегчается знакомством с его иноязычной этимологией, в скобках 
приводится источник его происхождения в случае необходимости, состава иноязычного слова. Затем 
идет определение термина. Если термин имеет несколько значений, то все они приводятся с абзаца в 
той же статье под цифрами 1, 2 и т.д.  

Иллюстрации в словарной статье имеют двоякий характер. Одна из них показывают 
употребление термина в лингвистическом контексте. Например, в статье «Алфавит» после 
толкования термина приводятся иллюстрации: Русский алфавит. Латинский алфавит. Другие 
иллюстрации представляют собой цитаты из произведений писателей, показывающие 
функционирование данного языкового явления в речи. Все иллюстрации даются курсивом. Если в 
цитируемом тексте нужно выделить какое-либо слово, то оно дается курсивом вразрядку. Морфемы 
выделяются полужирным курсивом. В словаре-справочнике имеются немногие, вполне понятные 
сокращения.   

Одной из лучших работ среди словарей лингвистических терминов энциклопедического типа 
является «Лингвистический энциклопедический словарь» под редакцией В.Н.  Ярцевой. Данный 
словарь ставит своей целью дать систематизированный свод знаний о человеческом языке, языках 
мира, языкознании как науке. Словарь является первым энциклопедическим изданием, призванным 
осветить достижения отечественной и зарубежной лингвистики с позиций современной концепции 
языка [6, с. 5].  

Словарь отражает современные научные знания о языке и языкознании как наука. В 
энциклопедии также даются сведения о единицах языка (фонема, слово, морфема, предложение и 
др.), об их взаимосвязях и системах (язык, система языковая, речь, уровни языка и др.), о внутренних 
законах развития языка (законы развития языка, фонетические законы, и др.), о социально-
коммуникативной роли языка в человеческом коллективе (язык и общество, международные языки и 
др.), о философских проблемах, связанных с изучением языка (язык и мышление, философские 
проблемы языкознания, методология, и др.), о методах изучения языка (например 
экспериментальные методы, сравнительно-исторический метод и др.), о теориях происхождения 
языка (происхождение языка, моногенеза теория, и др.). В состав словаря вошли статьи, 
посвященные языкознанию и его разделам: теории языка, методам исследования, истории языка. 
Кроме обобщающей статьи языкознание, словарь содержит статьи, посвящённые его разделам, 
возникавшим по мере развития науки, совершенствования методов исследования, вовлечения в 
сферу исследования всё новых и новых свойств языка и языков [6, с. 7].   

В словарь также включены статьи об отдельных языках мира (живых и мёртвых), где говорится 
о принадлежности языка к той или иной семье или группе языков, указывается ареал 
распространения, число говорящих, особенности звукового строя, грамматики, лексики, время 
появления письменности, древнейшие письменные памятники, сведения об использовании языка как 
официального или государственного, в роли языка межнационального или межплеменного общения и 
т.д. 

Словарная статья «Лингвистического энциклопедического словаря» под редакцией 
В.Н. Ярцевой состоит из заголовочного слова или словосочетания и определения термина. Почти во 
всех словарных статьях, кроме определения термина, дается ещё раскрытие понятия, которое 
описывается данным словом, с возможным приложением графиков, схем, рисунков, и это является 
отличием энциклопедического словаря от остальных словарей лингвистических терминов. На всех 
заголовочных терминах проставлено ударение (как основное, так и второстепенное, если оно 
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имеется). Заголовочное слово статьи дается жирными заглавными буквами. В тех случаях, когда 
понимание термина облегчается знакомством с его иноязычной этимологией, в скобках приводится 
источник его происхождения с в случае необходимости, состава иноязычного слова. 

Таким образом можно сказать, что учебный словарь – это «лексикографическое произведение, 
специально предназначенное для оказания помощи в изучении языка» [4, с. 335]. Учебные словари 
используются на занятиях как средство обучения. Его учебный характер проявляется в составе 
словника, размещении, способах подачи и интерпретации лингвистической информации, способе 
изложения, объеме и др. Главная особенность учебных словарей – минимизированность всех 
элементов представленных аспектов языка. Учебные словари базируются на лексических минимумах. 
Обучающий характер учебных словарей проявляется также в избирательности словника, толкований, 
наборе социокультурных сведений о слове [3. с. 52]. 

Наличие разнообразных словарей лингвистических терминов не исключает, однако, 
существующую необходимость создания особого учебного словаря по лингвистической 
терминологии, рассчитанного на студентов-иностранцев специальности филология, в учебной работе 
которых всегда существует потребность не только в выяснении точного значения отдельных 
лингвистических терминов, но и в более полном раскрытии их содержания и переводе на родной язык 
студента и английский как язык международного общения.  

Получение нужной справки из имеющейся научной и учебной литературы связано со 
значительными трудностями и представляет собой весьма кропотливую работу, потому что 
необходимо обращаться ко многим источникам. Такая ситуация объясняется тем, что студенту-
лингвисту приходится иметь дело с различными разделами науки о языке, такими, как лексика и 
фразеология, фонетика, орфоэпия, орфография, словообразование и морфология, синтаксис, сюда 
же следует добавить термины прикладной лингвистики и общего языкознания. При этом, во многих 
словарях не дается перевод терминов на другие языки, возможно, в некоторых словарях дается 
перевод на английский язык, однако до сих пор нет словаря лингвистических терминов, который дает 
перевод терминов на туркменский язык. Наличие такого учебного словаря лингвистических терминов, 
который дает перевод терминов на английский и туркменский языки упрощает работу студентов-
иностранцев. 

Выводы 
Анализ имеющихся словарей лингвистической терминологии позволяет обобщить информацию 

о структуре этих словарей и структуре словарных статей.  
В структуре словарей лингвистических терминов есть универсальные части и индивидуальные. 

Универсальными частями являются толкование терминов и их иллюстрация. К индивидуальным 
частям относятся перевод терминов на другие языки, указание их синонимов и антонимов, примеры 
употребления терминов вдобавок универсальным частям.  

Что касается структуры словарных статей в словарях лингвистических терминов, то их 
универсальными частями являются заголовочное слово или словосочетание и их толкование. В 
качестве индивидуальных частей были выделены такие зоны словарных статей в словарях 
лингвистических терминов этимологическая зона, переводная зона, зона иллюстрации терминов и 
примеров их употребления, зона грамматической информации, отсылки к синонимам, антонимам, 
гипонимам, автор термина, область использования термина и др. 

Рынок лексикографической продукции предлагает довольно ограниченный выбор учебных 
словарей лингвистических терминов, их относительно небольшое количество. Использование 
существующих словарей лингвистических терминов вызывает трудности у студентов-иностранцев. 
Таким образом, говоря о учебных лингвистических словарях, мы обнаруживаем потребность создания 
учебного русско-туркменско-английского электронного словаря лингвистических терминов, 
предназначенного студентов-иностранцев. Мы, в свою очередь, создаем учебный словарь 
лингвистических терминов, в отличие от остальных существующих, обеспечивающий быстроту и 
легкость поиска определений и переводов на туркменский и английский языки терминов, которые 
включены в данный словарь. В том числе, в нашем словаре определения терминов даны из разных 
источников, чтобы студенты могли увидеть разные толкования терминов. Используя результаты 
выполненного анализа, предполагаем в дальнейшем определить как структуру учебного русско-
туркменско-английского электронного словаря лингвистических терминов, предназначенного 
студентов-иностранцев, так и структуру его словарных статей. 
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Orazgeldiyev Mergen The structure of the educational vocabulary of linguistic terms and the 
structure of its article 

This article deals with the structure of dictionaries of linguistic terms and the structure of its article. The 
main attention is paid to importance of making educational dictionary of linguistic terms for foreign students.   

Keywords: lexicography, dictionary entry, term, terminology, educational dictionary.  
Оразгелдієв М.М. Структура навчального словника лінгвістичних термінів і структура його 
статті 

У статті розглянуто структуру словників лінгвістичних термінів і структуру їх словникових 
статей. Основну увагу приділено необхідності складання навчального перекладного словника 
лінгвістичних термінів для студентів-іноземців. 
Ключові слова: лексикографія, словникова стаття, термін, термінологія, навчальний словник. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО ПОРТРЕТУ ЖІНКИ-ПОЛІТИКА У  
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Анотація. В даній статті було здійснено огляд таких аспектів, як лінгвокультурний  портрет, 
його типи та засоби формування. Також, на матеріалі промов українських та англійських жінок-
політиків, було здійснено аналіз мовних особливостей формування лінгвокультурного портрету 
жінки-політика.   
Ключові слова: лінгвокультурний портрет; жінка-політик; мовні особливості. 
 

Міждисциплінарний характер сучасного мовознавства зумовлює появу зорієнтованих наукових 
напрямів, серед яких особливе місце належить політичній лінгвістиці. У сучасному інформаційному 
суспільстві проблематика політичної лінгвістики актуалізована з огляду на активне використання 
політичного дискурсу майже в усіх сферах життя. Тому лінгвокультурний портрет можна вважати 
складовою спеціфики суспільства. Таким способом досліджуються уявлення про світ, зафіксовані в 
мові. Загальним завданням цих напрямів зрештою є виявлення відбитих в мові ідей, понять і уявлень, 
тобто вибудовування фрагмента мовної картини світу. 

Мета статті - дослідити специфіку створення лінгвокультурного портрету жінки-політика на 
основі образу відомих політичних діячів України та США. 

Дослідження політичного лідерства жінок набуває особливого значення в умовах глобальних 
соціальних змін, коли трансформація в суспільному житті сприяє залученню жінок до управління в 
різних сферах діяльності, в тому числі і в політиці. У зв'язку з цим стає необхідним вивчати специфіку 
сприйняття жінок-політиків електоратом. Важливою проблемою у вивченні політичного лідерства жінок 
є протиріччя в поглядах щодо впливу гендера на лідерську позицію. Так, з одного боку, 
стверджується, що відмінності лідерів різної статі є відображенням загальних гендерних відмінностей. 
Інші дослідники вважають, що лідери-жінки не відрізняються від лідерів-чоловіків ні по лідерському 
стилю, ні по ефективності своєї діяльності, ні по вербальній поведінці. Наявність протиріч в 
теоретичних і емпіричних дослідженнях, а також слабка опора на соціально-психологічні теорії в 
процесі конструювання політичних іміджів нерідко веде до їх відторгнення електоратом. Саме тому ми 
звертаємося до дослідження гендерної специфіки сприйняття образу політичного лідера, вносячи тим 
самим певний внесок у вирішення даної проблеми. 

Лінгвокультурний образ є узагальненим типом  особистості, що виділяється за соціально 
значущими параметрами в межах певного соціально-етнічного суспільства, що має певні 
характеристики й упізнається носіями конкретної етно- чи соціокультури за специфічними 
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характеристиками вербальної й невербальної поведінки [3]. Відмінною особливістю терміна 
«лінгвокультурний образ» є те, що він акцентує увагу на культурно-діагностичній значущості 
типізованої особистості для розуміння культури й на вивченні цієї особистості з позицій лінгвістики. 
Отже, лінгвокультурні типажі в руслі нашого дослідження — узагальнені образи жінки-політика, чия 
поведінка й ціннісні орієнтації істотно впливають на лінгвокультуру в цілому і є показниками етнічної та 
соціальної своєрідності суспільства. 

Важливим складником концепту «жінка» є культурологічний пласт моральності, під яким 
розуміємо морально-етичні підвалини, традиції, норми поведінки, що склалися в суспільстві. 
Загальноприйняте морально-етичне уявлення жінки — це «зразок доброчесності» 

В ході нашого дослідження, розглянемо особливості реалізації лінгвокультурного портрету жінки 
-політика на матеріалах промов Хілларі Клінтон [7], Олександри Кортез  [8], Ганни Гапко [9] та Ірини 
Геращенко [10].  

Розглядаючи промови передвиборчої кампанії Х. Клінтон, можемо зазначити, що жінка-політик 
формує атмосферу довіри навколо себе, створюючи ореол відкритості та щирості. Так, політик 
ділиться особистими спогадами з минулого  з аудиторією, тим самим наближуючи себе до народу:   

It’s what kept my grandfather going to work in the same Scranton lace mill every day for 50 years. It’s 
what led my father to believe that if he scrimped and saved, his small business printing drapery fabric in 
Chicago could provide us with a middleclass life [7].   

Такий підхід к формування власного іміджу створює позитивні оцінки населення – людина, яка 
не довіряє, не буде ділитись особистими спогадами.  

Формуючи власний позитивний лінгвокультурний портрет, Х. Клінтон використовує гумор та 
легку самоіронію, тим самим відступаючи від теми та розряджаючи обстановку: 

Well, I may not be the youngest candidate in this race. But I will be the youngest woman President in 
the history of the United States! And the first grandmother as well. And one additional advantage: You're 
won't see my hair turn white in the White House. I've been coloring it for years! [7]. 

На противагу маскулінності, позиція  жінки-політика, слідування  гендерним нормам та акцентові  
на жіночність  часто виявляється виграшною. Х. Клінтон в своїх промовах також часто вживає таке 
слово, як mother при згадці про себе: «I’m very proud to be called the mother of the U.S. A. Pavilion”, “A 
proud mother. A proud Democrat. A proud American» [7]. 

Александрія Окасіо-Кортес, наймолодша конгресменка в історії США. в свою чергу, форму  є 
свієрідний образ  жінки-політика, яка представляє інтереси  свого народу, єдине ціле з ним. Окасіо-
Кортес дуже активна в соціальних мережах, особливо у Twitter та Instagram — свої сторінки вона веде 
сама і робить це в дуже невимушеному стилі. 

«Double standards are Paul Ryan being elected at 28 and immediately being given the benefit of his 
ill-considered policies considered genius ; and me winning a primary at 28 to immediately be treated with 
suspicion scrutinized, down to my clothing, of being a fraud»[8]. 

Проаналізуємо особливості утворення лінгвокультурного портрету українських жінок-політиків. 
Українська жінка-політик Ганна Гопко, формуючи власний образ, демонструє активну позицію 

жінки-патріота, яка болісно переживає ситуацію конфлікту в Україні, ситуацію з українською мовою, 
корупцією, тощо. Отже, Ганна Гопко виступає за інноваційну реформацію України та зазначає в 
одному з своїх інтерв’ю: «Реформи – це реанімація, яку потребує наша країна»[9]. Своєю активною 
позицією, жінка-політик викликає довіру населення, велика кількість людей об’єднується навколо 
ініціативи політика для реанімації країни.  

Український політик Ірина Геращенко, позиціонуючи себе, як жінка-політик та піклується про 
дотримання прав жінок та дітей в умовах збройного конфлікту в Україні: 

«В умовах триваючої вже п’ятий рік збройної агресії проти України, враховуючи, що саме 
жінки і діти найбільше страждають від війни, керівництво держави активізувало зусилля щодо 
ефективної імплементації резолюції 1325, забезпечення і захисту прав жінок»[10]. 

Таким чином, політик викликає довіру, так як піклується про верстви суспільства, які є менше 
захищеними в умовах конфлікту. 

У сучасній лінгвістичній ґендерології, на думку Л. Ставицької, “значну вагу має асоціативний 
напрям, який передбачає виявлення, систематизацію і опис ґендерних особливостей асоціативної 
поведінки на матеріалі певної мови або в зіставному аспекті” Дослідниця слушно зауважує, що 
“асоціативний експеримент постає багатим джерелом не тільки лінгвістичної та психологічної, а й 
соціально-психологічної і соціологічної інформації”.[4] 

Підґрунтям даної статті є емпірічне дослідження, окреслене в праці Фомічевої Н. С. [6]. 
Емпіричну базу досліджень склала вибірка з 120 осіб, 60 чоловіків і 60 жінок у віці від 18 до 70 років. 
Метою дослідження було вивчення категоріальної структури сприйняття образу жінки-політика. Була 
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проведена інтерпретація результатів, визначені координати образів жінок-політиків в багатовимірному 
політико-семантичному просторі, описані конкретні образи жінок-політиків, образ «ідеального 
політика», зіставлені образи реальних політиків з образом «ідеального політичного лідера». 

Результати дослідження показали, що категоріальна структура сприйняття образу жінки-
політика різна для респондентів-чоловіків і респондентів-жінок . Виявлені фактори відрізняються як по 
наповненню, так і по черговості .Чоловіча частина електорату оцінює жінку-політика в першу чергу по 
її харизматичності і лідерським якостям Для жінок-респондентів оцінка політика відбувається, перш за 
все, виходячи з його політичної мудрості і особистої чарівності. Фактор зовнішньої привабливості 
жінки-політика практично немає значення для чоловіків-респондентів, а в жіночої - він знаходиться на 
другому місці”[6]. 

Висновки. Жінка, використовуючи свої переваги, дані їй від природи, може стати успішним і 
ефективним лідером. Крім жіночої привабливості, політики - жінки тонше і гостріше відчувають нюанси 
взаємовідносин, успішніше домовляються, знаходять компроміси і приходять до консенсусу. 

Проаналізувавши особливості формування лінгвокультурного політичного портрету англійських 
та українських жінок політиків, ми з’ясували, що кожна з них має власну стратегію: Хіларі Клінтон 
обирає наближеність до населення за допомогою власних спогадів, простоти викладу інформації та 
гумору; Тереза Мей позиціонує себе як представник суспільства, не відокремлюючи населення від 
себе, а навпаки, представляючи міцний союз влади та народу. Український політик Ганна Гопко веде 
діяльність в сфері реформування проблемних аспектів політики України, об’єднуючи небайдужих 
людей навколо власної ініціативи. Ірина Геращенко піклується про дотримання прав жінок та дітей в 
умовах конфлікту в Україні. Отже, кожна з жінок має власну стратегію формування лінгвокультурного 
портрету, але всі вони мають власну мету – завоювання довіри та підтримки населення. 
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Аннотация. В данной статье осуществлен обзор таких аспектов как лингвокультурный 
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английских женщин-политиков, был осуществлен анализ языковых особенностей формирования 
лингвокультурного портрета женщины-политика.   
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Стаття присвячена дослідженню семантичної динаміки годонімів міста Миколаєва до та після 
процесів декомунізації. Висвітлено сутність поняття «годонім» та визначено його функції, а 
також обстежено семантичну специфіку найменувань вулиць, провулків, проспектів тощо міста 
Миколаєва до декомунізації та після неї.   
Ключові слова: ономастика, годонім, декомунізація, семантика. 
 

Серед українських науковців годоніми не так часто стають об’єктом дослідницької уваги. У 
зв’язку з цим зафіксовано порівняно невелику кількість ґрунтовних наукових праць, присвячених 
зазначеним мовним одиницям. Проте серед наявних є роботи, у яких висвітлена структура та 
семантика годонімів міст Житомира (О. Расовська), Кіровограда (Д. Сінченко), Кривого Рогу 
(А. Титаренко), Харкова (М. Тахтаулова), Києва (Д. Данильчук), Одеси (Т. Крупеньова) тощо. Однак 
годоніми м. Миколаєва ще не досліджені, що і визначає актуальність пропонованої статті. Також 
увиразнює її актуальність і спроба встановити та порівняти семантичні пріоритети у годонімах міста 
Миколаєва до та після процесів декомунізації. 

Мета пропонованої статті полягає у визначенні семантичної динаміки годонімів міста Миколаєва 
до та після декомунізаційних процесів у порівняльному аспекті. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 
1. Розкрити сутність поняття «годонім». 
2. Описати семантичну динаміку годонімів міста Миколаєва до та після процесів декомунізації. 
3. Порівняти специфіку найменувань різних періодів. 
Об’єктом дослідження є годоніми міста Миколаєва до та після декомунізаційних процесів, а 

предметом – їхня семантична специфіка. 
Матеріалом для дослідження послужили 254 назви (127 назв, які існували до декомунізаційних 

процесів, та 127 назв, які функціонують після декомунізаційних процесів). 
У системі топонімії сучасного великого українського міста співіснують кілька груп урбонімів 

(урбанонімів) – власних імен внутрішньоміських топографічних об’єктів – за типами міських об’єктів, 
що їх вони позначають – годоніми (назви міських шляхів – вулиць, провулків, проспектів), агароніми 
(назви площ), ергоніми (назви установ, підприємств, закладів інфраструктури) [1, c. 29].  

Найчисленнішими серед урбонімів адресного функціонування є годоніми, що охоплюють назви 
міських лінійних об’єктів – вулиць, провулків, проспектів, бульварів, проїздів, узвозів (спусків), 
набережних, доріг у місті, завулків (тупиків) тощо, тобто всіх видів проїзних шляхів міста, нерозривно 
пов’язаних із розташованими на них житловими, промисловими та іншими об’єктами. 

Годоніми як одиниці, що вживаються в мовній практиці для позначення внутрішньоміських 
об’єктів, є такими, що з’являються й існують лише з появою та існуванням відповідних поселень. Це 
окремий клас власних назв, який не позначається на картах, тобто представляє назви мікроодиниць, 
що належать саме внутрішньоміським об’єктам [2, c. 29].  

Утрадиційованою є думка про те, що годоніми свідомо створюються людиною з метою 
виконання певних функцій:  

 номінативної – функції називання об’єкта (постійна); 

 інформативної – назва несе у своєму змісті певну інформацію про об’єкт;  

 естетичної – підкреслюється мовна привабливість назви, її вишуканість і оригінальність, що 
досягається за допомогою різних критеріїв, наприклад, відповідність моді, особливостям ландшафту 
тощо;  

 ідеологічної-назва відбиває те чи інше поняття панівної в суспільстві політичної ідеології [3, c. 30]. 
Назви таких об’єктів дуже часто змінюються, тому що на їхнє виникнення та формування впливає 

низка різних факторів, а саме:  
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 політичні, сутність яких полягає в залежності назв вулиць від суспільно-політичних умов. Тут 
варто зазначити, що останнім часом цей фактор діє як засіб для популяризації ідеології другої пол. XX 
– поч. XXI століття; 

 соціальні – на формування назв впливає існування тих соціальних прошарків людей, які 
проживають (чи проживали) у місті; 

 економічні – з розвитком економіки зростає потреба в новій робочій силі та розширенні території 
міста для розгортання виробництва, а під впливом цього з’являються відповідні назви; 

 часові (темпоральні), що впливають на формування назв постійно, бо вони виникають під час 
створення міста, існують протягом певного проміжку часу, інколи замінюючись іншою назвою, більш 
сучасною; 

 історичні – хід історичних подій може кардинально змінювати склад власних назв міста;  

 культурні – рівень культурного розвитку населення міста також впливає на розвиток 
урбанонімікону;  

 релігійні – багато назв об’єктів мають сакральну семантику, завдячуючи існуванню в містах 
релігійно-культових споруд (храмів, костьолів, синагог); 

 фізико-географічні – назви об’єктів виникають під впливом природного фактора: форми 
ландшафту, існування водоймищ, інших природних явищ. Назва об’єкта також може містити вказівку 
на його довжину чи розташування щодо іншого об’єкта;  

 етнографічні – назва об’єкта залежить від національної належності людей, які проживають чи 
проживали тут [4, c. 30] 

Залежно від структури, всі годоніми м. Миколаєва, як показує наш фактичний матеріал, можна 
поділити на кілька груп, а саме на однокомпонентні (одночленні) назви, що у своїй структурі містять 
лише одне слово і є найбільшою групою за кількістю одиниць. Це група найрізноманітнішої лексики, 
наприклад, вулиця Абрикосова, Квітнева, Ангарська, Аеродромна, провулок Безіменний, 
Вірменський, Ботанічний. Двокомпонентні (двочленні) назви складаються із двох слів. Це 
антропогодоніми з одним або двома ініціалами біля прізвища видатної людини або її повне ім’я та 
прізвище чи псевдонім, що вживаються з метою меморіалізації особи (вулиця Професора 
Каришковського, Генерала Бочарова, Академіка Вільямса, Остапа Вишні, Архітектора Дмитрієнка, 
Якова Бреуса) [5, c. 22]. 

З проведеного нами аналізу випливає, що до початку декомунізаційних процесів годоніми міста 
Миколаєва представлялися такими семантичними групами: 

1) годоніми, мотивовані антропонімами (переважно – іменами видатних постатей), – 68 %: вул. 
Акіма, вул. Бела Куна, вул. Артема, вул. Бондаренка, вул. Будьонного; 

2) годоніми, мотивовані астіонімами, – 1.3 %: вул. Тольятті; 
3) годоніми, мотивовані гідронімами, – 1.3 %: сквер Сиваський; 
4) годоніми, мотивовані ергонімами, – 19 %: парк Ленінського Комсомолу, Піонерський сквер, 

вул. Юних Ленінців, вул. Комсомольська, Комінтерна вул. [6] 
Після декомунізації годоніми міста Миколаєва вже представлено не лише такими самими 

семантичними групами, про які йшлося вище, а й іншими, та їхній обсяг відрізняється. Наприклад: 
1) годоніми, мотивовані антропонімами, – 27.5 %: вул. Костя Гордієнка, вул. Миколи Славова, 

Константинівська вул., вул. Лева Карелі, пров. Зозулі; 
2) годоніми, мотивовані астіонімами, – 3.1 %: Пленевська вул., Бугогардівська вул., Малко-

Тирнівська вул., Святотроїцька вул.; 
3) годоніми, мотивовані гідронімами, – 4.7 %: Озерна вул., Обереговий пров. (вул.), Водопійний 

пров., Водопійна вул., Ставкова вул.; 
4) годоніми, мотивовані ергонімами, – 7 %: Кобзарська вул., Бузького козацтва вул., 

Миколаївських десантників вул., Січових Стрільців вул., Салютний пров.; 
5) годоніми, мотивовані етнонімами, – 1.5%: Татарський пров., Сарматський пров.; 
6) годоніми, мотивовані фітонімами, – 2.3%: парк «Народний сад», Черешнева вул., Ожиновий 

пров.; 
7) годоніми, мотивовані оронімами, – 2.3%: Белікова балка вул., Клечова балка, Зелена гірка вул.; 
8) годоніми, мотивовані хоронімами, – 6.2%: Княжа вул., Княжий пров., Староболгарська вул., 

Балканський пров., Антична вул.; 
9) годоніми, мотивовані назвами релігійної тематики, – 7%: Святительський пров., Троїцька вул., 

Покровська вул., Троїцький пров., Успенська вул.; 
10) годоніми, мотивовані назвами, які утворені за назвами професій, – 6.2%: Учительська вул., 

Кузнецька вул., Гвардійська вул., Мічманська вул., Авіаторів вул. 
11) гододіми, мотивовані фірмонімами, – 1.5%: Океанівська вул., парк «Юність» [7]. 
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З наведеного вище можна виснувати про те, що в процесі декомунізації відбулися зміни не лише 
в кількісному обсязі семантичних груп миколаївських годонімів, а й намітилася певна тенденція в 
специфіці їхньої семантичної еволюції. Зокрема ми помітили такі тенденції в перейменуванні: 

1) семантичний статус годоніма не змінюється (30 випадків): 
годонім-антропонім             годонім-антропонім (30 випадків); 

Годоніми 

До декомунізації Після декомунізації 

Благоєва вул. Миколи Славова вул. 

Бондаренка вул. Константинівська вул. 

Воровського вул. Лева Карелі вул. 

Івана Федька вул. Калиниченка вул. 

Котовського вул. Январьова вул. 

Карла Лібкнехта вул. Шнеєрсона вул. 

Щорса вул. Якова Бутовича вул. 

2) семантичний статус годоніма змінюється (97 випадків): 
а) годонім-антропонім             годонім-загальна назва (27 випадків); 

Годоніми 

До декомунізації Після декомунізації 

Будьоного вул. Сінна вул. 

Бутоми вул. Курортна вул. 

Васляєва вул. Театральна вул. 

Куйбишева пров. Малий пров. 

Подвойського вул. Вітрильна вул. 

Фрунзе вул. Шосейна вул. 

Шкапіна вул. Правди вул. 

б) годонім-антропонім           годонім-астіонім (3 випадки); 
Годоніми 

До декомунізації Після декомунізації 

Калініна вул. Плевневська вул. 

Терміна вул. Бугогардівська вул. 

Ульянових вул. Малко-Тирнівська вул. 

в) годонім-антропонім           годонім-фірмонім (2 випадки); 
Годоніми 

До декомунізації Після декомунізації 

Артема вул. Океанівська вул. 

Парк Ленінського комсомолу Парк «Юність» 

Отже, в більшості випадків (76 %) семантичний статус годоніма змінюється. Найбільш 
частотною (27 %) є зміна годоніма-антропоніма на годонім, представлений загальною назвою. Це 
означає, що після впровадження політики декомунізації в урбаністичній картині міста Миколаєва 
намітилася тенденція до деонімного принципу номінації вулиць, площ, скверів тощо. 
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Parkina Y. V. Semantic dynamics of godonyms of Mykolaiv before and after decommunization 
processes: a comparative aspect 

The article is devoted to the research and analysis of the semantic dynamics of the godonyms of the 
city of Mykolaev before and after the processes of decommunization. The article highlights what the concept 
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"godonym" is and its functions. The main purpose of this article is to compare the semantic specificities of 
the names of streets, lanes, avenues etc. of the city of Mykolaev, that existed before the decommunisation 
and exist after it. 

Key words: gogdonym, processes of decommunization, semantics of godonyms, Mykolaiv city. 
Паркина Е. В. Семантическая динамика годонимов города Николаева до и после 
декоммунизационных процессов: сравнительный аспект 

Статья посвящена исследованию и анализу семантической динамики годонимив города 
Николаева до и после процессов декоммунизации. В статье освещено, что такое понятие 
«годоним» и его функции. Основной целью данной статьи является сравнить семантическую 
специфику наименований улиц, переулков, проспектов и т.д. города Николаева, которые 
существовали до декоммунизации и существующих после нее. 

Ключевые слова: годоним, процессы декоммунизации, семантика годонимов, город Николаев. 
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ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНА СПЕЦИФІКА КЛЮЧОВИХ СЛІВ РЕКЛАМИ  
КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

Пастух Анастасія Олександрівна,студентка 4 курсу 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Україна, м. Одеса 
 

Анотація: У статті проаналізовано морфологічний рівень ключових слів  рекламних слоганів 
косметичних засобів з урахуванням семантики відповідних частин мови як інструменту впливу на 
свідомість та підсвідомість людини. Виокремлено найпоширеніші  лексико-семантичні групи 
іменників, прикметників і дієслів. 
Ключові слова: реклама косметичних засобів; рекламний слоган; ключові слова; морфологічні 
характеристики; лексико-семантичні групи; вплив. 
 

Реклама в сучасному світі – це справжній автопортрет суспільства, відображення суспільних 
настроїв, симпатій та фобій, на які вона реагує швидше, ніж більшість інших соціальних інститутів. 
Вона певною мірою визначає наш образ і стиль життя, неминуче впливає на наші погляди, наше 
ставлення до себе і навколишнього світу. Вона показує нам готові форми поведінки в тій чи іншій 
ситуації, визначає, що добре і що погано. Комерційна реклама повинна інформувати про ціну товару, 
його особливості і характеристики. Ми купуємо те, що нам  говорять або «радять». Але насамперед 
вона повинна спонукати до покупки.  

Рекламу проаналізовано в низці наукових розвідок вітчизняних та зарубіжних лінгвістів. Над 
рекламою працюють такі вчені, як А.А. Горячев, О. Зелінська, Х. Кафтанджиєв, М.М. Кохтєв, 
Н.В. Кутуза, І.Р. Мокшанцев, Є.В. Ромат, Т.Ю. Ковалевська та інші. Морфлогіний рівень рекламних 
слоганів косметичних засобів є малодослідженим, що визначає актуальність нашої роботи.  

За допомогою певних сугестивно маркованих комплексів (слів та конструкцій) рекламне 
повідомлення викликає, створює певний образ, знак у свідомості споживача, й у формуванні цього 
образу головну роль відіграють ключові слова, адже «реклама, використовуючи слово, оперує 
закладеним у ньому конкретним змістом та образністю» [1]. Ключові слова - це ті, які найбільш часто 
зустрічаються в рекламі в основному, у мотиваційній частині тексту при актуалізації вимог одержувача 
реклами й вербальній мотивації його дій. Вони служать для опису властивостей рекламованого 
товару, тих переваг, які забезпечують його придбання, та виражаються тільки за допомогою 
повнозначних частин мови (одного слова чи словосполучення). Ключові слова є засобом вираження 
концептів, які містяться в рекламних текстах [2]. 

Найефективнішими для дослідження впливу та ефективності рекламного повідомлення є 
слогани, бо саме «концентрує» основні особливості, назву і образ рекламного товару в одній фразі, 
яка легко впроваджується в свідомість споживача. Кожен слоган містить ключові слова, що є 
важливим компонентом повідомлення, це «сенсова домінанта повідомлення, що акумулює  його 
основну ідею». Роль ключових слів досліджували І. Морозова, М. Славінська, І. Соколова. 

Метою нашого дослідження є виокремлення ключових слів у рекламних слоганах косметичних  
засобів та їх лексико-граматичний аналіз. 

Для досягнення цієї мети було поставлено такі завдання : 
1) зібрати фактичний матеріал;  
2)виокремити ключові слова рекламних слоганів косметичних засобів;  
3) проаналізувати частиномовну належність ключових слів. 



«ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2019: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ» 

XV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

 

91 

Методи дослідження зумовлені метою та окресленими завданнями. Відбір досліджуваних 
компонентів проведено методом суцільної вибірки з україномовних джерел та телеканалів. 
Морфологічний аналіз застосовано для дослідження частиномовної належності лексем у рекламних 
слоганах косметичних засобів. Для зіставлення отриманих результатів було залучено порівняльний 
метод. Для підрахунку отриманих результатів ми використали метод кількісних підрахунків. 
Описовий метод виявився дієвими для узагальнення й викладу одержаних результатів дослідження. 

У різних галузях лінгвістики застосовують морфологічний аналіз або його фрагменти. В нашому 
дослідженні морфологічний аналіз було залучено для визначення вживаності частин мови в 
рекламних слоганах косметичних засобів. Під слоганом розуміємо коротку фразу, яка передає у 
яскравій та образній формі основну ідею рекламної кампанії . 

Фактичним матеріалом слугував пласт зі 250  рекламних слоганів косметичних засобів з 20 
журналів провідних українських та міжнародних косметичних фірм методом вибірки. На початку  
нашого дослідження ми розподілили рекламні слогани за призначенням та виокремили з кожного 
підрозділу по 5 ключових слів (загалом виокремлено 20 КС), які є найбільш повторюваними (не менше 
5 разів).  

- засоби догляду за волоссям (сила, ріст, волосся, краса, об’єм);  
- засоби догляду за шкірою (краса, новий, вибір, ефект, догляд); 
- декоративна косметика  (очі, погляд, колір, губи, туш); 
- парфумерія (аромат, пристрасть, почуття, енергія, свіжість). 
Морфологічне наповнення рекламного тексту не є однорідним. Було зафіксовано нерівномірний 

розподіл уживання самостійних частин мови (іменників, прикметників, дієслів, прислівників та 
займенників). Спільним виявилось переважання іменників, прикметників та дієслів у слоганах. 

У ході морфологічного аналізу дібраних рекламних слоганів косметичних засобів виявлено 
істотні відмінності у вживанні частин мови: вища частотність вживання іменників (функція номінації); 
переважання дієслів дії; широке використання прикметників і прислівників; використання займенників, 
завдяки чому розв’язується завдання персоніфікації звернення тощо.  Аналіз службових частин мови 
не був метою нашого дослідження, тому основна увага приділена повнозначним частинам мови. 

Іменники лідирують за частотою вживання серед інших частин мови завдяки, в першу чергу, 
інформаційній та прагматичній функціям рекламного тексту. Зокрема, рекламні слогани 
використовують іменники для позначення кількох основних категорій: 

- тип рекламованого товару (туш, шампунь, масло, бальзам, парфуми,         аромат): Аромат 
справжньої розкоші (Chanel); Відкрийте несподівані можливості ваших вій з новою тушшю False 
Lash Effect від Max Factor!(Max Factor);  

- частини тіла, для яких пропонований продукт виготовлений (волосся, шкіра, руки, очі, губи, вії): 
Догляд проти зморшок, що надає шкірі енергію (TheOne); Про що мріють ТВОЇ губи? (AVOV); 

- результат, який реципієнт отримає після користування товаром (різниця, ефект, краса): 
Доведений ефект: бореться з віковими ознаками, і шкіра знову сяє молодістю (Ultra Stop Age); 
Створюй природню красу (Organic);  

- характеристика товару, за допомогою якої задекларовані результати досягаються (природа, 
наука, терапія): Задумано природою - створено Оriflame (Oriflame); Натхнення від природи – 
бездоганність від Тімотей (Timotey)  

Окрім іменників, що номінують товар, вживають іменники, що мають пряме відношення до 
результату від використання рекламованого товару (краса, здоров’я, привабливість, об’єм, сила): 
Природний вибір – природня краса (Organic); Запаморочливий об’єм. Розкішний вигин. Сенсаційна 
стійкість (Wella); 

Серед прикметників фіксуємо вживання емотивних прикметників, які викликають потрібні для 
рекламодавця відчуття в читачів. Результати нашого аналізу вживання прикметників у рекламних 
текстах косметичних засобів такі: найчастотнішими є прикметники «новий» та «кращий» наприклад: 
новий прийом проти лупи; Ваше волосся сяє з новою силою (Pantine); Ваше волосся почувається у 
вас на голові краще, ніж на цій сторінці (AVON); 

Частка цих прикметників складає 30,5% від загальної кількості всіх прикметників, зафіксованих у 
заголовках рекламних текстів косметичних засобів (110 прикметників).  

Доповнюючи список прикметників, зазначаємо, що в рекламі декоративної косметики та 
парфумерії частовживаними є, окрім названих, також такі: яскравий, вишуканий: Святковий феєрверк 
насиченого, яскравого кольору (MAXfactor); Вишуканий аромат Франції на твоїй шкірі (Chloe). 

Дієслова у рекламному тексті – найважливіша морфологічна група, що сприяє читабельності та 
динамічності тексту. Дієслова “додають життя, хвилювання, руху, сили і міцності думкам” [3]. 

Деякі рекламні заголовки складаються лише з дієслів (без урахування сполучників): Грай!; Дій! 
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У більшості рекламних слоганів у середньому вживається одне-два дієслова (59,53% від 
загальної кількості слоганів): Використовуй свої очі для гіпнозу (Seventeen); Жити. Любити. Зараз 
(Lambre). 

Проте фіксуємо також іншу чітко виражену тенденцію: рекламні слогани, що вживаються без 
дієслова (41,47% від загальної кількості слоганів). Причиною цьому можуть бути наступні фактори:       

-слоган використовує газетну модель, яка здебільшого бездієслівна: Волосся таке, що ах! 
(Garnier) 

- бездієслівний слоган легше сформулювати порівняно з дієслівним: Новий чарівний аромат 
(Lambre); 

- такий тип слогана має більший вплив на читача, оскільки спрацьовує ефект котрасту: Новий рік 
– новий лук (Oriflame). 

У слоганах дієслова вживаються переважно в теперішньому неозначеному часі або у формі 
імператива: Підкорюй поглядом! (Maybelline); Краса, що працює на тебе (LFC). 

Для більшої персоніфікації реклами використовують займенники, особливо особові та присвійні, 
що допомагають рекламі вийти зі „стану анонімності”, тобто формується діалог між рекламодавцем та 
реципієнтом, що, у свою чергу, позитивно впливає на ставлення останнього до  рекламованого 
товару: Вдихніть життя у Вашу шкіру (Dove); Ми проти хвороб через брудні руки (Safeguard);  

Таке вживання займенників допомагає рекламодавцю наблизитись до читача, переконати того, 
що увага приділяється саме йому та його проблемам, що рекламований товар спрямований на 
розв’язання проблеми чи на покращення існуючої ситуації, реалізуючи стратегії навіювання та впливу  
на емоційну сферу. Розглянемо використання деяких займенників:  

- «Ви» в рекламі відноситься однаково і до учасників вигаданої ситуації, описаної у рекламі, і до 
адресатів: Навіщо погоджуватися на основний миючий засіб, коли ви можете зробити більше для 
вашої шкіри з Olay (Olay); 

- «Я» – це одночасно виробник рекламованого косметичного засобу співрозмовник вигаданої 
ситуації (часто експерт або порадник). Перша особа вживається як пряма гарантія від компанії-
рекламодавця або ж свідчення  інших людей щодо ефективності, оригінальності та значущості  
рекламованого товару: Я не шукаю компромісів між матовою помадою та комфортом на губах 
(Maybelline); 

- «Він», «вона» або «вони» – називають особу, яка не купила продукт, або конкуруючу компанію: 
Вони кажуть: «Це неможливо!», ми кажемо: «Це Garnier» (Garnier); 

Інколи для протиставлення рекламодавця і конкурентів використовують неозначені займенники, 
як-от: «дехто»: Дехто каже, що такий результат неможливий. Але не для нас! (Wella); 

Крім того, заперечні слова «ніколи», «ніхто», «жоден» використовуються для підкреслення 
унікальності та значущості  певного товару: Парфуми ще ніколи не викликали стільки емоцій (Chloe);  

Таким чином відбувається ще й (хоч і непряме) порівняння конкурентів. 
Сучасний рекламний текст визначається ампліфікаційним уживанням прислівників для ознаки 

того чи іншого предмета з метою створення різноаспектної якісної характеристики, що сприяє 
значному поглибленню сприйняття та створенню у свідомості споживача низки позитивних асоціацій В 
проаналізованих текстах прислівники виконували функцію уточнення та  підсилення позитивних оцінок  
або для оцінної характеристики дії: Як у мами, тільки краще (Принцеса); Справжня жінка знає, коли 
не слід бути надмірно манірною (AVON); Є жінки, що захоплюють на мить. Інші залишаються в 
серці назавжди... (Loreal); 

Основною функцією оцінних прислівників у текстах „комерційної реклами є посилення й 
уточнення ознаки або дії, у зв’язку з чим  виділяють прислівники-інтенсифікатори й прислівники-
специфікатори оцінної ознаки” [4]. 

До прислівників-інтенсифікаторів відносимо слова типу: «сильно», «вражаюче»,«несподівано». 
Ці прислівники, сполучаючись із оцінно-характеризуючими прикметниками, поряд із власною 
реалізацією позитивної оцінки предмета реклами, увиразнюють позитивність оцінки прикметників: 
«потужно», «чарівно», «дивно», «дешево».  

Прислівники-специфікатори оцінної ознаки слугують:  
1) для оцінної конкретизації ознаки, вираженої оцінно-характеризуючими  прикметниками, 

наприклад: «екологічно нешкідливий»  
2) для оцінної характеристики дії, вираженої дієсловом, наприклад: «діяти професійно» [4]. 
Отже, на морфологічному рівні рекламного тексту відмічаємо значно вищу частоту вживання 

іменників, що втілюють номінативну функцію, та прикметників для оцінки рекламованого товару і 
результатів після його користування. Дієслова вживаються здебільшого для мотивування та 
спонукання до дії, а займенники – для персоніфікації реклами, що пояснює факт переважання 
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особових  та присвійних займенників. Окремо слід відзначити роль особових та присвійних 
займенників, оскільки  вони втілюють позиціювання з погляду співрозмовника, наставника або  
радника, що призводить до персоніфікації тексту. 

Робимо висновок, що вибір ключового слова відіграє вирішальну роль при створенні 
повноцінного рекламного повідомлення. Для створення ефективного тексту його автор повинен 
відібрати такі морфологічні засоби, які б чітко оформлювали подачу необхідної для потенційного 
споживача інформації та спонукали його до дії, що потрібна рекламодавцеві, шляхом емоційного 
впливу, навіювання та переконання. І саме використання у рекламі прикметників, дієслів, числівників, 
займенників, прислівників та іменників є одним із ефективних засобів активізації уваги реципієнтів, 
оскільки саме вони фокусують увагу потенційних споживачів на потрібній інформації, надають 
рекламному зверненню точності та лаконізму. 
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У статті розглядаються групи зоонімів, які характеризуються своєю багатозначністю 
заснованою на метафоричних та метонімічних зв’язках. Дослідження показали широке 
використання зоонімічної лексики в художньому дискурсі, у світлі етнолінгвістики, 
лінгвокультурології , міжкультурної комунікації тау когнітивному аспекті. 
Ключові слова:  анімалізми ;зоосемізм; зооморфізм. 
 

Зоологічна лексика є істотним компонентом словникового складу будь-якої сучасної мови. Її 
історія сягає в сиву давнину, до тих епох еволюції людства, коли анімалізм був основою світогляду. 
Безліч прикмет, повір’їв, повсякденних вірувань пов’язано з аналізом навколишнього світу людиною в 
далекому минулому. Тварини відігравали важливу, історично сформовану роль в повсякденному житті 
людей, вони були культовими, були предметами шанування, тотемами, покровителями. Все це 
знайшло відображення в найдавніших пластах лексики. 

Значна кількість вітчизняних та зарубіжних дослідників вивчають етимологію зоонімів, їх 
класифікацію та використання в різних аспектах мови.( Бабушкін П[1]., Козлова Т.В[3], Лясота Ю.Л[4]., 
Dobrovolskij D.[8], Kvetko P[9]. ). 

Мета дослідження  полягає у тому , щоб дати детальну характеристику зоосемізмів (в 
термінології автора) з точки зору формальної організації, в плані вираження, аналізуючи план змісту, 
розділяючи зоосемізми на групи залежно від їхнього значення. 

http://www.rusnauka.com/12_EN_2008/Philologia/31109.doc.htm
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Згідно з В. М. Мокієнко [5], тварина була для людей не тільки джерелом харчування і одягу, а й 
мірилом багатьох людських якостей – як фізичних, так і моральних [5, c. 107].   

П. Бабушкін [1] вважає, що ще в давні часи людина вміла з сукупності поведінкових 
характеристик тієї чи іншої тварини відбирати найбільш важливі для своїх практичних цілей, в її 
свідомості конструювався символ, відповідний до її уявлень про цю тварину, який фізично 
переносився на неї саму з упевненістю, що тепер вона сам володіє ідентичними властивостями і 
якостями [1, c. 90].   

Відносно найменувань тварин застосовуються різні терміни. Ю. Л. Лясота [4] об’єднує назви 
тварин в прямому і переносному значеннях під єдиним терміном «зоосемізми» [3, c. 3]. Низка авторів 
розділяє найменування тварин на власне назви тварин, що позначають представників тваринного 
світу, – анімалізми [3, c. 14], зоосемізми [2, c. 147]; і вторинні переносні метафоричні лексико 
семантичні варіанти назв тварин – зооморфізми [6, c. 5], або зоосемізми в термінології Т. В. Козлової 
[3, c. 14]. Щодо назв птахів використовується термін «орнітоніми». 

Незважаючи на значну кількість робіт з вивчення зоологічної лексики, досі спостерігається деяка 
довільність при вживанні низки вище названих термінів і понять, пов’язаних з цією групою лексики.  

Лексико-семантична група «назви тварин» давно привертає увагу дослідників у зв’язку зі 
здатністю її одиниць характеризуватися багатозначністю, заснованою на метафоричних і метонімічних 
зв’язках. Цей мовний матеріал описувався з різних точок зору. Діахронічні дослідження велися в руслі 
етимології та порівняльноісторичного опису, вивчався процес становлення образного значення 
зоонімів, а також особливості їхнього функціонування в синхронному плані [3, c. 3].   

Семантика, переносно-образні значення зоонімів, лінгвокультурологічна та етноспецифічна 
значимість зоонімів вивчалися на матеріалі різних мов. Зооніми вивчалися в порівняльно-історичному 
аспекті як особлива мікросистема з характерними внутрішньосистемними взаємовідносинами . У 
роботі описуються способи номінації, розглядаються переносні значення зоонімів в порівнянні з 
вихідними значеннями.  

Етимологічні дослідження щодо зоонімів англійської та російської мов дозволили 
проаналізувати і порівняти видозмінюваний культурно символічний смисл, відображений в назвах 
тварин .Спроба семасіологічного опису англійської зоосемії зроблена Ю. Л. Лясотою [4].  

Дослідник дає детальну характеристику зоосемізмів (в термінології автора) з точки зору 
формальної організації, в плані вираження, аналізує план змісту, розділяючи зоосемізми на групи 
залежно від їхнього значення. опри всю різноманітність підходів і напрямків у вивченні зоонімів у 
фразеологізмах дослідники сходяться на думці про загальну тенденцію до антропоцентризму в 
семантиці цих одиниць, а також про поширеність і певну універсальність фразеологічних одиниць 
(далі – ФО) з назвами тварин, про що свідчить той факт, що в мовах усього світу вони активно 
використовуються в якості подібної характеристики людини, мають високий конотативний потенціал. 
«Культурна конотація є той стрижень, який діахронічно пронизує зооморфний образ. і гарантує 
стабільність передбачуваних асоціацій, що йдуть в глибину століть і кореняться в міфологічному 
мисленні наших архаїчних предків».  

Конотативна складова значення зоонімів проявляється у властивій їм оцінності, образності й 
експресивності. Потреба людини у вираженні оцінки лежить в основі виникнення метафоричних 
варіантів зоонімів. Мовним колективом встановлюється якийсь асоціативний зв’язок між назвою 
тварини і уявленням про типи людських особистостей, властивими їм моделями поведінки. Цей 
мовний матеріал також становить інтерес з точки зору соціальної психології, так як відображена в 
ньому оцінка певних типів і еталонів людської поведінки дозволяє глибше зрозуміти і зіставити 
соціальні норми поведінки та системи цінностей.  

Необхідно відзначити, що дослідники сходяться на думці про переважання негативних оцінок в 
семантиці зоонімів [5, c. 112]. Зоонімам також притаманні  образність, оскільки вони є основою для 
подібної проекції на людину, і експресивність, що є їхньою типовою характеристикою, оскільки багато 
хто з них використовуються в якості інтенсифікаторів для вираження високого ступеня ознаки [6. с. 8] 

Переходячи до питання класифікацій, слід сказати, що у більшості з них основним критерієм для 
систематизації є частотність присутності зоонімів у фразеологічних одиницях. Наприклад, 
найменування домашніх тварин трапляються у фразеологізмах частіше, ніж найменувань диких 
тварин. Серед найменувань диких тварин, однак, найбільш активно представлені зооніми, які 
водяться в даній місцевості (місцевості носіїв конкретної мови), і рідко – екзотичні тварини.  

асто можна зустріти класифікації на основі виділення класів тварин, що беруть участь в образній 
мотивації, як наприклад у Л. Р. Сакаєвої [7, с. 45]:  

1. Ссавці: sheep – вівця, pig – свиня, ox – віл, horse – кінь, hare – заяц, fox – лисиця, bear – 
ведмідь, camel – верблюд, lion – лев, rat – пацюк та ін.; 
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2. Птахи: hen – курка, goose – гусак, cock – півень, duck – качка, crow – ворона, lark – 
жайворонок, magpie – сорока, owl – сова, pigeon – голуб та ін.;  

3. Рептилії: crocodile – крокодил, snake – змія та ін.;  
4. Риби: fish – риба, crab – краб, crayfish – річковий рак та ін.;  
5. Комахи: bee – бджола, fly – муха та ін.  
Образні зооніми англійської мови за допомогою метафоризації наділяють тварин рисами, 

властивими:  
1) тварині – зооморфізми: duckbill – качконіс (ніс тварини схожий на дзьоб качки – duck’sbill), 

bulldog – бульдог (за поведінкою нагадує бика), hedgehog – їжак (за формою голови і будовою морди 
нагадує свинку), antbear – трубкозуб, dormouse – соня, goral – горал, muskrat – ондатра, wolverine – 
росомаха (за зовнішнім виглядом нагадують ведмедя – bear, мишу – mouse, козла – goat, щура – rat, 
вовка – wolf) та ін.; 

2) людині – уособлення: sloth – лінивець (повадки тварин нагадують поведінку ледачого 
людини), boxer – боксер (будова тіла і поведінка тварини як у боксера); 

3) об’єктам і явищам, створених людиною, – артефактоморфізми: броненосець, armadillo 
(панцир тварини схожий на броню), капуцин, capuchin (чубчик тварини нагадує капюшон монаха 
капуцина); 

4) міфічним істотам – міфоморфізми: vampire (тварина харчується кров’ю); 
5) рослинам – фітоморфізми: porcupine – дикобраз (голки тварини схожі на голки сосни).  
Таким чином, для англійської мови характерне переважання в мотиваційній інтерпретації 

навколишньої дійсності семантичної сфери «людина» і переважання в образній сфері зоонімів 
уособлень та артефактоморфізмів. 

Роблячи висновки слід відмітити , що роль тварини в системі світосприйняття і світо уявлення 
людини виключно велика і має перспективу подальшого розвитку в англійській мові без виключно. 
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N. PONOMARENKO, THEMATIC GROUPS OF ZOONIMES IN ENGLISG LANGUAGE 

The article focuses on groups of zoonimes, which are characterized by ambiguity based on 
metaphorical and metonymic connections.Studies have shown the widespread use of zoonymic vocabulary 
in fiction discourse, in the light of ethnolinguistics, linguoculture, intercultural communication and the 
cognitive aspect. 
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Пономаренко Н.Н., ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ЗООНИМОВ В АНГЛИСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье рассматриваются группы зоонимив, которые характеризуются своей 
многозначностью основанной на метафорических и метонимических связях. Исследования 
показали широкое использование зоонимичной лексики в художественном дискурсе, в свете 
этнолингвистики, лингвокультурологии, межкультурной коммуникации та в когнитивном аспекте 
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У статті презентовано основні наукові підходи до визначення лінгвістичного статусу рекламних 
слоганів та проаналізовано їх, а також обґрунтовано доцільність застосування синтаксичного 
принципу до розроблення класифікації слоганів. 
Ключові слова: рекламний слоган; рекламний текст; сугестійність; речення. 
 

Рекламний слоган уже довгий час перебуває в полі зору науковців. На сьогодні виконано 
дослідження, в яких рекламний слоган розглянуто з позицій комунікативної ефективності 
(О. Феофанов, Т. Лівшиць, Є. Ромат) і сугестійної потужності (Т. Ковалевська, О. Билінська, 
Д. Добровольська, О. Макєдонова, А. Ковалевська, Н. Кутуза). Але на сьогодні ще не вирішено 
питання лінгвістичного статусу слогана як такого. Це й визначає актуальність нашої роботи. 

Метою статті є розкриття проблем визначення лінгвістичного статусу рекламного слогана. Для 
досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 1. Здійснити огляд наукової 
літератури щодо поглядів на лінгвістичний статус рекламних слоганів. 2. Обґрунтувати визначення 
лінгвістичного статусу рекламного слогана за синтаксичним принципом. 

Термін «слоган» походить від галльського слова «slaugh-gairm», де slaugh – ворог, gairm – 
заклик, що позначає бойовий клич під час війни різних шотландських кланів і означає «бойовий клич» 
[цит. за 1]. Приблизно з 1880 р. можна зустріти його англійською [2: 218]. У сучасному розумінні цей 
термін почав активно вживатися у другій половині ХХ століття у зв’язку із розвитком рекламної 
індустрії. 

Сьогодні слоган (рекламний девіз, гасло, заклик, рекламна формула) розуміється передусім як 
«фраза для реклами товару, що впадає в очі, добре запам’ятовується» [3]. Це словесний портрет 
фірми, корпорації, політичного діяча, політичного об’єднання, найрізноманітніших урядових, 
фінансових комерційних та інших інститутів [4: 225]. У науковій літературі з лінгвістики фіксуємо й інші 
визначення, в яких ураховано й мовну / мовленнєву специфіку рекламного слогана. Так, 
А. Ковалевська вважає його «сугестійною віссю будь-якої реклами» [5: 7]. А. Кривоносов пропонує 
рекламний слоган «розглядати як сильну позицію макротексту, що становить сукупність усіх 
компонентів … комунікації (вербальної, невербальної, графічної, колірної, музичної, предметної)» [6: 
257]. О. Билінська наголошує на тому, що слогани є різновидами мовленнєвих жанрів, тобто це 
«тематично, композиційно й стилістично усталені типи повідомлень – носіїв мовленнєвих актів, 
об’єднаних метою спілкування, задумом мовця з урахуванням особистості адресата, контексту і 
ситуації спілкування» [7: 58–59]. У нашому дослідженні, вслід за К. Шидо, ми спиратимемося на таке 
визначення рекламного слогана: «автономний різновид рекламного тексту, який володіє всіма його 
стилістичними особливостями, він складається, зазвичай, з одного речення, що перебуває у 
відношенні семантичного і синтаксичного зв’язку з товарним знаком, відрізняється від рекламного 
заголовка. Сьогодні слоган містить гранично стислу і концентровану рекламну інформацію, здатний 
існувати ізольовано від рекламованих продуктів і представляє собою згорнутий зміст рекламної 
кампанії» [8: 44–45]. 

У своїх працях вчені звертають увагу й на те, що слогани легко запам’ятовуються та 
репрезентують не стільки рекламну концепцію товару, скільки маркетингову політику бізнесового 
підприємства (О. Горячев); він містить головний логічний елемент товару, назву торгової марки, 
послугу або місце продажу (Х. Кафтанджиєв); а також наголошують на тому, що слоган – це фраза 
мінімального обсягу, що має прагматичну мету постійно зумовлювати позитивні розумові стереотипи, і 
не стільки інформувати, скільки переконувати споживачів / користувачів товару чи послуги [цит. за 9: 
81]. Д. Добровольська звертає увагу, що «дослідники не завжди визначають слогани як особливий тип 
висловлювання, виокремлюючи його змістові характеристики. Наприклад, І. Черепанова визначає 
слоган у такий спосіб: афористичне втілення ідеї рекламної кампанії, її основна думка, виражена у 
стислій, лаконічній формі та розрахована на неодноразове повторення в різних засобах, використаних 
у кампанії» [цит. за 10: 47]. 

Як один із елементів РТ слоган «живе» довше, ніж сам текст, він є «нібито текстом у тексті», 
тому за важливістю його часто зараховують до елементів ідентифікації бренда, ставлячи на одному 
рівні з назвою бренда та логотипом [11: 81].  
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Вважається, що високий прагматичний потенціал слоганів зумовлений їхньою можливістю 
самостійного функціонування у зовнішній рекламі (на плакатах, білбордах тощо), у телевізійній 
рекламі. 

Рекламодавець має змогу лаконічно, афористично та виразно висловити зміст рекламного 
звернення, зумовити та закріпити позитивні асоціації у свідомості потенційного споживача. Слоган 
коротко та привабливо увиразнює унікальну торгову пропозицію, ідентифікує фірму, сприяє упізнанню 
товару, обіцяє вирішити проблеми, які турбують адресата. «Він є своєрідною постійною характерною 
рисою, яка разом із товарним знаком вирізняє товар серед інших тотожних, визначаючи обличчя 
фірми, ідентифікуючи її» [12: 62-63]. В разі точного використання слоган формує той необхідний 
асоціативний зв’язок ідей, що наочно, в декількох словах, виражає сутність пропонованої угоди [13: 9]. 
Часто він впливає не на логічну сферу, а на емоційну, створюючи емоційний настрій, скеровуючись на 
підсвідомість, формуючи ставлення до рекламованого продукту. Останній факт є цілком доведеним 
(див. праці представників Одеської школи сугестивної лінгвістики, зокрема, Т. Ковалевської, Н. Кутузи, 
О. Олексюк, О. Щербак). 

Дослідники виокремлюють такі функції слогана як основного змістового конструкта рекламного 
тексту: волюнтативну (впливову) – слоган змушує споживача діяти певним чином, тобто придбати 
товар, скористатися рекламованою послугою, підтримати певного кандидата; комунікативну – функція 
встановлення контакту зі споживачем і прагнення зумовити ту чи іншу реакцію; когнітивну 
(пізнавальну), тобто слоган здатний передавати споживачеві нові знання про продукт; акумулятивну 
(накопичення, зберігання та передача суспільного досвіду та знань); експресивну – виражає почуття й 
емоції виробника, продавця продукту, споживача [14: 89]. 

Реалізація головної функції рекламного слогана, що має 4-ступеневу реалізацію – привернення 
уваги, збудження зацікавленості, активізація бажання та спонукання до дії [15: 209] – відбувається 
доволі ефективно, оскільки у величезному інформаційному потоці споживачеві потрібно робити вибір 
щодня. Оригінальні за змістом і формою слогани у короткому сконденсованому форматі 
представляють готове рішення проблеми, що й очікує споживач. Психологи реклами зазначають, що 
під час пошуку певних товарів / послуг «внутрішнє «Я» людини вимагає точних інструкцій» [16: 94]. 
Саме слоган і є такою інструкцією.  

Часто слоган вживається без інших елементів рекламного тексту (ілюстрацій, основного тексту), 
тому його роль значно зростає і він концентрує в собі ту інформацію, що ретранслює компанія – 
переваги рекламованого товару / послуги; вигода для адресата. Через це слоган може стати 
самостійним рекламним міні-текстом, або т. зв. константою рекламного тексту, яку повторюють у 
рекламі, що передається за допомогою різних каналів комунікації.  

Деякі дослідники не розрізнюють слоган і заголовок у структурі рекламного тексту (О. Назайкин). 
Це зумовлено здатністю рекламного заголовка виконувати функції слогана й навпаки. Особливо 
показово це відбувається в тих рекламних повідомленнях, що не мають розгорнутого основного 
тексту, а складаються, наприклад, лише з ілюстрації та слогана. Однак, незважаючи на структурну та 
функційну схожість цих одиниць рекламного тексту, Н. Кутуза виявляє між ними суттєві розбіжності, 
запевняючи, що «принципова відмінність між рекламним заголовком і рекламним слоганом 
пояснюється такими трьома особливостями: 1) місцем розташуванням у рекламному тексті; 2) 
середовищем; 3) тенденцією автономності, яка властива насамперед рекламному слогану» [17: 134]. 
На думку дослідниці, найвагомішою розрізнювальною особливістю є остання ознака. Крім того, слоган 
виконує ще й такі функції: консолідаційну, стимулювальну, спонукальну, перлокутивну. 

Отже, рекламний слоган – це коротке гасло або девіз, що відображає якість продуктів, 
обслуговування, напрям діяльності фірми, дотримання моральної поведінки, головну політичну ідею 
тощо. Основними загальними вимогами до рекламного слогана є концентрація сутності комерційної / 
політичної / соціальної пропозиції, відносна стислість при великій емоційній насиченості, 
запам’ятовуваність. На нашу думку, в українській телевізійній комерційній рекламі слогани 
насамперед виконують інформативну та впливову функції. 

Основою для виокремлення різних типів рекламних слоганів, що представлені у сучасній 
науковій літературі, є різні критерії. Одностайності у поглядах вчених на типологію слоганів на 
сьогодні немає. На нашу думку, це пов’язано з постійним оновленням підходів до аналізу рекламних 
текстів, оригінальністю та креативністю самих слоганів.  

Щонайперше дослідники зважають на загальну мету рекламних кампаній і з огляду на це 
виокремлюють іміджеві слогани, що виражають загальний зміст рекламної кампанії, сутність бренду, 
усіх товарів чи послуг фірми, і товарні, що мають на меті швидке збільшення продажу окремого товару 
фірми, і в них зазвичай висловлено унікальну торгову пропозицію рекламованого товару [18: 21-22]. 
Критерій загальної мети рекламної кампанії покладено також в основу класифікації О. Феофанова, 
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який розрізняє фірмові слогани, слогани рекламної кампанії і слогани, що містять пропозиції окремого 
товару чи послуги [19: 34]. Причому фірмові слогани виконують іміджеву функцію, виражають 
філософію компанії і можуть не змінюватися роками. Слогани рекламної кампанії використовують на 
окремому, обмеженому в часі етапі розвитку фірми, а т. зв. торговий слоган безпосередньо пов’язаний 
з конкретним товаром чи послугою. 

Маркетинговий підхід з орієнтацією на практичну мету представлено у працях рекламістів-
практиків. Серед них на увагу заслуговує класифікація Є. Ромата, який залежно від виконаної функції 
поділяє всі слогани на такі: новина; питання; розповідь; команда; «рішення 1–2–3»; «що–як–чому» [20: 
344]. 

Залежно від типу мотивації виокремлюють слогани, що використовують колективну мотивацію 
або індивідуальну, або таку, що пропагує матеріальні цінності (зокрема культ грошей тощо) [21: 48]. 
Цей підхід ілюструє те, що рекламісти активно застосовують знання психології людей для досягнення 
свої мети – впливу на реципієнта. В межах цього ж психологічного підходу в наукових колах активно 
послуговуються й класифікацією слоганів за ступенем емоційної інтонації, де представлено амбіційно-
агресивні, банальні, розважальні слогани [там само: 48-49]. 

У дослідженнях вітчизняного мовознавця А. Ковалевської, виконаних на ґрунті психолінгвістики, 
сугестивної лінгвістики та НЛП, з урахуванням лексико-семантичних особливостей, аксіологічної 
орієнтації тексту, наявності маркерів загальних моделей побудови слоганів та Мілтон-моделі НЛП (про 
Мілтон-модель див. у [22]) критеріями диференціації слоганів обрано «позиціонування адресата» 
(ставлення до отримувача рекламного повідомлення) та «позиціонування адресанта» (оцінювання 
відправником рекламного повідомлення самого себе). За першим параметром сформовано дві групи 
слоганів: «наївні» (мають у своєму складі лише суб’єктивні судження та твердження); «фактичні» 
(апелюють до фактичного матеріалу для доведення представленої інформації). За другим 
параметром виокремлено «егоцентричні» (ті, в яких адресант повідомлення «описує» лише свої 
надбання й переваги, створюючи свій позитивний імідж); «критичні» (ті, в яких адресант «розповідає» 
лише про помилки й вади інших кандидатів, маючи на меті створити їхній негативний імідж) [23: 125].  

У працях закордонних учених можна зустріти історичний підхід, актуальний під час виконання 
досліджень у ретроспективі. Постулюючи цей підхід, Я. Романенко розрізняє два види слоганів: 
фольклорні та професійні [24: 7].  

Актуальним для аналізу різних рекламних слоганів виявився і критерій, пов’язаний із каналами 
поширення рекламної продукції. Аналізуючи звукову рекламу, Н. Улітіна диференціює слогани на ті, 
що застосовуються в усній, друкованій, звуковій радіо- та телерекламі [25: 7]. 

К. Шидо підходить до такого аналізу ширше, звертаючи увагу на особливості функціонування 
слоганів, переданих за допомогою різних каналів комунікації, і розрізняє слогани у друкованій рекламі 
(сприяють запам’ятовуваності рекламної пропозиції і виступають основним гаслом фірми, асоціативно 
пов’язаними з товаром чи послугою); у радіорекламі (організують висловлення і процес сприйняття 
рекламного повідомлення); у телевізійній рекламі (є комплексом вербального та невербального, 
створюють ефективну інформаційно-емоційну заяву); у зовнішній рекламі (поєднують заклик та 
універсальність, єдиний спосіб текстової реалізації рекламної пропозиції) [26: 54–60]. 

Об’єкт рекламування обрано основним критерієм для типологізації рекламних слоганів у 
дослідженнях Д. Добровольської. Дослідниця виокремлює комерційні (як виразник унікальної торгової 
пропозиції, пов’язаної з певним товаром чи послугою), соціальні (у них порушено не лише соціальні 
проблеми, а й морально-етичні, тому що соціальна реклама в цілому пов’язана з утвердженням 
суспільних цінностей; зважаючи на це, слогани соціальної реклами мають масового адресата і 
широкий спектр дії) та політичні (пов’язані з виборними кампаніями, вони виражають ідеологічну 
позицію політика або політичної сили) слогани [27: 23-28]. 

Під час аналізу слоганів під кутом зору комунікативної лінгвістики, об’єктом уваги якої є 
мовленнєві стратегії та тактики, встановлено типові для слоганів мовні (в нашому розумінні – 
мовленнєві. – Г. П.) тактики – репрезентатив, комісив і директив. [Ці тактики відповідають 
однойменним мовним актам відомої класифікації Дж. Серля]. Відповідно до цього в рекламних текстах 
функціонують такі слогани, як слоган-репрезентатив (і його різновиди – аксіома, квалітатив), слоган-
комісив, слоган-директив (і його різновид – інтерогатив)» [28: 41]. 

Отже, визначаючи лінгвістичний статус рекламного слогана вважаємо, що це «коротке 
вербальне вираження основної ідеї рекламного тексту, сконцентроване в одному-двох реченнях та 
скероване на привернення уваги адресата й вплив на його свідомість та емоції» [цит. за 29: 48]. 
Оскільки слоган – це поєднання одного-двох речень, уважаємо, що його варто розглядати передусім 
як одиницю синтаксичного рівня мови, що має сугестійне спрямування. 
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Рекламний слоган має особливу синтаксичну, реченнєву структуру, основними ознаками якої є 
змістова цілісність та синтаксична зв’язність. Ключовою ознакою речення вважають предикативність, 
що виражає відношення змісту речення до дійсності [30: 520], адже саме завдяки цій категорії змісту 
речення надається повідомлення про той чи інший факт реальної дійсності. Зауважимо, що, на нашу 
думку, предикативність є характерною ознакою слоганів, які фактично конкретизують інформацію про 
рекламований об’єкт, що подано за допомогою товарного знака; сповіщють про унікальні якості 
товару, інформують про надбання адресата реклами після використання товару тощо. З огляду на це 
перспективним і доцільним видається проаналізувати актуалізацію граматичних структур рекламних 
слоганів з опертям на загальноприйняту синтаксичну класифікації речень.  
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The article presents the main scientific approaches to the definition of the linguistic status of 
advertising slogans, analyzes them and substantiates the feasibility of applying the syntactic principle to the 
development of the classification of slogans. 
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В статье представлены и проанализированы основные научные подходы к определению 
лингвистического статуса рекламных слоганов, а также обоснована целесообразность 
применения синтаксического принципа к разработке классификации слоганов. 

Ключевые слова: рекламный слоган; рекламный текст; суггестивность; предложение. 
 
 

УДК 811.161.2’2:659.137 

СЛОГАНИ КОМЕРЦІЙНОЇ ТЕЛЕРЕКЛАМИ У СИНТАКСИЧНОМУ ВИМІРІ 
Потапкова Ганна Ігорівна, магістр 

Науковий керівник – Щербак Олена Володимирівна, кандидат філологічних наук 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна, Миколаїв 
 

Статтю присвячено проблемі дослідження слоганів української комерційної телевізійної реклами в 
синтаксичному аспекті. Визначено найпоширеніші типи речень, що застосовуються для 
формулювання рекламних слоганів, а також указано на їхній кількісні, стилістичні та функційні 
особливості. 
Ключові слова: рекламний слоган; просте двоскладне речення; просте односкладне речення; 
складносурядне речення; складнопідрядне речення; безсполучникове складне речення. 

 

Як відомо, рекламовиробник має на меті лаконічно, афористично та виразно висловити зміст 
рекламного звернення, зумовити та закріпити позитивні асоціації у свідомості потенційного споживача. 
Це стає можливим завдяки слоганам, що коротко та привабливо увиразнює унікальну торгову 
пропозицію, ідентифікує фірму, сприяє упізнанню товару, обіцяє вирішити проблеми, які турбують 
адресата, а також є «своєрідною постійною характерною рисою, яка разом із товарним знаком 
вирізняє товар серед інших тотожних, визначаючи обличчя фірми, ідентифікуючи її» [1, с. 62–63]. В 
разі точного використання слоган формує той необхідний асоціативний зв’язок ідей, що наочно, в 
декількох словах, виражає сутність пропонованої угоди [2, с. 9]. Часто він впливає не на логічну 
сферу, а на емоційну, створюючи емоційний настрій, скеровуючись на підсвідомість, формуючи 
ставлення до рекламованого продукту. Останній факт на сьогодні є цілком доведеним (див. праці 
представників Одеської школи сугестивної лінгвістики, зокрема Т. Ю. Ковалевської, Н. В. Кутузи, 
О. М. Олексюк, О. В. Щербак). Також слоган не рідко потрактовують і як «коротке вербальне 
вираження основної ідеї рекламного тексту, сконцентроване в одному-двох реченнях та скероване на 
привернення уваги адресата й вплив на його свідомість та емоції» [цит. за 3, с. 48]. Однак усі 
визначення терміна «рекламний слоган» більшою мірою стосуються його функційного потенціалу, 
через що в науковій практиці активно виконуються дослідження слоганів із позицій сугестивної 
лінгвістики, прагмалінгвістики, комунікативної лінгвістики тощо. Однак і досі поза увагою вчених 
перебуває питання визначення синтаксичної специфіки слоганів, у т. .ч. і слоганів української 
комерційної телереклами, що й указує на актуальність нашої роботи.  

Метою статті є визначення найпоширеніших типів речень, що застосовуються для 
формулювання рекламних слоганів у вітчизняній комерційній телерекламі.  
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Матеріалом для дослідження послужили 300 слоганів, дібраних методом суцільної вибірки з 
текстів української комерційної телереклами 2018–2019 рр. 

Як показує фактичний матеріал, рекламні слогани представляються за допомогою таких 
синтаксичних одиниць: 

1. Прості двоскладні речення, де автор акцентує увагу на позитивних якостях товару 
(«Ібупром. Ліки сильніші за біль»), вигоді для адресата («Риназолін. Носик знову дихає»), на мотиві 
(часто абстрактному) придбання рекламованого товару («Орбіт. І ти сяєш»). У слоганах такого 
синтаксичного типу відбувається «гра з мотивом» купівлі цього товару, здійснюється прихований 
вплив на споживача.  

Суб’єктом дії у двоскладних реченнях може бути адресат реклами (формально виражений за 
допомогою особових займенників ти, Ви): «Медихронал. І ти знову на коні»; «Vicks. Ти знову у ритмі 
життя».  

Зближує позиції адресата й адресанта використання займенника першої особи множини як 
підмета, наприклад, «Нові лідери. Ми творимо майбутнє», а використання у ролі підмета форми 
особового займенника першої особи однини персоналізує виклад: «Мілдронат. Я в силах це 
зробити». 

Суб’єктом може виступити рекламований предмет, наприклад, «Комо. Свіжий сир до 
останнього шматочка». Такі тексти відрізняються емоційною насиченістю, акцентуацією якостей 
рекламованого товару, що може бути важливим для різних категорій споживачів.  

Може бути використано прийом персоніфікації, коли у звичайну структуру двоскладного 
простого речення як суб’єкт дії вводиться абстрактне поняття: «ДаніСімо. І нехай увесь світ зачекає». 

Вирізняється і граматичне оформлення присудка у двоскладних реченнях. В усіх функційних 
стилях найтиповіша форма присудка – дієслово в особовій формі, що означає дію чи стан суб’єкта, 
названого підметом [4, с. 53]. Прості дієслівні присудки в слоганах виражено формами дієслів 
теперішнього часу із своєрідного семантикою інформування про «можливості» рекламованого товару: 
«Цетрин діє в центрі алергії»; «Евказолін дарує радість спілкування»; «Карсил надає печінці сил»; 
«Artdeco пробуджує красу».  

Форми дієслів минулого часу у формі присудка використовують порівняно рідко, та зазвичай для 
констатації тривалості рекламованої послуги і стану споживача: «Дип Риліф. Холодок відчув, про біль 
забув». 

Присудки у формі дієслів майбутнього часу використовують у мовленнєвих актах – комісивах 
(обіцянках): «Карвеліс. Здорове серце подякує тобі»; «Лаферобіон. Нехай діти ростуть без грипу 
та застуди». 

Непродуктивними для рекламних слоганів є присудки, виражені дієсловами умовного способу, 
граматична семантика умовності, невпевненості яких суперечить комунікативно-прагматичній меті – 
переконанню. Дієслова наказового способу використовують в односкладних означено-особових 
конструкціях у ролі присудка, що свідчить про тяжіння до компресії викладу.  

2. Прості односкладні речення, за допомогою яких виражають найтонші значеннєві відтінки, 
репрезентують гнучкість мови, її здатність слугувати синтаксичним засобом створення розгорнутих, 
різноаспектних, різноскерованих висловлень [5, с. 6]. Серед проаналізованих слоганів комерційної 
телереклами кількість таких конструкцій є найбільшою (42 %). 

Рекламні слогани, що представляють собою структуру означено-особового речення, мають 
своєрідний синтаксичний та стилістичний потенціал. Зазвичай їх використовують за відсутності 
«потреби в логічному виділенні особи (осіб) у таких займенникових формах, як форми 1-ї або 2-ї особи 
однини чи множини» [6, с. 239]. Вживані в українській комерційній телерекламі означено-особові 
речення реалізують свої специфічні стильові риси: стислість, економність, яскраву виокремленість на 
тлі звичних двоскладних реченнєвих структур, наприклад, «Торчин (гірчиця). Відкривайте світ 
гірчиць з Торчин!»; «Лангес. Не дай кашлю опуститися нижче»; «Метрогіл Дента. Лікуйте 
запалення ясен правильно». 

Здебільшого інформативність двоскладних й односкладних речень збігається, натомість чітко 
виявлено стилістичне забарвлення останніх. Односкладні означено-особові речення чітко переносять 
акцент із виконавця дії на дію, є стилістично індивідуальними, зумовленими комунікативною потребою 
економного вираження думки. 

Серед слоганів означено-особових речень переважають структури, головний член яких ужитий у 
формі наказового способу. Такі конструкції створюють виразність, додають динаміки, енергії, 
створюють ефект експресивного піднесення. Вони прямо й безпосередньо виражають позицію авторів 
реклами, їхнє захоплення, схвильованість темою, що значно активізує мову, посилює мовленнєвий 
вплив на читача, наприклад, «Живчик. Смакуйте з користю»; «Едем. Відчуй життя без алергії»; 
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«Хондра-Сила. Подбай про свої суглоби»; «Копацил. Викинь біль із голови». На нашу думку, за 
допомогою згаданих односкладних структур рекламісти реалізують одне із завдань слоганів – 
підштовхують потенційних споживачів до виконання дії – придбання рекламованого товару. Як 
свідчить матеріал дослідження, у слоганах не пропонують здійснити конкретну дію – купити 
рекламований товар (Купи, Придбай тощо), а закликають до виконання дії, яка повинна привести до 
результату, слабо пов’язаного із рекламованим товаром, – реалізації мрії, покращення життя: «Hike. 
Мрій, твори, досягай»; «Raffaelo. Поринь у мелодію почуттів»; «Libresse. Живи сміливіше»; «Lion. 
Звільни дику натуру». Вважається, що таке пряме спонукання до дії не сприймається як насильство 
через те, що має вигляд гедоністичної спокуси [7].  

Використання у ролі присудка дієслова в першій особі множини активно розширює діапазон 
функційного поля «експресивність», уводить елементи розмовного синтаксису, нівелює дистанцію між 
адресантом і адресатом, наприклад, «Auto. Ria. Знаємо все про ваше майбутнє авто». Такі 
структури, безперечно, є незмінними засобами інтимізації викладу, реалізації однієї з авторських 
настанов – заклику до спільних дій. 

Серед досліджених нами слоганів комерційної телереклами не виявлено структур неозначено-
особових речень. На нашу думку, це пов’язано з тим, що ці структури виконують «стилістичну мету 
неназивання виконавця дії, позбавлення його ефекту присутності в діалогічному чи монологічному 
викладі з певних причин: невідомості, умисності або перебування поза інтересом мовця чи автора 
публікації» [8, с. 109]. Це не збігається з прагматичними цілями реклами як такої. 

Використання в рекламі односкладних безособових структур також є обмеженим, адже, на 
відміну від особових, такі конструкції «мають відтінок пасивності, інертності, стихійності дії, невідомості 
причин виникнення, іноді загадковості, таємничості» [9, с. 199]. Безособові речення наголошують на 
результаті дії, на незалежності певного стану, у якому перебуває людина, від її волі, на об’єктивності 
певних процесів [10, с. 172]. Проте найбільш стилістично строкатими серед слоганів такого типу є 
безособові речення, головний член яких виражений так званим «словом категорії стану» 
прислівникового чи іменникового походження: «Ферма. Смачно, як треба»; «Veladis. Натурально, 
корисно, смачно»; «Йогурт «Активіа». Дбати про себе зручно»; «Київстар. Просто ділитися 
найкращим»; «Bosh. Винайдено для життя»; «Пиво «Арсенал». Зроблено на совість, перевірено 
часом». Стилістична вагомість таких речень полягає в їхній логічній контрастності, незвичності, 
подекуди й метафоричності [11]. 

Основною стилістичною функцією односкладних номінативних речень є ствердження буття 
рекламованих предметів чи послуг, їхнє виділення, а також звичайне найменування [12]. Залежно від 
значення та структури в слоганах представлені такі види номінативних речень: буттєві («Назоферон. 
Наш супергерой»; «Marlin. Стихія чистоти»; «Energy. Бензин твоєї країни»); оцінні («Syoss. Мій 
унікальний стиль»; «Торчин. Таємниця смаку довершеного м’яса»; «Корона. Вражаючий мікс смаків»; 
«Flint Baguette. Смак без меж»). 

Як відомо, номінативні речення із загальною стилістичною функцією виділення можуть 
використовуватися для виокремлення у художньому стилі та відтворення особливостей структурно-
інтонаційного увиразнення розмовного стилю [13, с. 73]. Номінативні речення порівняно з 
двоскладними є більш стислими, вони надають експресивного характеру вислову, передають окремі 
не об’єднані між собою деталі [14, с. 12]. Лаконічність цих структур у слогані впливає на стилістичну 
виразність, підвищує інформативність створює відчуття стабільності ознаки. Такі структури виразно 
експресивні, інтонаційно видільні, бо поєднують у своєму звучанні найменування предмета та його 
емоційну оцінку. 

Номінативні речення можуть поєднувати номінацію предмета та його емоційну оцінку. Іноді таку 
оцінку передають імпліцитно за допомогою «захоплення» автора рекламованим товаром: «Eva. Твоя 
найкраща подруга!»; «Winterra. Легенда казкового краю». Таким чином, можуть реалізовуватися такі 
маніпулятивні тактики, як «позитивно-оцінний тиск», «тотальна гіперболізація», «емоційний настрій» 
тощо, тобто концентрується увага на позитивних якостях товару. На думку Т. А. Космеди, оцінка 
містить: 1) суб’єкт, 2) об’єкт, 3) мотиви оцінки, 4) оцінні предикати, 5) «оператори» (засоби оцінки). З 
них обов’язковими, тобто експліцитно вираженими, є об’єкт та засоби оцінки, а суб’єкт і оцінний 
предикат можуть залишатися прихованими категоріями у структурі висловлення [15, с. 270]. У 
слоганах об’єктом оцінки виступає не рекламований об’єкт, а емоції, почуття, зовнішність людини, яка 
скористалася рекламованою послугою: «Геровітал. Гарне самопочуття, активне життя»; 
«Садочок. Смачна перерва». Такі слогани імпліцитно передають інформацію про мотив придбання 
рекламованого товару. А мотив завжди є поштовхом для здійснення дії через усвідомлення нової 
потреби [16, с. 20].  
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3. Складні речення. Серед проаналізованих слоганів фіксуємо різні типи складних реченнєвих 
конструкцій. Так, сурядний зв’язок передбачає рівноправність, що виявляється здебільшого на 
синтаксичному рівні. За допомогою таких конструкцій легше передати складну гаму людських емоцій, 
створити ефективний інформаційно-комунікативний простір. Серед досліджених слоганів зі 
структурним типом складносурядних речень фіксуємо активне вживання конструкцій з єднальним 
сполучником і між предикативними частинами, до єднального значення яких долучаються відтінок 
причинно-наслідкового значення, наприклад, «Alex Credit. Твій кредит в інтернеті під 0%, і не треба 
нічого пояснювати»; «Тайнол хот. Смачно працює, і це не прикол»; «Лактіалє. Лактіалє, і 
мікрофлора в порядку». Друга частина таких речень пов’язана зі значенням результативності, 
висновку, що випливає за умови використання рекламованого товару (це стає зрозумілим зі змісту 
першої частини) Це важливо для слоганів за нагальної потреби актуалізації сказаного, швидкого 
позитивного завершення речення, надання висновковій частині емоцій. «Універсальність уживання 
сполучника для вираження багатьох єднальних значеннєвих відтінків – яскрава ілюстрація принципу 
економії в мові» [17, с. 226]. 

Типовою для реклами є ситуація зіставлення. Такі складносурядні речення повідомляють про 
факти, дії, що відбуваються одночасно чи послідовно. Одночасно можуть реагувати різні категорії 
споживачів рекламованого товару: «М’ясняшки. Мами довіряють, а діти обожнюють»; автори 
реклами можуть зіставити різні переваги рекламованого товару: «Майонез «Королівський смак». 
Якість королівська, а ціна народна». 

Серед проаналізованих слоганів складнопідрядні речення представлені доволі різноманітно й у 
найбільшій кількості (57 %).  

За нашими спостереженнями, у рекламі комерційної продукції доволі активно функціонують 
складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними. Зважаючи на семантику констатації, 
переконання, об’єктивації опорних дієслів у головній частині, наявного певною факту, події, 
зауважуємо, що такі конструкції слоганів виконують констатаційну функцію і «дарують» відчуття 
впевненості у здійсненні правильного вибору – скористатися рекламованим товаром: «Pandora. Ми 
переконані, що впевненість в середині кожної з нас». Також цей різновид речень може бути 
стилізовано під невимушене розмовне мовлення: «Rozetka. Щоразу, що треба». Розмовні інтонації, 
неповнота речень створюють експресію, демонструє поширеність рекламованого товару, стирає межі 
між адресатом і адресантом. Завершуючи рекламний блок, вони зацікавлюють читача незвичністю 
структури та інтригують змістом. 

Означальні (атрибутивні) складнопідрядні речення в слоганах української комерційної 
телереклами функціонують значно активніше, ніж інші типи складнопідрядних конструкцій. Ці 
структури відзначаються місткістю своєї семантики. На цьому ґрунті слоган дістає не тільки 
увиразнення, а й набуває змістової точності. 

Незмінна активність таких побудов зумовлена здатністю підрядних означальних частин 
виразити атрибутивну функцію. Вони співвідносяться і з підметом головної частини, а також 
розташовуються в постпозиції щодо неї. Головна частина цих речень вирізняється структурною 
неповнотою, містить пише опорний іменник, який потребує обов'язкового пояснення, конкретизації у 
підрядній частині. 

У головній частині може бути названо об’єкт рекламування, а підрядне – доповнює інформацію 
про його позитивні якості, характеризує його, формулює вигоду для адресата, наприклад: «Otpbank. 
Прості кредити, що не заважають жити»; «Jaffa. Фрукти, які заряджають»; «Молокія. Молоко, яке 
тебе любить». Інший тип – підмет головної частини називає абстрактний мотив купівлі 
рекламованого товару адресатом: «Чай «Принцеса Нурі». Тепло, яке нас об’єднує»; «Комо 
вершковий. Ніжність, про яку ви не знали»; «Яйця «Квочка». Користь, що смакує».  

Притаманна слогану лаконічність і висока експресивність реалізується за допомогою пропуску 
присудка в головній частині. Експліцитно виражено лише обставина мети, у якій теж може бути 
висловлено мотив купівлі товару: «Nescafe Gold. Для моментів, що мають значення». 

Значний виразний потенціал демонструють складнопідрядні речення займенниково-
співвідносного (займенниково-означального) типу. Такі структури засвідчують динаміку мови 
українського рекламного дискурсу, тяжіння до спрощеного синтаксичного структурування контекстів. 
Вони надають виразних розмовних стилістичних конотацій, полегшують сприймання, акцентують увагу 
на означальних характеристиках адресата реклами, наприклад, «роблять комплімент» тим, хто вже 
користується рекламованим товаром: «KIVI (телевізори). Для тих, хто розбирається» або 
виділяють об’єкт реклами серед інших: «Яготинське. Саме те, що ти шукав». 

Результати дослідження свідчать, що складнопідрядні речення мають значний експресивний 
потенціал, зумовлений специфікою головної та підрядної частин, різноманітністю семантичних зв’язків 
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між ними. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними ґрунтуються на вираженні низки 
відношень: причини, часу, допустовості, мети, умови, наслідку, порівняння, місця та інших, які по-
різному актуалізуються у комерційній телерекламі. 

Категорія причини характеризується своєрідністю вияву в слогані, оскільки у своїй значеннєвій 
парадигмі вона «охоплює значення підстави, мотиву, обґрунтування, аргументації, поштовху, стимулу, 
що свідчить про широкий асоціативний потенціал цієї категорії» [18, с. 224].  

Семантичні відношення причини допомагають утворенню конструкцій, що поєднують дві 
семантичні лінії – основну та додаткову. В такий спосіб створюється т.зв. ієрархічний тип 
висловлення. У слогані в основній частині представлено позитивну оцінку рекламованого товару, а в 
підрядній розкрито причини такої характеристики: «Простоквашино. Справжня смакота, бо з 
чистого молочка»; «Ранчо. Така смачна, тому що справжня». Такі конструкції реалізують додаткове 
значення логічного обґрунтування.  

Специфіка речень із підрядним умови полягає в тому, що «вони безпосередньо відображають 
типову людську здатність розмірковувати над альтернативними судженнями, робити висновки, які 
ґрунтуються на неповній інформації, передбачати можливі кореляції між ситуаціями і розуміти, як 
змінювався б світ за інших кореляцій. Розуміння концептуальної і поведінкової організації цієї 
здатності конструювати й інтерпретувати умовні конструкції забезпечує осягнення когнітивних 
процесів, лінгвістичної компетенції та основних стратегій людської діяльності» [цит. за 19, с. 272]. 

У слогані спостерігаємо зворотне розташування частин, причому в підрядній частині на початку 
речення висловлено думку про проблему, з якою зустрічається потенційний споживач реклами, а в 
головній частині наприкінці речення продемонстровано механізм розв’язання проблеми, наприклад: 
«Міні. Коли любиш, не треба слів»; «Еспумізан. Коли живіт ваш дує, Еспумізан врятує». 

Помітною рисою сучасного рекламного дискурсу є специфічне використання розмовних 
конструкцій, зокрема складнопідрядних речень, у яких предикативна частина є еліпсованою, тобто 
містить лише сполучник і займенник, наприклад: «Ломбард Партнер. Заходьте, якщо що». 
Функціонування таких структур у рекламі створює стилістичний ефект невимушеності, доступності, 
простоти, скорочує дистанцію спілкування між адресантом і адресатом. Загалом же використання 
«розмовних», «несолідних» мовних засобів, зближення стильових сфер – це ознака сучасності [20, с. 
96]. 

Складнопідрядні речення з підрядними просторової семантики як рекламні слогани вживають 
обмежено. На нашу думку, це спричинено їхньою здатністю окреслювати чіткі просторові 
характеристики, непритаманні рекламі. Автори слоганів за допомогою таких конструкцій створюють 
інтригу, ефект недосказаності, наприклад: «Кефір Селянський. Там, де душа»; «Osteopro. Кальцій 
там, де він потрібен»; «Zewa. Добре там, де є турбота». 

Конструкції складнопідрядних порівняльних речень у слоганах виводять порівняння з реального 
плану, надають стилістичного відтінку умовності, формують специфічний зміст, що репрезентується в 
підрядній частині і постає як суб’єктивне бачення мовцем уявної рекламної ситуації, наприклад: 
«Rozetka Fashion. Підбираєш, як бажаєш». 

На сьогодні рекламні тексти є наймасовішими, позбавленими консерватизму і дуже рухливими. 
Це помітно і в їхній синтаксичній структурі. На зміну гармонійному і впорядкованому синтаксису мови 
українського телебачення і газет «прийшов синтаксис розчленований, у якому панує принцип 
дисгармонії, проте він усе-таки підпорядкований загальним мовним нормам. Це синтаксис потоку 
свідомості, де думку формують і виражають спонтанно, де взаємодіють дві протилежні тенденції: до 
синтаксичного злиття різних структур у єдиному річищі і синтаксичною розчленування єдиних 
структур» [21, с. 290]. 

Яскравим прикладом такого розчленування є парцеляція – «спосіб мовленнєвого оформлення 
єдиної синтаксичної одиниці – речення кількома комунікативними одиницями – фразами» [22, с. 462]. 
Парцеляція інтенсифікує значення неядерних компонентів речення, надає виразності їм і тексту в 
цілому. Парцеляція підрядних частин відбувається з метою розмежування змісту головної і підрядної 
частин, підвищення їхньої змістової вагомості і інтонаційно-змістового відокремлення одна від одної. 
Така переривчастість і різкість зумовлює посилення експресії та інформативності синтаксичної 
конструкції, навіть за умови еліпсації головної частини, наприклад: «Корвалтаб Екстра. Чим серце 
заспокоїться»; «Агуша. Щоб працював, як годинник, животик»; «Орасепт. Щоб симптоми не 
засиджувались»; «Хепідерм. Коли пошкоджена шкіра одужує швидше».  

Безсполучникові складні речення в рекламних слоганах сприймаються як елемент 
експресивного синтаксису, як один із стилістичних засобів динамічного відтворення подій. Елементи 
експресивного синтаксису виконують стилістичне завдання: відтворюють усне мовлення потенційних 
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споживачів, з великою силою наочності малюють зображуване, наприклад: «Лазолван. 1-2-3, скажи 
кашлю «НІ»; «Lifecell. Є lifecell, є кураж»; «La Pasta. Я – різна, La pasta – одна».  

Отже, у слоганах української комерційної телереклами останніх років переважають 
складнопідрядні та безсполучникові речення, які завдяки своїй структурній організації та 
різноманітним семантичним відношенням указують на причини необхідності купувати рекламований 
товар, послідовно підводять споживача до слідування порадам, настановам автора реклами. 
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Potapkova Anna, Slogans of commercial television in syntaxic aspects 

The article is devoted to the problem of studying the slogans of Ukrainian commercial television 
advertising in the syntactic aspect. The most common types of sentences used for the formulation of 
advertising slogans are determined. Their quantitative, stylistic and functional features are determined too. 

Keywords: advertising slogan; simple two-part sentence; simple unanimous sentence; complex 
sentence. 
Потапкова Анна, Слоганы коммерческой телерекламы в синтаксическом измерении 
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Статья посвящена проблеме исследования слоганов украинской коммерческой 
телевизионной рекламы в синтаксическом аспекте. Определены самые распространенные типы 
предложений, которые применяются для формулирования рекламных слоганов, а также 
определены их количественные, стилистические и функциональные особенности. 

Ключевые слова: рекламный слоган; простое двоскладне предложения; простое 
односоставное предложение; сложносочиненные предложения; сложноподчиненное предложения; 
бессоюзного сложного предложения. 
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ТИПОЛОГИЯ ПЕРЕВОДНЫХ СЛОВАРЕЙ 
Расулбердыева Райхон Джоракуловна, студентка 4 курса, 

Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова 
Украина, г. Николаев 

 

Аннотация. Статья посвящена типологии переводных словарей. Основной задачей исследования 
является анализ различных типов переводных словарей, их особенности и правильное построение 
структуры и содержания учебных электронных переводных словарей. 

В статье особое внимание уделено построению основных разделов различных переводных 
словарей. Также в статье проанализированы правила структурирования словарной статьи и 
приложений к учебным электронным переводным словарям.   
Ключевые слова: переводной словарь; двуязычный словарь; многоязычный словарь; словарная 
статья.  
 

В настоящее время существует большое количество двуязычных и многоязычных переводных 
словарей в книжных и электронных вариантах. Переводные словари являются одним из базовых 
инструментов для работы филологов, переводчиков, преподавателей и студентов-иностранцев. 
Актуальность исследования объясняется необходимостью разработки специального учебного 
переводного электронного словаря для студентов-иностранцев, которые обучаются по специальности 
Филология.  

Целью данной работы является определение типов переводных словарей и типологических 
характеристик для учебного электронного русско-туркменского словаря (для студентов-иностранцев 
специальности Филология).   

Основная часть  
Переводной словарь – словарь, содержащий в сопоставлении слова одного языка и их 

переводные эквиваленты на другом языке (или на нескольких других языках, в таком случае 
переводной словарь является многоязычным). 

Существует одно отличие между бумажными и электронными словарями – основа, на которой 
представлена информация. Как бы то ни было, это отличие технического порядка включает 
множество других на уровне использования, презентации, содержания, поисковых возможностей, 
технических функций и технических аспектов. 

Переводные словари условно разделяют на две большие группы: 
1) общие, или общелексические переводные словари, переводящие общую лексику с одного 

языка на другой (для двуязычных словарей), или для многоязычных словарей (встречаются намного 
реже, чем двуязычные) – переводящие общую лексику одного языка на несколько иностранных 
языков; 

2) научные, научно-технические и технические переводные словари: политехнические, 
общетехнические, отраслевые, тематические и специализированные.  

Политехнические словари включают в себя, как правило термины по основным отраслям науки 
и техники, а отраслевые (тематические, специализированные) переводные словари узкоспециальную 
терминологию. Словари этой группы также могут быть двуязычными и многоязычными словарями, 
причем многоязычность для технических и специализированных переводных словарей более 
распространена, чем обще лексических. [1] 

Преимуществом рассматриваемой типологии является ее тематическая направленность – 
учебные переводные электронные словари для студентов-иностранцев. Однако данную типологию 
могла бы дополнить оппозиция «печатный словарь» – «электронный словарь». Очень важны 
внутренние семиотические (знаковые) свойства словаря: его жанр, стиль и т.п., а также его 
формальные показатели (словник, словарная статья, дефиниции, цитаты и т.п.). Не менее важным 
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оказывается и социологический аспект, или прагматический, в котором учитывается потребитель, 
читатель, пользователь словаря, а значит –  назначение словаря, его функция. 

С появлением компьютерной техники, создатели программного обеспечения представили 
новый тип словаря – электронный переводной словарь. Такой тип переводного словаря – новое слово 
в развитии лексикографии, качественно новая ступень её развития. Мы изучили принцип работы 
электронных онлайн словарей ABBYY Lingvo и Мультитран. С помощью электронных переводных 
словарей вы сможете самостоятельно найти относительно качественный перевод слов и выражений 
с английского на русский, с русского на английский, туркменский, испанский, итальянский, 
французский, немецкий и многие другие языки и в обратном направлении. Такие переводные словари 
дают возможность современному пользователю возможность переводить не только слова, но и 
фразы, а также другие возможности. [3] 

Сравнивать объём электронных переводных словарей дело непростое. Обычно принято 
говорить о “количестве слов”, то есть словарных статей в бумажном словаре. Для электронного 
переводного словаря всё оказывается намного сложнее. Переводной словарь может представлять 
собой сложную структуру индексов поисковых терминов и связей со словарными статьями. Такое 
усложнение позволяет сделать поиск намного более быстрым и эффективным. Все рассматриваемые 
переводные словари обеспечивают возможность расширенного поиска, то есть поиска не только 
среди заглавных слов, но и внутри словарных статей.  

Макроструктура переводного словаря. Несмотря на то что существует множество различных 
типов переводных словарей, большинство из них имеют много схожего в технике оформления и 
представления материала. По структуре переводные словари обычно состоят из следующих 
основных разделов, которые выступают, как правило, в следующем порядке: 

- вводная часть словаря (предисловие, введение), 
- корпус словаря (совокупность словарных статей, составляющая обычно 90-98% всего объема 

словаря), 
- приложения (правила пользования словарем, перечень применяемых сокращений, основные и 

вспомогательные указатели, др.). 
Вступительная часть переводных словарей (введение / предисловие) является одним из 

наиболее важных разделов. 
Предисловие переводного словаря. Оно обычно начинается с описания истории создания 

переводного словаря и затем кратко определяет его объем и задачи. Этот материал необходимо 
внимательно прочитать, для того чтобы точно знать, что можно найти в переводном словаре, и чего 
там нет. Например, если справочник, с которым вы работаете, является толковым словарем, в 
предисловии, по всей вероятности, будет указано, включает ли он устаревшие слова или нет; каковы 
вообще хронологические рамки охвата лексики в словаре; можно ли ожидать в нем неологизмы и т.д. 

Последняя часть предисловия будет, очевидно, изложением наиболее общих сведений о том, 
как данный словарь представляет материал, каковы общие принципы, которыми руководствовались 
составители. Наконец, заключительные строки будут посвящены выражению благодарности 
экспертам и консультантам, помогавшим в составлении переводного словаря. Это также весьма 
важно, ибо о качестве и ценности переводного словаря можно с полным правом судить по тому, кто и 
в какой мере принимал участие в его составлении. 

Правила пользования переводным словарем. Этот раздел включает такие важные 
сведения, как структура словарной статьи, способы лексикографической обработки слова, принятые в 
переводном словаре, место производных слов, пометы, даваемые словарем (запретительные, 
ограничительные и т.п.), грамматическая характеристика слова и т.д. Четкое усвоение этого раздела 
может во многом облегчить работу со словарем. 

Список сокращений. Сокращения и символы, применяемые в переводных словарях, дают 
возможность наиболее экономным и удобным образом представить в переводном словаре 
информацию, которая повторяется от слова к слову. Следовательно, для того чтобы облегчить себе 
работу со словарем, необходимо тщательно ознакомиться со списками сокращений и символов и 
усвоить их. [5, с.7]. 

Приложения. Приложения переводных словарей, обычно содержат два вида сведений:  
1) списки слов, по каким-либо причинам не попавших в основной список (например, 

географические названия, фамилии выдающихся людей, иностранные слова и выражения и т.д.);  
2) энциклопедический материал, который особенно охотно дают в своих словарях английские и 

американские издатели. В основном это информация о различных географических названиях, 
сведения о выдающихся личностях, системы мер и весов и т.д. Подобная информация дает 
определенные (хотя и неполные) культурологические сведения о мире изучаемого языка. 
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Переводной словарь – книга, информация в которой упорядочена c помощью разбивки на 
небольшие статьи, отсортированные по названию или тематике. Различают энциклопедические и 
лингвистические словари. Объясняет значения внесенных единиц или дает их перевод на другой 
язык. Переводные словари играют большую роль в духовной культуре и отражают знания, которыми 
обладает данное общество в определенную эпоху. 

Микроструктура переводного словаря – структура словарной статьи, т.е. шрифт, 
произношение, в каких случаях и с какой целью используется сокращение, способ передачи 
семантики слова, примеры с контекстом, указание производных слов, этимологии, выделение 
стилистического статуса слова, наличие переводного словаря. 

Словарная статья имеет зонированную структуру. Зоны словарной статьи могут быть такими: 
1) лексический вход словарной статьи (вокабула, лемма); 
2) зона грамматической информации и фонетической информации; 
3) зона стилистических помет (устаревшее – не устаревшее), жаргонизмы, семантико-

стилистическая окраска; 
4) зона толкования (значения); 
5) зона иллюстрации языковыми примерами (иллюстрациями) могут служить цитаты из 

произведений, модели синтаксических конструкций, демонстрирующие характерные употребления. 
Структура словарной статьи переводных словарей. Словарная статья – основная 

структурная единица переводного словаря. Словарная статья переводных словарей состоит из 
заглавной единицы; текста, разъясняющего заголовочную единицу и описывающего её основные 
характеристики. 

Левая часть словарной статьи переводного словаря  начинается с заглавного слова (по-иному: 
заголовочное слово, лемма, чёрное слово – от полужирного шрифта, которым обычно выделено 
заглавное слово). 

Совокупность заглавных слов образуют словник, или левую часть переводного словаря. Выбор 
словника (какие именно слова войдут в данный словарь, а какие не войдут) зависит от назначения 
переводного словаря (узкоспециальный, универсальный и т. п.). 

Правая часть переводного словаря – та, в которой объясняется заголовочная единица. 
Структура словарной статьи переводных словарей определяется задачами словаря. Зонами правой 
части переводного словаря могут быть перевод слова (для словарей иностранных слов), раскрытие 
понятия, которое описывается данным словом, с возможным приложением графиков, схем, рисунков 
(для энциклопедических словарей) и т. д.  

Правая часть переводного словаря, как правило, включает такие зоны: 
- грамматическую; 
- стилистическую; 
- толкования; 
- иллюстрации (цитаты, предложения); 
- тип значения (прямое, переносное); 
- словообразовательное гнездо; 
- так называемая «заромбовая» часть (фразеологизмы). 
Часто внутри словарной статьи может находиться область (зона) помет (или просто пометы). 

Пометы могут быть стилистические, грамматические и другие. Наиболее часто пометы 
располагаются сразу после заголовочного слова, но могут быть и в других местах (например: устар. 
– устаревшее значение, редк. – значение редко употребляемое, науч. – научное значение, и т. п.). 
Совокупность всех словарных статей образует корпус словаря. 

В результате исследования различных переводных словарей мы определили построение 
структуры и содержания переводных словарей, проанализировали структуры словарных статей и 
приложений. Изучив эти материалы, мы сможем определить структуру и содержание создаваемого 
нами учебного электронного русско-туркменского словаря. Этот словарь в отличие от имеющихся 
словарей должен будет обеспечить быстроту и легкость наведения справок о словах, которые входят 
в словарный минимум студентов-иностранцев, для которых родным является туркменский язык, а 
языком обучения – русский и которые обучаются на специальности филология. 
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Русалбердиєва Р. Д., Типологія перекладних словників  

Анотація. Стаття присвячена типології перекладних словників. Основним завданням 
дослідження є аналіз різних типів перекладних словників, їх особливостей та правильна побудова 
структури і змісту навчальних електронних перекладних словників. 

У статті особливу увагу приділено побудові основних розділів різних перекладних словників. 
Також у статті проаналізовано правила структурування словникової статті і додатків до 
навчальних електронних перекладних словників. 

Ключові слова: перекладний словник; двомовний словник; багатомовний словник; словникова 
стаття. 
Typology of translation dictionaries 

Annotation. The article is devoted to the typology of translation dictionaries. The aim of the research 
is the analysis of various types of translational dictionaries, their features and proper construction of their 
structure and content of educational electronic translation dictionaries. 

The article focuses on building the main sections of various translation dictionaries. The article also 
analyzes the directives for structuring a dictionary entry and applications for educational electronic 
translation dictionaries. 

Keywords: translation dictionary; bilingual dictionary; multilingual dictionary; dictionary entry. 
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Анотація. У статті досліджено поняття мовної помилки та його основні причини, а також 
запропоновано методику виявлення помилок у наукових роботах студентів, що ґрунтується на 
доробку таких учених, як Т.Г. Шульга, Т.Г. Бондаренко, типології мовних помилок, розробленої Є.Б. 
Русецькою. 
Ключові слова: мовна помилка, мовленнєва девіація, мовна норма, мовленнєва норма, анорматив. 
 

Метою вивчення державної мови є набуття навичок нормативного мовлення, що забезпечує 
якісний рівень комунікації у сферах життя громадян. Нормативність мовлення є невід’ємною 
складовою також і для фахівців у різних галузях, адже саме вона допомагає якнайповніше реалізувати 
їх інтереси у професійній сфері.  

На сьогоднішній день від грамотного подання інформації залежить її сприйняття аудиторією, а 
також подальший успіх у професійній сфері, тому до редагування наукового тексту слід підходити 
дуже серйозно. Проблема дотримання літературних норм завжди була і є актуальною, це стосується і 
наукових текстів. Особливої уваги до неї привернув Закон «Про мови» у 1989 р., «що закріпив 
українську мову в статусі державної й стимулював активізацію процесів мовного планування, 
загострив пуристичні тенденції в оцінці норми» [1,с. 1]. 

В україномовних наукових текстах часто трапляються помилки різних типів, що зумовлені 
різними причинами. Кількість помилок не залежить від типу джерела, адже порушення мовленнєвої 
норми характерне як для друкованих джерел, так і для електронних ресурсів. Більшість текстів 
піддавалися редагуванню, оскільки вони були надруковані в спеціальних збірниках і журналах. На цю 
проблему звертають свою увагу вітчизняні вчені в аспекті визначення типології помилок. Проте на 
сьогодні питання залишається відкритим та актуальним, оскільки воно пов’язане з поширенням 

https://открытыйурок.рф/статьи/611327/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ttdictionary.russianturkmen&hl=ru
https://english-turkmen-dictionary.apkcafe.ru/
https://www.twirpx.com/file/1050363/
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проблеми вживання української мови. Вивчаючи мовленнєві девіації в науковому мовленні слід 
враховувати специфіку наукового стилю у різних галузях і регіонах[2]. 

Актуальність статті полягає в необхідності вивити мовні помилки, типові для наукових робіт 
студентів.  

Метою нашого дослідження є визначення типології мовних помилок у наукових та науково-
навчальних текстах.  

На сьогоднішній день у лінгвістичній науці існує велика кількість праць, спрямованих на 
вивчення ненормативних конструкцій. Це у свою чергу впливає на кількість визначень поняття 
мовленнєвої помилки [4]. Більшість учених продовжує наполягати на тому, що помилка виникає в 
результаті порушення норм літературної мови. Наведемо кілька прикладів визначень поняття 
мовленнєвої помилки: (1) «Мовленнєві (граматичні) помилки – це порушення правил, норм і традицій 
у галузі слововживання, утворення граматичних форм, побудови словосполучень і речень» / (2) 
«Помилка – це порушення вимог до правильності мовлення» [5, с. 1]. Проте такі визначення не є 
повними, оскільки вони не дають чіткого уявлення про явище помилки, його закономірності та 
особливості.  

Уперше під іншим кутом питання розглянула С.Н. Цейтлін. Вона запропонувала розширити 
уявлення про помилку, наголосивши на невідповідності в системі визначень, що існували на той час. 
Адже керуючись ними до категорії помилки можна віднести як невмотиване порушення норми, так і 
вмотивоване, а також ті мовні одиниці, що у зв’язку з динамікою мовлення проходять апробацію на 
можливість закріплення в ньому.  «Правильність мови – це одночасне дотримання і логіки 
висловлювання, і мовних норм на всіх рівнях. Під час оцінки висловленого з таких позицій важливо 
враховувати й форму мови – усну чи писемну» [5, с. 82] 

Т.Г. Бондаренко поділяла погляди колеги, наголосивши, що «помилка – це анорматив, тобто 
таке ненормативне лінгвоутворення, що виникає в результаті невмотивованого порушення 
літературної норми і є наслідком неправильних мисленнєвих операцій» [2, с. 5] 

Наше дослідження опирається на визначення С.Н. Цейтлін та Т.Г. Бондаренко, адже для 
ідентифікації, класифікування та, що дуже важливо, створення прикладного продукту, який дозволить 
зменшити кількість помилок у науковому тексті, необхідно розглядати проблему вживання 
анормативів у мовленні з різних боків, звертати увагу на причини цього явища.  

Ще однією проблемою в термінології є те, що чітке розмежування термінолексем «мовна», 
«мовленнєва» і «немовна» помилки відсутнє. Їх уживання часто є безсистемним, непослідовним, 
терміни можуть вживати як тотожні. Це характерно й для російської лінгвістичної науки, де аналогічні 
терміни також використовують як синоніми.  

Дослідженню проблеми мовних помилок приділяла увагу В. І. Бадер, акцентувавши увагу на 
необхідності диференціації зазначених термінів. Саме вона запропонувала розуміти під мовними 
помилками ті, що «пов’язані з порушенням норм у використанні мовних одиниць» [6, с. 298], а під 
мовленнєвими – «порушення норм побудови тексту як одиниці зв’язного мовлення (неточність, 
бідність  мовленнєвих засобів)» [6, с. 299]. У подальшому тексті роботи ми досліджували мовні 
помилки у наукових роботах студентів, опираючись на визначення В. І. Бадер. 

Сьогодні проблему мовних помилок намагаються розв’язувати в процесі вивчення української 
мови за професійним спрямування. Передбачено, що після вивчення курсу спеціаліст буде мати 
достатню кількість знань і навичок, щоб мати змогу оформити науковий текст без помилок. Проте 
реалії процесу вивчення української мови за професійним спрямуванням виявляються в тому, що 
вкрай рідко спостерігається спеціалізація змісту дисципліни за конкретною галуззю фахової підготовки 
студентів. Тобто студенти вивчають загальні правила, але не поглиблюють знання державної мови в 
професійному науковому середовищі. Для подолання цього недоліку доцільним було б створення 
спеціалізованих довідників та словників, спрямованих на вивчення особливостей застосування 
засобів української мови в конкретній професійній галузі. Це допомогло б забезпечити підвищення 
рівня грамотності наукових текстів, створюваних фахівцями.  

Відсутність чіткої професійної зорієнтованості в сукупності з необхідністю працювати з уже 
готовими науковими текстами призводять до порушення мовленнєвої норми. Для написання наукових 
робіт студенти часто використовують різні джерела, часто навіть ті, що не підлягали редагуванню, 
однак сформоване ще в школі усвідомлення авторитетності друкованого тексту змушує студентів 
сприймати такі тексти як зразкові, безпомилкові. Ще однією причиною виникнення проблеми 
мовленнєвої помилки є використання під час роботи іншомовної літератури, особливо російської, 
зокрема, в навчально-науковій роботі студентів, що навчаються за технічними спеціальностями. 
Внаслідок недостатньої кількості знань державної мови, студенти дуже часто під час перекладу текстів 
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російських тексті не можуть підібрати правильний відповідник або мовленнєву конструкцію української 
мови, що спричиняє використання в наукових текстах русизмів та кальок з російської мови.  

Для ідентифікації помилок, яких найчастіше припускаються студенти в науковому мовленні, 
нами було створено систему критеріїв, за якою здійснено аналіз наукових робіт студентів. Система 
критеріїв складається з шести блоків: лексичні помилки, морфологічні помилки, синтаксичні помилки, 
стилістичні помилки, пунктуаційні помилки, орфографічні помилки. Кожний блок містить критерії, за 
якими ми визначали наявність анормативу. 

 Для блоку «Лексичні помилки» такими критеріями є семантична модифікація слів, вживання 
плеоназмів, наявність тавтології, паронімів, міжмовних омонімів (за умови наявності власне 
українського відповідника), інтерферем та росіянізмів.  

Для блоку «Морфологічні помилки» критеріями є вживання анормативів у межах лексико-
граматичного класу іменників, вживання анормативів у системі прийменника, ненормативні утворення 
форм числівників, відхилення від морфологічних норм у межах лексико-граматичного класу 
займенників, допущення помилок у системі утворення дієслівних форм, а також вживання активних 
дієприкметників теперішнього часу.  

Для виявлення синтаксичних помилок ми визначили такі критерії: використанні пасивних 
конструкцій, використання розщеплених присудків, ненормативне вживання прийменників у сфері 
синтаксичних конструкцій, побудова речень з відокремленими обставинами, вираженими 
дієприслівниковими зворотами, порушення відповідності займенникових еквівалентів замінюваним 
словам.  

Для блоку «Стилістичні помилки» ми виокремили один критерій: використання зменшувально-
пестливих слів, синонімів емоційно зниженого забарвлення та розмовної лексики.  

Для визначення пунктуаційних помилок основними критеріями ми вважаємо пропущення 
розділового знака, вживання зайвого розділового знака, а також вживання одного розділового знака 
замість іншого [7].  

Орфографічні помилки ми визначали за такими критеріями: помилкове вживання великої літери, 
помилки в написання ненаголошеної голосної в корені слова, помилки написання іншомовних слів, 
помилки написання префіксів, помилки в написанні закінчень різних частин мови.  

Застосувавши ці критерії, ми проаналізували тексти десяти магістерських дипломних робіт у 
повному обсязі. Авторами цих робіт були студенти спеціальності філологія, спеціалізації прикладна 
лінгвістика. Обсяг кожної окремої роботи складав від 80 до 100 сторінок комп’ютерного набору.  

Процедура виявлення помилок здійснювалася прийомом суцільної вибірки. Усі виявлені 
помилки подано в складі речень або інших одиниць, необхідних для сприйняття помилки. До кожного 
такого випадку ми пропонуємо правильний варіант.  

Узагальнену інформацію про типологію і кількість виявлених помилок подаємо в таблиці (див. 
табл. 1).   

Таблиця 1 
Типологія і кількість виявлених мовних помилок 

Кількість проаналізованих робіт 10 

Обсяг дослідженого матеріалу у кожній роботі від 80-ти до 100-а сторінок 

Загальна кількість виявлених помилок 412 

Кількість помилок та типами: 

 лексичні 

 морфологічні 

 синтаксичні 

 стилістичні 

 пунктуаційні 

 орфографічні 

 
156 
27 

154 
11 
21 
43 

Отримавши такі результати, ми зробили висновок про те, що студенти мають найбільші 
труднощі в правильному вживанні лексичних одиниць, що зумовлено недостатньо активною 
мовленнєвою практикою використанням навчально-наукової літератури, написаної російською мовою. 
Виявлені помилки пов’язані з семантичною модифікацією слів, оскільки автори текстів надають 
лексемі властивостей та значень, що повністю або частково не притаманні їй. Практично також мірою, 
як і лексичні помилки, є поширеними синтаксичні помилки. Найчастіше студенти припускаються 
помилок у використанні таких пасивних конструкцій, що не властиві для української мови. Це свідчить 
про недостатній рівень знання державної мови та особливостей її використання в межах наукового 
стилю.  
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Виявивши типові помилки, а також визначивши частотність помилок кожного типу, 
передбачаємо використати ці результати для створення посібника, за допомогою якого студенти 
зможуть самостійно редагувати власні наукові тексти. 
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Daria Roshka, Method of detecting language mistakes in students' scientific works 

The article deals with the concept of language mistakes and its main causes, as well as a method for 
detecting mistakes in students' scientific work, based on the work of such scientists as T. Shulga, T. 
Bondarenko, typology of language mistakes, developed by Е. Rusetska. 

Key words: language mistake, speech deviation, linguistic norm, speech norm, anormative. 
Рошка Д.Ю., Методика обнаружения  языковых ошибок в научных работах студентов  

В статье исследовано понятие языковой ошибки и его основные причины, а также 
предложена методика выявления ошибок в научных работах студентов, основанная на работах 
таких ученых, как Т. Г. Шульга, Т. Г. Бондаренко, типологии языковых ошибок, разработанной Е.Б. 
Русецкой. 
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Анотація: у статті досліджено специфіку дієслівної синоніміки у творах Віктора Жадька; дібрано 
синоніми з різним семантичним значенням із творів письменника, систематизовано їх у різні 
семантичні групи. Наголошено, що синоніми є одним із найважливіших складників арсеналу 
стилістичних засобів мови. У художніх творах Віктора Жадька кожне слово майстерно підібране. 
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Вступна частина. У мові художнього твору синоніми – важливий стилістичний засіб. Вони 
сприяють точному і водночас образному відтворенню думки, являють собою яскраво виражений 
процес удосконалення засобів загальнонародної мови. Проблеми дослідження лексичної синоніміки 
завжди перебували в полі зору мовознавців. Особливий інтерес викликає вивчення синоніміки 
художнього твору, бо це не тільки допомагає розкрити закономірності використання синонімічних 
засобів української мови письменником, але й дає багатий матеріал для поглибленого вивчення 
природи синонімів, для обґрунтування ще не розв’язаних теоретичних питань синонімії. Адже 
справжній майстер слова відчуває, яке слово здатне найточніше передати його думки й почуття. 

Чим багатша й розвиненіша лексична синоніміка, тим багатша, розвиненіша й досконаліша сама 
мова, бо лексичні синоніми є одним із найважливіших засобів, що забезпечують вираження думки в 
усіх її найтонших відтінках. М. П. Муравицька зазначає, що «однією з важливих проблем синхронного 
аналізу лексичного складу мови є дослідження його як системи синонімічних рядів. Від вивчення цієї 
теоретичної проблеми залежить створення лінгвістичної основи для ефективного розв’язання двох 
практичних завдань. Перше полягає в розширенні можливостей передачі думки шляхом активного 
засвоєння носіями мови синонімічних засобів, відображених у словниках. Друге завдання пов’язане з 
вибором найдоцільнішого варіанта у процесі автоматизованої обробки текстової інформації, 
наприклад, при редагуванні текстів певних функціональних стилів і жанрів, насамперед, наукових, а 
також публіцистичних» [8, с. 31]. Вивчення лексичного складу як системи синонімічних рядів 
передбачає аналіз їх структури, що вимагає попереднього визначення елементів синонімічного раду 
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або з’ясування того, що являють собою синонімічні одиниці. Він потребує також формулювання 
правил віднесення одиниці до того чи іншого синонімічного ряду, встановлення кількості і порядку їх 
розташування стосовно домінантної одиниці ряду. 

О. Пономарів вважає, що «українська синоніміка, як і синоніміка будь-якої мови, створювалися 
впродовж історичного розвитку мови, виникнення синонімів пов`язане з ходом пізнання людиною 
навколишнього світу, з дедалі глибшим осягненням ознак, властивостей, рис предметів і явищ. У 
процесі пізнання виникає потреба не тільки назвати якесь явище, а й висловити свою думку про нього, 
виявити ставлення до нього» [10, с. 55]. 

Актуальність статті зумовлена тим, що для широкого й повного опису лексико-синонімічної 
системи української літературної мови необхідно здійснити дослідження синоніміки художніх творів 
певних авторів. В українському мовознавстві  ще не досліджували синонімічні одиниці художньої мови 
творів Віктора Олексійовича Жадька, українського письменника, публіциста, науковця, 
енциклопедиста. 

Мета статті  – дібрати синоніми з різним семантичним значенням із творів В. Жадька, 
систематизувати їх у різні семантичні групи. Питання теорії та практики лексичної синонімії в її 
синхронії й діахронії широко висвітлено в працях Л. А. Булаховського, В. С. Ващенка, Л. А. Лисиченко, 
В. М. Русанівського, О. О. Тараненка та ін. Дієслівна синоніміка була предметом досліджень таких 
мовознавців, як Л. С. Паламарчука, Г. М. Колесника, А. Т. Бевзенко, Д. Г. Гринчишина, 
С. М. Криворучко, Л. М. Полюги, Г. В. Буткової та ін. 

Основна частина. Питання функціонування лексичних синонімів у творах певного автора – 
один із важливих моментів у розв'язанні багатоаспектної проблеми синонімії. В. Жадько використовує 
багато синонімів. На позначення поняття «говорити» письменник вживає такі лексеми: казати, сказати, 
відказувати; мовити, промовити, вимовляти, висловлювати; балакати, розбалакувати; шамкотіти, 
белькотіти, бурмотіти, віщати, горланити, пащекувати, торохтіти, лящати, сичати, варнякати, 
шелестіти; промимрити, пробурмотіти; кричати; гукнути, буркнути.  

Із цього ряду ми можемо виділити нейтральні слова – казати, сказати, проказувати, відказувати; 
мовити, промовити, вимовляти, висловлювати; балакати, розбалакувати. Ці слова зустрічаються у 
таких реченнях: Слідчий відповів, що українською вільно не володіє, але може говорити українською 
[5, с. 180]; До суржикугри охоче звертається навіть освічена молодь, коли хоче ввійти в інший 
мовний образ, розширити, так би мовити, діапазон мовних варіацій [2, с. 47]; Розмовляв з 82-річною 
бабусею у селі Шампанія, що у Звенигородському районі [2, с. 45]; Лише те, що розповідав наш 
ректор Василь Каленикович Майборода, та ще полюбилася пісня «Над лиманом парус білий» на 
слова поета-миколаївця Марка Лисянського [1, с. 17]; Вони стиха вели бесіду, інколи на мить їхні 
обличчя, як сонячний промінь, осявала усмішка – певно згадували про щось веселе, потім я бачив, як 
уважно, зосереджено слухав незнайомець те, що розповідав студент [5, с. 29]. 

Емоційно забарвлені зі значенням «говорити невиразно»: шамкотіти, белькотіти, бурмотіти; 
промимрити, прохарамкати, пробутіти, пробурмотіти; муркнути, гукнути, буркнути, відбуркнути, напр.: 
Словом, «помаранчева» влада Черкащини «прохукала» та «забалакала» упродовж п’яти років 
«Золоту підкову», залишивши нам після себе розпечений до жару від невирішених проблем шматок 
металу у вигляді підкови «на щастя» [2, с. 30]. 

Синонімічний ряд до поняття «йти»: йти, походжати, тупати, шествувати, простувати, пхатися, 
сунути(ся), дріботіти, почвалати, гуцикати, трюхикати, шелестіти.  Нейтральне слово – йти. 
Наприклад, Микола, не розуміючи цього, спочатку сумував та сердився, коли дівчина відмовилася 
прийти на побачення, але потім збагнув, що в Яринине серце закрався сумнів [3, с. 105]; І ми 
щасливі, що цією важливою проблемою, куди країні йти, переймаються ті, кому вже не треба 
думати про наші проблеми, ті, кого не хвилює нинішній геноцид, а більше турбують минулі 
голодомори [2, с. 105]; Триста літ держава виховує громадян, що не треба кидати сміття на 
узбіччя, не можна їздити та ходити газонами, злочинно мити автомашину чи трактор у ставку, 
де поруч купаються [2, с. 64]; Більше того – місця, де ступала Тарасова нога, в непролазних хащах 
[2, с. 40]; У зв’язку із «зустріччю» із головою земляцтва «Шевченків край», згадалася протилежна за 
духовним рівнем та порядністю унікальна, толерантна постать, як державний і політичний діяч 
Петро Миронович Машеров, який в 1975 році прийняв у великому кабінеті ЦК КПУ Білорусії мене, 
студента, керівника пошукового загону «Прометей», що прямував шляхом партизанського 
з’єднання С. А. Ковпака – від Путивля до Карпат [2, с. 80]; …Відвідавши 700 сіл та містечок 
Черкащини, побачив і зрозумів – нам є чому додолу опускати очі. Т. Г. Шевченко крокував селами 
Черкащини у далекому ХІХ сторіччі й милувався природою краю, а про зубожілі поселення написав: 
«Село неначе погоріло, неначе люди подуріли»... [2, с. 38]. Мовна практика немислима без вдалого 
добору слова з синонімічних запасів. Майстерність письменника часто опирається саме на вміле 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82
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використання синонімічних багатств, на нюансові синонімічні одиниці. У синонімах знаходить свій вияв 
художня якість мови. 

До лексеми рухатися у творах В. Жадька є такі синоніми: рухатися – повзти – ходити – 
просуватися – торохтіти – котитися, напр.: Більше того, ми не хочемо рухатися нікуди, доки не 
нагодуємо сім’ю, не заплатимо комунальні послуги, не купимо пральну машину чи не поставимо на 
могилці рідним пам’ятника  [2, с. 105]; А для мене, Черкащанина, для людини, яка ходить тими 
самими стежками, що й Поет, це відчувається ще яскравіше  [2, с. 11]; Вгору поповзла завіса [3, с. 
73]; Натомлене сонце котилося небокраєм, спека спадала, від берега повівав легіт [3, с. 105]; 
Однак, за браком коштів, потрібних видань, достовірних відомостей, громадські обов’язки та 
справи в маєтках, забирали час і тому праця просувалася надто повільно [3, с. 300]; Неподалік 
проторохтів трамвай [1, с. 19]; Майже такою стала третя руїна, що прокотилася селами краю й 
нинішніми роками уже ХХІ сторіччя…[2, с. 39]. 

Цікавими семантичними відтінками відрізняється слово будувати, синонімами до якого є такі 
слова: зводити, відбудовувати, напр.: Після Кючук-Кайнарджійського мирного договору Катерина ІІ, 
боячись нападів турків, наказала генерал-губернаторові Г. Потьомкіну збудувати на цих краях ряд 
укріплень [1, с. 21]; Особливо ж цариця вимагала звести «укріплення невелике у гирлі річки Інгул, до 
Очаківського округу… [1, с. 21]; А на той час кораблі будували на Донській верфі в Таганрозі, а з 
1778 року – в Херсоні [1, с. 21]; Запорожці відбудували Трахтемирівський монастир і при ньому 
спорудили військовий шпиталь [2, с. 25]. 

Синонімами до слова знаходитися у творах письменника є лексеми розміщуватися, лежати, 
напр.: Вона – земля Черкащини – лежить на правому березі Дніпра, мовби добра й чесна долоня 
хлібороба, – вдивовижу чарівна земля [2, с. 7]; Це ще, як кажуть, нормальне співвідношення, бо тут 
розміщується центральна садиба сільгосппідприємства [2, с. 46]; Вразили два мармурових леви, що 
лежали обабіч центрального входу [1, с. 17]. Мова творів Віктора Жадька дуже багата на синонімічні 
засоби.  

Різноманітним за своїм стилістичним характеристиками синонімічний ряд одружитися – 
побратися – піти заміж – взяти шлюб – стати на рушник, напр.: Ми одружилися з нею в 1940 році, 
перед тим попрохавши дозволу у своїх дочок [5, с. 214]; Молоді люди покохали одне одного та й 
побралися, нині виховують двох синів  [2, с. 62]; Заміж мати пішла на сімнадцятому році життя [5, 
с. 19]; Одна з дочок Олексія Кириловича, Анна Перовська вийшла заміж за Костянтина Толстого, 
але шлюб розпався з самого початку, і син Анни хоч і дістав прізвище Толстой, виховувався в 
українській сім’ї матері [3, с. 95]; Тільки в 32 роки він бере шлюб з Софією Петрівною Богданович 20 
серпня 1850 року [3, с. 34]; Можливо, пережиті в юності почуття до чарівної краси селянської 
дівчини Ярини – української Мадонни, з якою не судилося стати на рушник, однак, самобутній 
композитор поклав на ноти до десятка хвилюючих розповідей про вічне [3, с. 112]. Безумовно 
використання синонімічних засобів допомагає письменникові не лише уникати повторів, а й 
створювати відповідний настрій, точно передавати думку, почуття, враження читачеві, але 
індивідуальну манеру мовлення автора більше підкреслюють контекстуальні синоніми. 

У творах В. Жадька спостерігаємо дієслова релятивної семантики: кохати, любити, обожнювати; 
ненавидіти, поважати, ставитися, співчувати, напр.: Шевченко для мене – народний філософ, 
надзвичайно смілива і чесна особистість, що, на жаль, не дуже властиво окремим його землякам – 
ми часто любимо прикрасити дійсність, похитрувати [2, с. 11]; Ще з дитинства хлопець 
обожнював Тарасове слово [3, с. 151]; Немає сумніву, що й діти нинішнього двадцятилітнього, коли 
підростуть, так само будуть ненавидіти його, як він нині ненавидить нас [2, с. 71]; Навіть гвардія 
недолюблювала імператора – за солдафонство, брак ввічливості, обмеженість мислення [3, с. 47]. 
Уміле  використання синонімів робить мову точною, виразною за змістом, стилістично відшліфованою 
і за потреби емоційно насиченою. 

Дієслова на позначення поняття «гніватися»: гніватися, злоститися,  лютувати, звіріти, тіпатися 
від злості. Нейтральні слова – гніватися і злоститися. Слова лютитися, спалахувати, звіріти, шаліти, 
тіпатися від злості позначають такий стан людини, коли вона вже не може втримати своїх почуттів у 
собі, напр.: Просторо Аркасові у цьому імені, бо в ньому вся історія України, все буття та 
найпотаємніші однакові думи про несправедливість: Шевченко також гнівається як і він: «І неситий 
не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого» [3, с. 186]; В. Доманицький, проте, 
намагався якось «приточити» його до праці над виданням, той сердився, відмовлявся, але 
зрештою погодився зайнятися, але тільки ілюстраціями й опрацюванням бібліографії  [3, с. 439]; – 
Найбільше лютував Сава Чалий, – переповідала мати синові відомі факти історії, – загін його 
гуртувався у хащах селища Мигія [3, с. 40]; Звичайно ж, Микола відразу набув і прихованих ворогів: 
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деякі студенти злостилися, що Аркаса шанують, що його запрошують виступати на наукових 
заходах [3, с. 87]. Залежно від контексту, кожне слово має свій неповторний відтінок значення. 

Дієслова на позначення почуттів, зокрема, сумувати – журитися – нудьгувати – побиватися – 
тужитися, напр.: Микола, не розуміючи цього, спочатку сумував та сердився, коли дівчина 
відмовилася прийти на побачення, але потім збагнув, що в Яринине серце закрався сумнів [3, с. 
105]; Леся у листі до дядини писала: «Ви і дядько журитесь за Радине вчення? Коли б так наші малі 
могли вчитись з таким учителем, як дядько, то я не знаю, чого б ще хотіла» [4, с. 311]; Гірко 
тужив над її пагорбом [5, с. 46]; Не знала вона, як побивається за нею Микола [3, с. 107]; 
Знудьгувшись за товариством, Бутаков щовечора запрошував Миколу до капітанської каюти, 
слухав розповіді про новини в імперії та Миколаєві [3, с. 123]. 

Висновки. Отже, з наведених прикладів ми робимо висновок, що контекстуальні синоніми 
використовуються з метою образної передачі думок, вражень, почуттів і використовується у різних 
стилістичних прийомах (метафорах, порівняннях, зіставленнях тощо). В. Жадько широко використовує 
контекстуальні синоніми в усіх своїх творах, що робить його мову різноманітною, образи – художньо 
досконалими, а стиль наділяє індивідуальними рисами. Синоніми є одним із найважливіших 
складників арсеналу стилістичних засобів мови. У художньому творі кожне слово майстерно підібране, 
воно на своєму місці. Вміле й доречне використання синоніміки – один із найважливіших показників 
майстерності письменника, публіциста, оратора. 
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Статья посвящена изучению этнолингвистической специфики кулинаронимов, т. е. наименований 
блюд, в русском и туркменском языках. Также рассмотрено происхождение названий блюд в 
русском и туркменском языках и произведен их сравнительный анализ. 
Ключевые слова: кулинароним; семантика; лингвокультурология; этнолингвистика. 
 

Кулинаронимы – наименования блюд и кондитерских изделий. В настоящий момент 
кулинаронимы широко употребляются в специальной, художественной литературе, периодических 
изданиях и повседневной речи. Они сочетают в себе емкость смысла и краткость: за каждым 
названием блюда стоит рецепт. Известно, что кулинаронимы могут выполнять символизирующую, 
тематизирующую или оценочную функции. Кулинаронимы отражают реалии традиционного быта. Они 
связаны с историей формирования национальной кухни и относятся к долговременным фоновым 
знаниям.  

Название блюд в разных культурах уже не один год привлекают внимание ученых. Очень часто 
эти название исследуются в семантическом (А. А. Умфицева, Н. Д. Арутюнова), 
лингвокультурологическом (А. И. Леонова) и этнолингвистическом (А. А. Фененко) аспектах. Однако 
компаративные исследования название блюд в разных культурах на сегодняшний день находятся 
пока в зоне научных перспектив. В частности, это касается проведения сравнительного анализа 
названий блюд в русском и туркменском языках, что и указывает на актуальность предлагаемой 
статьи.  

Цель работы – систематизировать название блюд в русском и туркменском языках и 
осуществить их сравнительный анализ. Для достижения поставленной цели нам необходимо решить 
следующие задачи: 

 систематизировать название блюд в русском языке по их семантическому признаку, 

 систематизировать по аналогичному принципу соответствующие названия в туркменской 
языке, 

 определить отличительные черты в наименовании блюд в русском и туркменском языках. 
Материалом для работы стали справочники и кулинарные книги, в которых зафиксировано 

более 150 русских названий блюд и более 110 туркменских названий. 
Как показывает наш фактический материал, в русском языке название блюд в основном могут 

иметь следующую семантику:  
1) в основе названия блюда – процесс. Например, слово щи, которое, по одной из версий, 

происходит от древнерусского слова, обозначающего «пропитание»; 
2) в основе названия блюда – его составной ингредиент: сырники. Данное слово указывает, что 

в состав блюда входит сыр / сырная продукция. 
3) блюда, связанные с именами известных людей: салат «Цезарь» (имя древнеримского 

государственного и политического деятеля, которое применительно к салату употребил в 1924 году 
американец итальянского происхождения); торт «Наполеон» (имя французского императора);  

4) в основе названия – наименование праздника: паска, которое происходит от названия 
церковного праздника Воскресения Иисуса Христа – Пасха.  

В свою очередь, в туркменском языке национальными блюдами считаются дограма, палов, 
ишлекли, чекдирме, газанлама и др. Эти названия имеют следующую семантику:  

1) в основе названия – ингредиент (суйтлаш, келлебашайак); 
2) в основе названия – способ приготовления (кебаб, дограма, гатлама);  
3) в основе названия – назначение в застолье (газанлама); 
4) древнейшие (необъяснимые), происхождение которых забыто (уха, шуле, загара). 
Из вышесказанного следует, что главной отличительной чертой в наименовании блюд в 

русском и туркменском языках является наличие в русском языке названий, образованных от имен 
известных людей, и наличие в туркменском языке названий, мотивированных в застолье. Если 
проводить анализ кулинаронимов в русском и туркменском языках по количественному признаку, то 
следует сказать, что в русском языке доминируют названия, в основе которых лежит процесс или 
способ приготовления (варенуха, жаркое, тушенка. Аналогичная тенденция имеет место и в группе 
кулинаронимов туркменского языка.  

Названия блюд, созданные многовековым развитием каждого народа, должны оставаться 
национальными, неизменными и строго соответствовать традиционному своему содержанию и 
связанной с ним технологии. 
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Анотація. У статті розглянуто лексеми, у семантичній структурі яких виявлено сему, що 
отримала статус інтегративної для аналізованого угруповання категорії простору.  
Ключові слова: концепт,  семантика, онтологічний простір, геологічний простір.  
 

Концепт – глобальна одиниця мисленнєвої діяльності, він є квантом структурованого знання. 
Люди мислять концептами, їхня парадигматика виливається у синтагматичних виявах мовленнєвої 
діяльності. Систематизована сукупність концептів у людській свідомості утворює концептосферу як 
цілісний і структурований простір. 

Концепти – універсальні, їхнє вираження не можна обмежити тільки мовою, але остання постає 
одним із найпотужніших засобів вияву концепту, зокрема і концептосфери загалом. У мові концепт 
індукований через значення, що є одним із його виявів (найрегулярніших і найчастотніших). За своєю 
сутністю концепт об’ємніший, ніж значення, має нерегулярні зв’язки зі значенням. Закономірності 
вербалізації і невербалізації концепту в мовленнєвих актах визначаються потребами комунікації, що 
ніякою мірою не мотивоване наявністю / відсутністю коцепту в людській свідомості концептів типу 
передчуття, небезпека, мінімізація тощо [Степанов, 1997]. 

Напрацювання в когнітивній лінгвістиці, зокрема у висвітленні тих чи інших концептів, опис 
концептосфери загалом актуалізують питання рівнів концептів, типології концептів і структурованості 
концептосфери. 

Простір є однією з базисних категорій людського світосприйняття і свідомості. Визначаючи 
фізичні межі, у яких розгортається людське життя, простір, поряд з часом, входить до числа тих 
«фундаментальних» [Вежбицкая, 1993] понять, за допомогою яких люди сприймають, осмислюють, 
витворюють світ, і які представлені практично в усіх мовах світу. Маючи знакову природу, простір 
посідає одне з центральних місць у симболарії людської культури.  

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю вивчення онтологічних категорій 
буття і свідомості, які у той чи інший спосіб пов'язані з просторовими уявленнями певних етнічних 
соціумів. 

Простір характеризує протяжність світу, його зв'язність, безперервність і структурність, 
багатовимірність і т. д. Простір усебічно репрезентується в мові, свідомості, культурі, міфології мовної 
особистості. Завдяки властивим йому універсальності та всеосяжності характеру категорія формує 
межі, в яких розгортається людське життя.  

Простір реалізується у вигляді кількох опозицій: верх – низ, небо – земля, правий – лівий, схід – 
захід, північ – південь і т.д. Найважливіша опозиція в просторі – верх – низ. Вона знаходить 
відображення у багатьох фразеологізмах: по верхах, на верху блаженства, з верхом, нижче за свою 
гідність, не витримують жодної критики та ін. З положенням низу пов'язані в російській мові такі 
фразеологізми, як знімати шапку, гнути спину, гнутися в три погибелі та ін. [Вежбицкая, 1999] 

Мета статті – виявити та проаналізувати специфіку мовної об’єктивації онтологічного різновиду 
простору в українській та російській лінгвокультурах.  

Однїєю з фундаментальних метафор російської мовної  картини світу є просторова метафора. 
Вона охоплює найважливіші понятійні сфери концептуалізації мовної свідомості. Аналізуючи назви 
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різних природних об'єктів, О. П. Єрмакова пропонує наступні варіанти метафоричного осмислення 
російського ландшафту [Ермакова, 2000]: 

1. Ландшафтні метафори можуть представляти один простір через інший (горби хвиль, море 
тайги, снігове море, піщане море, морська пустеля). 

2. Метафоризація людини в образах ландшафту (гора «величезний і товстий»; бугор жарг. 
«начальник»; острів «виділяється серед інших»; річка «про мінливу натуру»; айсберг «холодний і не 
до кінця зрозумілий»). Крім того, певні верстви суспільства можуть характеризуватися словами 
болото, дно, трясовина. 

3. Концептуалізація людського життя як плавання по морю / по річці, під час якого людина може 
наражатися на рифи, підводні камені, може вибиратися на рятівний берег під час життєвих бур. 
Метафорична картина людського життя активно експлуатує назви всіх водойм та їх частин (ключ, 
джерело, витоки, русло та ін.). 

4. Кінець людського життя пов'язаний з метафоричним переосмисленням назв западин 
(безодня, прірва, яма та ін.). 

5. Концептуалізація часу в просторових образах (час пішов під ухил, досяг вершини днів, пік 
часу, не за горами та ін.). Життєвий шлях в даній моделі концептуалізується як рух горою.  

6. Метафоричне позначення нерозчленованої безлічі, сукупності, великої кількості будь-яких 
об'єктів (гори снігу, книг, справ; прірву (безодня) питань, справ; море світла, крові, вогнів; річки 
(потоки, струмки) сліз, крові, лави; океан горя, радості, любові та ін.). 

У російській лінгвокультурі одним із базових протиставлень в параметризації концепту простір є 
опозиція верх – низ. Р. Гжегорчікова пропонує наступну категоріальний структуру опозиції верх – низ 
[Демьянков, 2004]: 

1) Вертикальність, яка є репрезентацією стандартного сприйняття людини позиції об'єкта по 
відношенню до будь-якої відправної точки координат. Як правило, такою відправною точкою виступає 
поверхня Землі. Найбільшу значимість ця категорія набуває в прийменниковій системі (локативні 
прийменники під, над), а також для позначення розміру в системі прикметників (високий, низький). 

2) Внутрішність – категорія, спрямована на опис предметів у вигляді вмістища. Ця категорія 
реалізується в середовищі латівних і локативних прийменників (в будинку, поза домом, з лісу), а також 
є принципово важливим елементом опису семантичної структури деяких об'єктів. Так, параметр 
глибини може бути притаманний тільки предметам, які мають внутрішність. 

3) Поверхня – характеристика, якою наділені об'єкти, що мають виокремлені кордони. 
4) Фасад (перед) і тильна сторона (зад) об'єктів. Цю категорію двох протиставлених понять 

сформували уявлення про людський зовнішній вигляд (фасад = перед, обличчя), що проявилося і в 
концептуалізації руху людини (людина йде вперед). В результаті ці уявлення переносяться на неживі 
предмети, що призводить до того, що велика частина великих об'єктів (будинок, машина, шафа, 
корабель та ін.) протиставлені за цим параметром. Слід також зазначити, що уявлення про 
локалізацію предметів може бути абсолютне або суб'єктивне, тобто засноване на уявленні 
конкретного спостерігача. Наприклад, машина буде для спостерігача перебувати за будинком, а не 
перед будинком, якщо будинок буде знаходитися між спостерігачем і машиною. 

Відображення онтологічного, фізичного, простору «у свідомості українців виникло із 
повсякденного досвіду людей як узагальнене поняття місця (локусу), у межах якого здійснюється як 
біологічне, так і соціальне буття людини» [Ермакова, 2000]. До складу досліджуваного поля 
включаємо ті лексеми, у семантичній структурі яких виявлено сему, що отримала статус інтегративної 
для аналізованого угруповання – «місце».  

Відображення простору «у свідомості українців виникло із повсякденного досвіду людей як 
узагальнене поняття місця (локусу), у межах якого здійснюється як біологічне, так і соціальне буття 
людини» [Ермакова, 2000]. До складу досліджуваного поля включаємо ті лексеми, у семантичній 
структурі яких виявлено сему, що отримала статус інтегративної для аналізованого угруповання – 
«місце».  

Онтологічний простір – це форма фізичного буття: об’єкт реального світу знаходиться у певному 
середовищі (земля, вода, повітря) і проживає на певній території, що увиразнюється завдяки 
особливостям поверхні (впадина, рівнина, гора, півострів, острів), яка розташована у певному 
напрямку (північ, схід, захід, південь).  

Завдяки компонентному аналізу  лексичних одиниць «Онтологічний простір», можна виявити 
диференційні семи, які сприяють увиразненню в його межах три лексико-семантичних мікрополя:  

1) сема «частина простору, заповнена специфічною формою речовини й зайнята Землею» (у 
нашому випадку Земля – навколишній світ) – лексико-семантичне мікрополе «Геологічний простір»;  
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2) сема «сукупність фізичних умов, у яких перебуває живий організм» – лексико-семантичне 
мікрополе «Середовище перебування» (повітря, земля, вода); 

3) сема «положення на поверхні Землі в межах визначеної системи координат» – лексико-
семантичне мікрополе «Географічний простір» (північ, південь, захід, схід). 

Специфіка концептуалізації онтологічного простору в українській лінгвокультурі виявляється в 
його неоднакових релевантних ознаках. Незважаючи на тотожну загальну організацію в цілому,  
українська лінгвоспільнота виявляє віддаленість щодо розуміння актуальності різних типів 
геологічного простору. 

Аналізуючи категорію простір, можна зробити висновок про необхідність розмежування двох 
аспектів: просторової структури картини світу і просторових моделей як метамови опису типів 
культури. У першому випадку просторові характеристики належать описуваного об'єкту, у другому – 
метамови опису.  

Просторові відношення відображають координацію об'єктів, з якими стикається людина, яка 
сприймає об'єктивну реальність. Просторовий фрагмент мовної картини світу являє собою систему 
різнорівневих мовних засобів як репрезентантів локусних концептуальних опозицій.  

Результати дослідженого фактичного матеріалу слугують підґрунтям для подальшої розробки 
проблеми або порівняльних досліджень у сфері лінгвоконцептології та когнітології. Теоретичні 
надбання з концептуалізації просторових відношень підвищують цінність матеріалу, зібраного для 
дослідження теми. Таким чином, локативні відносини займають велике місце в мовній системі, 
відображаючи способи концептуалізації зовнішнього світу. 
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Анотація. У статті розглянуто поняття сугестії як засобу мовленнєвого впливу в рекламних 
текстах косметичних засобів,проаналізовано її комунікативні стратегії та тактики впливу на 
реципієнтів. 
Ключові слова: сугестія; сугестивний вплив; рекламний текст; комунікативна стратегія; 
рекламний вплив. 
 

Реклама – це явище надзвичайно багатогранне і багатоаспектне. Реклама як засіб впливу на 
споживачів інформує про товари та різні види послуг, тим самим створюючи попит на ці товари, 
послуги тощо. 

Вивчення психоемоційних ефектів вербальних текстів впливу, сукупність вербальних і 
невербальних засобів реалізації маніпулятивних технологій, когнітивних механізмів їх сугестивного 
впливу на людину завойовує провідні позиції в сучасній системі лінгвістичних досліджень. Все більше 
уваги приділяється вивчення функцій реклами, як основного засобу комунікації та впливу.  
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Метою цього дослідження є визначення поняття сугестїї та особливості її реалізації в дискурсі 
англійськомовної друкованої реклами косметичних засобів. 

Дослідження реклами в сучасному суспільстві не втрачає своєї актуальності, і, незважаючи на 
досить велику кількість праць, присвячених цьому явищу, продовжує викликати науковий інтерес 
дослідників. Структурні та функціональні характеристики рекламних текстів досліджували 
Н.Л. Коваленко, Н.Л. Коваленко, Ю.Б. Корнєва, Д. Огілві, особливості створення текстів реклами 
розглядали О.І. Зелінська, Т.М. Лівшиц, стилістичні характеристики реклами з’ясовували у своїх 
роботах Ю.Ю. Апресян, Н.Д. Арутюнова, М.М. Кохтєв, Д.Е. Розенталь, Н.А. Хімуніна; Ю.Ю.Апресян, 
Т.М. Лівшиц, над питаннями прагматики в рекламних текстах працювали Ю.В. Дьоміна, 
І.П. Мойсеєнко, О.М. Рибакова, маніпуляцію та маніпулятивну гру вивчали О.В. Дмитрук, В.В. Зірка, 
С.Г. Кара-Мурза, О.С. Попова. 

Поняття «рекламне мовлення» з’явилося у 1926 р., що стало поштовхом до появи ще одного 
поняття – «рекламний текст», дослідження якого розпочалось лише наприкінці ХХ ст. 

Л.Г. Фещенко визначає рекламний текст як комунікативну одиницю, що функціонує в сфері 
маркетингової комунікації… [1, с. 27]. Текст – основна одиниця комунікації, у якій матеріалізується вся 
сукупність чинних інтра- та екстравертивних факторів [2, с. 186]. Поняття рекламного тексту належить 
не лише словесному ряду, але й містить у собі сукупність екстралінгвістичних компонентів. Таке 
тлумачення рекламного тексту знаходить своє відображення у багатьох англійськомовних працях, 
зокрема, А. Годдард використовує слово «текст» у його найширшому значенні, включаючи візуальні 
компоненти та вербальну мову [3, с. 6]. С.Ю. Тюрина зазначає, що рекламні тексти відносяться до 
креолізованих, оскільки в структурі окрім вербальних засобів використовуються іконічні (малюнки, 
фотографії), а також засоби інших семіотичних кодів (колір, шрифт). «Наявність невербального 
складника сприймається як неодмінний атрибут повноцінного рекламного тексту» [4, с. 2].  

Не викликає жодних сумнівів, що реклама є соціально-психологічним явищем. З психологічного 
погляду, дія рекламного повідомлення виявляється у різноманітних процесах опрацювання отриманої 
інформації (роздумах, емоціях, рішеннях), разом з тим приводять до конкретних дій реципієнтів 
(купівлі товару чи користування послугою). Проте імідж рекламованого товару може мати як 
позитивний так і негативний ефект, стимулюючи до розуміння і прийняття повідомлення в свідомості 
або ж, навпаки, цілковитому відторгненню інформації. (див. рис. 1.) [5, с. 87 ]. 

 
Рис. 1. Ефекти рекламного впливу на споживчу аудиторію (за Лук’янець) 

 

Термін сугестія (від лат. suggestio) визначається як «процес впливу на психічну сферу людини, 
пов’язаного із зниженням свідомості й критичності у сприйманні й реалізації зовнішньої інформації, з 
відсутністю бажання її зрозуміти, проаналізувати та оцінити, з довірою до джерела інформації» [6, c. 
541], що окреслює дії та поведінку людей; стимуляція до реакції, викликана збереженням звичаїв, 
довірою до інформації та людини, яка її надає, та консолідації у суспільстві. Л. Л. Ільницька 
наголошує, що лінгвальний сугестивний вплив – це використання мови з метою встановлення певного 
психологічного контакту та отримання доступу до несвідомого [7, c. 12]. Навіювання може впливати на 
свідомість і підсвідомість людини, обмежуючи раціональне мислення й саме через це може бути 
небезпечним методом маніпулювання. 

Лінгвісти опрацьовують питання вживання комунікативних стратегій і тактик  
(наприклад, О.В. Дмитрук виділяє такі: стратегія ухиляння від істини, в межах якої визначають 

тактики навішування ярликів, узагальнень, перенесення; стратегію викривлення інформації, яка 
передбачає реалізацію тактик повторення, гіперболізації та применшення; стратегію імунізації, що 
реалізується за допомогою тактики посилання на авторитети тощо) [8, c. 7-11]. Однак погляди 
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науковців на визначення поняття стратегія дещо різняться, що зумовлює різні підходи до його 
вивчення. Зокрема, можна виділити такі: психологічний (в основі мовленнєвого маніпулювання лежать 
психологічні механізми, які змушують адресата некритично сприймати мовленнєве спілкування), 
когнітивний (увага концентрується на тому, як рекламована інформація сприймається людиною), 
нейролінгвістичний (людський досвід базується на зорових образах, звуках і відчуттях, прагматичний 
підхід (дозволяє виявити комунікативно-функціональні особливості маніпулятивних висловлювань), 
соціокультурний (вивчення стратегій полягає у «визначенні лінгвістичних і соціокультурних знань, 
необхідних для комунікації та природи комунікативного підтексту, що залежить від культурної, 
субкультурної та ситуативної специфіки інтерпретації» та інші. Тому, найчастіше під комунікативною 
стратегією розуміють «послідовність дій, що використовуються для досягнення цілей» [9, c. 96]. 

Розглянемо сугестивні стратегії і тактики впливу на реципієнта. 
Стратегія впливу на емоційну сферу адресата реалізується за допомогою наступних тактик:  
1) інтимізації комунікативного простору [7, c.163-165]. Мета – створення атмосфери довіри, 

доброзичливості, адже навіювання неможливе без довіри до адресанта. Формування довіри у 
адресата реалізується в сугестивній рекламі за допомогою таких прийомів, як:  

а) використання займенників you, your, yours (створюється ілюзія піклування про споживача; 
б) використання лексем з емотивно-оцінною конотацією. Концентрація уваги на позитивних 

рисах та емоціях адресата в американських рекламних повідомленнях формує у останнього 
позитивне ставлення до рекламованого товару; 

в) вживання скорочених конструкцій і висловлювань, які починаються із фрази and because, 
характерних для розмовного мовлення, також допомагає створенню враження довірливого 
спілкування [7, с.167]. 

Стратегія встановлення рапорту реалізується в рекламному дискурсі за допомогою таких тактик:  
1) використання візуальної (visual) репрезентативної системи, представленої лексикою зорового 

ряду, яка описує картину побаченого;  
2) використання аудіальної (auditory) репрезентативної системи, представленої лексичними 

одиницями, які описують світ в слухових образах;  
3) тактика використання кінестетичної (kinesthetic) репрезентативної системи, представленої за 

допомогою лексики, яка подає світ за допомогою відчуттів і почуттів.  
Стратегія використання мета-програм. Мета-програми – звичні стратегії мислення споживачів. 

Як і будь-які звички, вони усвідомлюються людиною нечітко і тому діють автоматично [11, с.130-131] і 
реалізується за допомогою:  

1) тактики використання програми «прагнення «До» чогось» – це мотивація досягнення успіху. Ті 
споживачі, що прагнуть «До», краще всього сприймають ті переваги, які вони отримують, купуючи той 
чи інший товар; 

2) тактики використання програми «прагнення «Від» чогось» – це мотивація уникнення невдачі. 
Споживачі, що прагнуть «Від», перш за все оцінюють, яких проблем їм вдається уникнути, якщо вони 
стануть володарями певного товару; 

3) тактики використання програми «можливості». Споживачі «можливостей» орієнтуються на 
новизну, перспективи, що відкриваються перед ними, коли вони купують товари чи послуги; 

4) тактики використання програми «дії». Адресати «дії» віддають перевагу порядку, чіткості, 
точності в діях. В товарі їх цікавить чітка, зрозуміла інструкція експлуатації, простота і безпека у 
використанні товару.  

Стратегія зменшення тиску на адресата [11, с.127- 128] реалізується в тактиках:  
1) трюїзму – надузагальнення, що є гіпнотичним замінником команди. Висловлювання подається 

як загальновідома істина;  
2) ілюзії вибору. Рекламні повідомлення з чіткою структурою обмежують число альтернатив 

психологічної схематизації людини, оскільки саме повідомлення нав’язує зрозуміло окреслену схему;  
3) повного вибору. В рекламному повідомленні перераховуються всі можливі варіанти поведінки 

споживача. Бажаний і небажаний вибір для адресанта подається як бажаний і небажаний для 
адресата; 

4) припущення (пресупозиції). В рекламному повідомленні потрібна команда подається як 
попередня дія або умова для виконання будь-якої іншої дії, менш значної, і такої, що легко піддається 
свідомому контролю; 

5) імпліцитної команди (прихованої в питанні); 
6) використання протилежностей. Гіпнотична команда штучно прив’язується до поведінки 

адресата, за якою слідкує адресант.  
Стратегія навіювання в рекламному дискурсі реалізується в тактиках:  
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1) використання наказового способу (імперативу). Він несе у собі виклик, заряд, заклик; 
2) використання подвоєння чи потроєння літер, які здатні не тільки викликати певні емоції, але й 

підсвідомо сприйматися як певні образи [11, с.123- 124]; 
3) використання особливого ритму staccato. Рекламні повідомлення можуть відзначатися 

великою кількістю простих речень, насамперед номінативного характеру, використанням парцеляції, 
перерахувань, які створюють і підтримують особливий ритм staccato, характерний для жанру реклами 
[7, с.46]; 

4) використання багаторазових повторень одних і тих самих установок у вигляді слів, текстів, 
оптичних образів [12, с.115]; 

5) використання готових сугестивних текстів, в яких на фоні релаксаційних формул навіюється 
назва фірми, товару і команди, що сприймаються без критичного аналізу.  

В результаті дослідження узагальнено поняття сугестії як засобу мовленнєвого впливу в 
рекламних текстах косметичних засобів,проаналізовано її комунікативні стратегії та тактики впливу на 
реципієнтів. 
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Анотація. У статті проаналізовано терміни державна мова, офіційна мова,описані ознаки 
державної мови, наведені способи набуття мовою статусу державної, причини функціонування двох 
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і більше державних мов в межах однієї держави та причини відсутності законодавчо затвердженої 
державної мови в деяких країнах світу. 
Ключові слова: державна мова, офіційна мова, білінгвізм, національна мова, мова корінної нації. 
 

Державна мова – закріплена законодавством мова, вживання якої обов’язкове в органах 
державного управління та діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у 
закладах освіти, науки, культури. Цією мовою здійснюється адміністративно-політична та соціально-
економічна взаємодія громадян цілісного мегасоціуму, об'єднаного державою, в результаті чого мова 
стає одним з найважливіших засобів державної інтеграції.  

Офіційна мова – це мова офіційних церемоній, прийомів, презентацій тощо. Якщо такі заходи 
проводяться на державному рівні, то вона співпадає з мовою державною, в інших випадках будь-якою, 
прийнятою як комунікативний засіб різними сторонами. Вона може бути мовою національної меншини, 
яка мешкає на території країни, мовою іноземною або регіональною чи мовою міждержавного або 
міжнаціонального спілкування[7, с.324].  

Часто поняття державна мова та офіційна мова вчені ототожнюють, але з лінгвістичного погляду 
такі висновки є неправильними. Адже для статусу державної мови обов’язковим є його офіційне 
законодавче закріплення, відповідне нормативне оформлення, у той час як статус офіційної мови не 
передбачає обов’язкового проголошення законодавчою владою. 

Національна мова – це мова, що є засобом усного і письмового спілкування нації. Національна 
мова формується разом з формуванням нації, будучи одночасно передумовою її появи, з одного боку, 
та результатом, продуктом цього процесу – з іншого боку. 

Мова корінної нації (автохтонна мова) – мови корінних народів в областях їх традиційного 
проживання.  

Поняття національна мова та мова корінної нації є відмінними. Адже національна мова є більш 
розширеним поняттям і охоплює більшу територію. У той час як автохтонна мова – мова, якою 
розмовляє мала кількість населення. Вона не розвивається, не набуває поширення, а навпаки може 
поступово зникати.  

Мова народу є найважливішим компонентом його комунікативності та культури. Вона виникає 
разом з утворенням етноспільноти й одночасно є умовою його спілкування, ідентифікації та існування. 
Тому не дивно, що в процесі утворення, функціонування та зміцнення національної держави мовна 
політика не лише активно служить досягненням цієї мети, але й є засобом формування в суспільстві 
базових цінностей його існування. Проблема дотримання мовних прав як окремої людини, так і ет-
носпільнот в умовах глобалізації і пов’язаної з нею інтенсивної міграції людей зумовила вироблення 
міжнародних правил і норм. 

У сучасному світі загалом, і зокрема в Європі,  є чимало країн з більш ніж однією державною 
мовою.  

Унаслідок міжмовних контактів виникає білінгвізм – досить поширене явище в багатьох країнах 
світу, що залежить від специфіки мовного взаємоконтактування. У сучасному мовознавстві існує 
значна кількість визначень поняття білінгвізму. Як загальноприйняте визначення двомовності, або 
білінґвізму (від лат. bi “два” і lingva “мова”) Л. Масенко подає трактування американського лінгвіста У. 
Вайнрайха.  Двомовністю він називає практику поперемінного використання двох мов, а тих, хто нею 
користується, визначає як двомовних осіб. Синтезоване визначення білінгвізму в енциклопедії 
«Українська мова» подається як «...практика індивідуального або колективного використання двох мов 
у рамках однієї держави чи соціальної спільності у відповідних комунікативних сферах» [4, с.129]. 

Білінгвізм відображає ситуацію, коли відразу дві мови визнані державою внаслідок юридично 
закріплених норм або законів на рівні офіційних і з рівноправним статусом для кожної з цих мов. 
Серед типових прикладів країн з офіційним білінгвізмом є Канада, Бельгія, Фінляндія, Казахстан та ін. 
[3, с.76]. 

Джерелом білінгвізму, як правило, виступає етнічна неоднорідність самого суспільства, 
наприклад, існування в одній державі двох етносів, що користуються різними мовами.   

В однонаціональних державах немає необхідності юридичного закріплення державної мови, у 
багатонаціональних країнах конституцією (законодавством) статус державної, як правило, 
закріплюється за мовою більшості населення. У деяких країнах відповідно до їхнього територіально-
етнічного складу статус державних надано двом і більше мовам (наприклад, у Канаді – англійській та 
французькій). У демократичних країнах із статусом однієї мови як державної забороняється 
дискримінація громадян за мовною ознакою, носії інших мов мають право користуватися ними для 
задоволення своїх потреб [2, с.260]. 

Проблема державного унормування співіснування мов різних етносів завжди виникає при 
поліетнічності населення країни. Слід погодитися з думкою Б. Тернопільского, який виділяє три 
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основних підходи щодо розв’язання цієї проблеми [8, с.15]. Як пише Б.Тернопільский, перший 
найпоширеніший підхід полягає в тому, що мовою державного життя обирається мова однієї 
національності зазвичай тієї, що зробила основний внесок у формування держави та переважає в 
кількісному відношенні інші етнічні групи. Статус державної мовт може бути зафіксований у 
Конституції, як наприклад в Іспанії та Франції, або не зафіксований, як у Великобританії, США. Такий 
cтaтyc мають, наприклад, іспанська (кастильська) мова в Іспанії, французька у Франції, англійська у 
Великобританії тощо. У текстах законодавчих актів різних країн на позначення поняття державної 
мови можуть бути застосовані різні терміни: офіційна мова, державна мова, національна мова або 
просто як мова даної держави (наприклад, «мова Французької Республіки – французька»). Загалом у 
зарубіжному законодавстві переважає перший з цих термінів [8, с.3].  

Другий шлях вибору загальнодержавного засобу спілкування в умовах двомовності 
(багатомовності) полягає у визначенні як офіційної, тобто державної, всіх основних мов країни. Це має 
місце переважно в тих країнах, де важко визначити якусь одну корінну національність (наприклад, у 
Люксембурзі, де дві офіційні мови французька і німецька) або є території компактного проживання 
двох і більше етносів.  

Як пише О.М.Куць, світова практика засвідчує і третій варіант: також із законодавчим 
закріпленням у функції офіційної мови двох або більше мов, поширених у країні, або зі співіснуванням 
у законодавстві країни понять «офіційна» («офіційні») і «державна» («державні») мови. Статус двох 
офіційних мов – місцевої національної і мови колишньої метрополії – практикується переважно в 
постколоніальних країнах, наприклад, хінді й англійська в Індії, ірландська та англійська в Ірландії. 
Формально в законодавстві цих країн місцевій національній мові відводиться нібито головніша роль 
(вона фігурує першою в переліку офіційних мов, а в нині чинній Конституції Індії, прийнятій 1950 року, 
офіційна роль англійської мови, крім того, була обмежена тільки найближчими 15 роками), насправді ж 
панівне становище в їх державному житті займає саме мова колишньої метрополії [1, с. 81].  

Четвертий варіант: офіційні мови запроваджуються в різних міжнародних інституціях з метою 
полегшення спілкування між учасниками переговорного процесу. В європейських інституціях такими 
офіційними мовами є переважно англійська, німецька, французька й іспанська, в інституціях ООН – 
мови постійних членів Ради Безпеки ООН (англійська, китайська, російська і французька); у СНД – 
лише російська. [8, с.9]  

Державна мова за Б. Ю. Тернопільським виконує такі функції: 
– комунікативно-інтегруюча – як засіб спілкування й інформації: мова об’єднує людей, навіть 

поділених на стpати, клани й партії, створює в них відчуття певної близькості, спорідненості, сприяє 
згуртуванню і перетворенню етносів у націю – державу;  

– регулятивна: за допомогою мови регулюються відносини між людьми в суспільстві, 
узгоджуються їхні інтереси, видаються закони, нормативні акти, здійснюється однозначне їх 
тлумачення; завдяки цьому суспільство неухильно цивілізується;  

– суспільно-виховна: засобом мови утверджуються певні моральні цінності в суспільстві, 
виробляються поняття щодо позитивних і негативних якостей, щодо добра і зла, формується 
громадська думка, суспільство поступово стає більш духовним, людянішим;  

– акумулятивна: мова дає змогу нагромаджувати й узагальнювати життєвий досвід, набутий 
народом як у даний час на всій його території, так і протягом усього попереднього історичного 
існування, і таким чином створює умови для його поступового духовного і матеріального розвитку;  

– вирівнювальна: завдяки мові певна інформація, знання стають здобутком широкого кола 
людей в межах держави, внаслідок чого дедалі зростає культурний та інтелектуальний рівень усього 
суспільства, його творчі можливості;  

– етноідентифікаційна: мова виступає як перша зовнішня ознака, за якою можна розпізнати 
етнонаціональну групу чи її представника; ця функція має могутній консолідуючий потенціал для 
зміцнення групової єдності;  

– символічна: мова разом з прапором, гербом і гімном є символом держави, ставлення до якої 
має бути шанобливим [1, c.164].  

Н.Б. Мечковська виділяє такі надзвичайно важливі функції, що виконує державна мова в 
суспільстві: 

а) державного управління (регулятивну): за допомогою мови встановлюються правові норми, 
які регулюють суспільне життя, упорядковують соціальні відносини, стосунки між людьми у державі; 

б) міжнаціонального спілкування: дає змогу представникам певної нації спілкуватися між собою; 
в) загального інформаційного еквівалента (відповідника): мовці домовляються про однакові 

найменування певних явищ і понять, про те, які значення вони вкладають у певні терміни; 
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г) державного суверенітету: наявність державної мови забезпечує національну своєрідність, 
що є фундаментом держави; 

д) інтеграційну (об’єднання народу країни): об’єднує людей за мовною ознакою, створює в них 
відчуття групової ідентичності, національної спільності; 

е) організаційну: виступає засобом мобілізації зусиль, адекватного передавання волі від одних 
структур суспільства до інших; 

є) інформаційну: забезпечує здатність підтримувати і відтворювати високу інтенсивність 
внутрішніх зв’язків, передавати інформацію в межах суспільства; 

ж) суспільно-виховну: через мову утверджуються певні моральні цінності в суспільстві, мова є 
засобом передання культурних цінностей і традицій, оволодіння мовою прилучає до них, виховує 
людину [4, c.23]. 

Функція державної мови полягає також у тому, щоб реально забезпечити рівні права всім 
членам суспільства, в тому числі й особам, що належать до національних меншин. У пункті 2 статті 21 
Загальної декларації прав людини записано: “Кожен має право на рівний доступ до державної служби 
у своїй країні”. Але без досконалого знання державної мови цей “рівний доступ” не може бути 
реалізований не лише в царині державної служби, а й у здобутті вищої освіти за вибором.  

Отже, можна зробити висновок про те, що кожна країна має свою державну мову та свою мовну 
політику та вирішує свої мовне питання, виходячи із специфіки мовної ситуації, притаманної їй і 
зумовленої її історичним минулим та сучасними реаліями.  
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Summary. The article analyzes the terms of the state language, the official language, describes the 
features of the state language, provides ways to acquire the status of the state, the reasons for the 
functioning of two or more state languages within a single state and the reasons for the lack of legally 
approved state language in countries around the world. 
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Аннотация. В статье проанализированы термины государственный язык и официальный 

язык, описаны признаки государственного языка, приведены способы приобретения языком 
статуса государственного, причины функционирования двух и более государственных языков в 
пределах одного государства и причины отсутствия законодательно утвержденного статуса 
государственного языка в некоторых странах мира. 
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У статті розглядаються сучасні технології машинного перекладу в контексті загального 
підвищення якості й ефективності перекладу. Наведено систематизовану інформацію про 
переклад як особливий вид комунікації. Запропоновано критерії систематизованого опису ресурсів, 
якими може користуватися перекладач.  
Ключові слова: машинний переклад; типологія видів перекладу; перекладацькі ресурси. 
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Машинний переклад являє собою процес передачі змісту тексту на одній мові засобами іншої 
мови з використанням комп'ютерів. У наш час машинний переклад залишається галуззю інтенсивних 
досліджень і пошуків учених. Зростаючий обсяг інформації в мережі Інтернет, розвиток мобільних 
технологій, потреба в досягненні економічної ефективності та величезний обсяг знань, що перевищує 
здатність людського перекладу, є тими факторами, що обумовлюють значний попит на машинний 
переклад. Сучасний стан науки про переклад та спроби встановити і вирішити проблеми практичного 
перекладу призвели до необхідності фундаментального обґрунтування знань про це явище. 

Проблематика перекладності / неперекладності текстів різних типів, ступеня схожості між 
оригіналом і його перекладом широко представлена в  студіях багатьох сучасних мовознавців. Це, 
зокрема, праці А.В. Бірюкова, Ю.В. Ванникова, В.Н.  Комісарова, Т.В. Попової, О.О. Селіванової, А.Д. 
Швейцера та інших. Існують також проблеми щодо навчання автоматичному контролюванню 
перекладачем орфографії, стилістики і синтаксису оригінального тексту, а  також програмного 
забезпечення перекладацького процесу. Насиченість неупорядкованого теоретичного матеріалу щодо 
питання класифікації перекладів, різнобічність поглядів і підходів мовознавців щодо правильності й 
адекватності перекладу, викликають необхідність спеціального дослідження з цієї проблематики. 

Таким чином, актуальність теми нашого дослідження полягає в   необхідності надати 
перекладачеві систематизовану інформацію про переклад як особливий вид комунікації та  
систематизований опис тих ресурсів, якими може користуватися перекладач. 

Об’єктом наукового дослідження є переклад як результат діяльності перекладача (переклад як 
такий, його складники й характеристики). 

Предметом дослідження є ресурси, якими може користуватися перекладач в контексті 
загального підвищення якості й ефективності перекладу. 

Мета нашого дослідження полягає у створенні системного опису автоматичних засобів 
перекладу.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 
1) класифікувати види перекладу та теоретично описати їх; 
2) проаналізувати автоматичні засоби обробки текстової інформації; 
3) здійснити оцінку  якості  мережевих технологій перекладу (online перекладачів) за  

визначеними критеріями. 
Проблема визначення видів перекладу все ще залишається актуальною в сучасному 

перекладознавстві. Це пов'язано з тим, що на сьогоднішній день не вирішені остаточно методологічні 
проблеми перекладу, співвідношення художнього і точного у перекладах різних типів і жанрів тощо. На 
нашу думку, заслуговує на увагу типологія видів перекладу, запропонована P.K. Міньяр-Бєлоручевим, 
яка є недостатньо систематизованою, але найповнішою серед усіх наявних класифікацій згідно з 
синхронічним аспектом. Ця класифікація дозволяє узагальнити різні аспекти підготовки, виконання, 
презентації та функціонування перекладу, співвіднести їх з іншими компонентами перекладацької 
діяльності [3, с.88-93]. (Див. табл. 1.) 

Таблиця 1. 
Типологія видів перекладу за Р.К. Міньяр-Бєлоручевим 

1. за співвідношенням типу МО та МП 1.1. внутрішньомовні переклади: 
1.1.1. діахронічний переклад; 
1.1.2. транспозиція. 
1.2. міжмовний переклад: 
1.2.1. бінарний; 
1.2.2. інтерсемантичний; 
1.2.3. трансмутація. 

2. за характером суб’єкта перекладацької 
діяльності ( людина / машина) 

2.1. традиційний переклад (людський) : 
2.1.1. неавторський переклад; 
2.1.2. авторський переклад; 
2.1.3. авторизований переклад. 
2.2. машинний переклад (автоматичний переклад); 
2.3. змішаний переклад: 
2.3.1. автоматичний переклад + традиційна форма 
переробки тексту; 
2.3.2. традиційний  переклад + автоматизовані 
системи переробки інформації; 

3. за типом перекладацької сегментації тексту 
і за одиницями перекладу 

3.1. поморфемний переклад; 
3.2. послівний переклад; 
3.3. пофразовий переклад; 
3.4. абзацно-фразовий переклад; 
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3.5. суцільнотекстовий переклад. 

4. за ознакою репрезентації тексту МО та МП 4.1. письмовий переклал 
4.1.1. письмовий переклад письмового тексту 
4.1.2. письмовий переклад усного тексту 
4.2. усний переклад 
4.2.1. усний переклад усного тексту 
4.2.2. усний переклад письмового тексту 
4.2.3. синхронний переклад 
4.2.4. послідовний переклад 
4.2.4.1. односторонній переклад 
4.2.4.2. двосторонній переклад 

5. за ознакою жанрово-стилістичної 
характеристики твору МО 

5.1. науково-технічний переклад; 
5.2. суспільно-політичний переклад; 
5.3. художній переклад; 
5.4. військовий переклад; 
5.5. юридичний переклад; 
5.6. побутовий переклад. 

Отже, системний підхід до вивчення перекладу передбачає структурування і  упорядкування 
перекладацької діяльності відповідно до різних критеріїв виконання перекладу, а саме, принципів, 
методів проведення перекладацької діяльності, класифікації видів перекладу, розрізнення понять 
типу, виду, стилю, жанру, способу, прийому перекладу. 

Аналізуючи програми машинного перекладу, потрібно відразу зазначити, що вимоги до  них не 
повинні бути такими ж, як і до перекладу, який виконує людина. Переклад, зроблений комп'ютером, 
поки що далеко не ідеальний, але текст, отриманий в результаті роботи електронного перекладача, 
дозволяє у більшості випадків зрозуміти суть документа, який перекладається. Далі цей документ 
можна корегувати, маючи базові знання іноземної мови та добре орієнтуючись в предметній галузі, до 
якої належить інформація, що  перекладається. 

Відповідно до ролі людини в процесі виконання МП розрізняють такі його види: 
- МАНТ (Machine-assisted human translation) – переклад, здійснюваний людиною з  

використанням комп'ютера; 
- НАМТ (Human-assisted machine translation) – машинний переклад за участю людини; 
- FAMT (Fully-automated machine translation) – повністю автоматизований машинний переклад [1, 

с. 75]. 
Схема машинного перекладу включає такі етапи: 
1) введення в комп'ютер тексту на МО; 
2) його морфологічний аналіз; 
3) синтаксичний аналіз кожного речення тексту МО; 
4) семантичний аналіз кожного речення тексту МО; 
5) синтаксичний синтез речень МП; 
6) морфологічний синтез кожного слова в складі окремих речень тексту МП; 
7) виведення тексту на МП [2, с. 94]. 
Машинний або автоматизований переклад, як і переклад традиційний, має два значення: 

безпосередньо процес перекладу, протягом якого здійснюється переказ повідомлення з вихідної мови 
мовою вхідною, та  результат цієї роботи – тобто текст перекладу. В  основному, нами буде 
розглянута оцінка кінцевого результату перекладу – тобто тексту, який видає машина [4, с. 81]. 

Якість машинного перекладу можна розглядати на кожному рівні еквівалентності перекладу, на 
рівні перекладу слів, словосполучень, речень, тексту, навіть на рівні морфем. Але нам здається, що 
заради прагматичних цілей оцінку потрібно здійснювати на текстовому рівні з урахуванням якості всіх 
речень, які входять до складу тексту. 

Для оцінки роботи різних систем МП  ми розробили такий алгоритм дій: 
1) Протестувати роботу різних систем МП, розміщених в Інтернеті. 
2) Охарактеризувати протестовані online-перекладачі за заздалегідь визначеними 

параметрами. (Див. табл. 2.) 
3) При необхідності відредагувати переклади та проаналізувати обсяг своєї роботи, 

заповнивши таблицю, яка характеризує процес редагування. (Див. табл. 3.) 
Таблиця 2. 

Вихідний текст Переклад 1, 
https://translate.google.ru 

Переклад 2, 
https://translate.yandex.ua 

Житель Чикаго находится в 
активном розыске по   подозрению в 

Житель  Чикаго знаходиться в 
активному розшуку за підозрою 

Житель Чикаго перебуває в  
активному розшуку за  підозрою в 
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совершении 
преступления.Разыскиваемый 
преступник скрылся с семьюстами 
сорока двумя тысячами долларов. 
Полиция штата совершает 
еженощный патруль по дорогам 
города. Власти объявили о 
вознаграждении, которое можно 
будет получить за поимку 
разыскиваемого лица или за 
предоставление информации о 
преступнике. 

в  скоєнні злочину. 
Розшукуваний злочинець зник з 
сімсот сорок двома тисячами 
доларів. Поліція штату здійснює 
щонічний патруль по дорогах 
міста. Влада оголосили про 
винагороду, яке можна буде 
отримати за  упіймання 
розшукуваного особи або за 
надання інформації про 
злочинця. 

скоєнні злочину. Розшукуваний 
злочинець втік з семьюстами сорока 
двома тисячами доларів. Поліція 
штату здійснює щоночі патруль по 
дорогах міста. Влада оголосила про 
винагороду, яку можна буде 
отримати за затримання 
розшукуваної особи або за надання 
інформації про злочинця. 

Вихідний текст Переклад 3, 
pereklad.online.ua 

Переклад 4, 
http://translate.meta.ua 

Житель Чикаго находится в 
активном розыске по подозрению в 
совершении 
преступления.Разыскиваемый 
преступник скрылся с семьюстами 
сорока двумя тысячами долларов. 
Полиция штата совершает 
еженощный патруль по дорогам 
города. Власти объявили 
о вознаграждении, которое можно 
будет получить за поимку 
разыскиваемого лица или за 
предоставление информации о 
преступнике. 

Житель Чикаго знаходиться в 
активному розшуку за підозрою 
в скоєнні злочину. Розшукуваний 
злочинець сховався з 
сьомастами сорока двома 
тисячами доларів. Поліція штату 
здійснює щонічний патруль по 
дорогам міста. Власті оголосили 
про винагороду, яку можна буде 
отримати за упіймання 
розшукуваної особи або за 
надання інформації про 
злочинця. 

Житель Чикаго знаходиться в 
активному розшуку за підозрою в 
скоєнні злочину. Розшукуваний 
злочинець сховався з  сьомастами 
сорока двома тисячами доларів. 
Поліція штату здійснює щонічний 
патруль по дорогам міста. Влада 
оголосила про винагороду, яку 
можна буде отримати за упіймання 
розшукуваної особи або за надання 
інформації про злочинця. 

Таблиця 3. 
Критерій Переклад 1,2 Переклади 3,4 

Швидкість виконання перекладу швидко швидко 

Якість перекладу: 
- переклад сталих словосполучень 
- прийменникове/відмінкове 
керування, узгодження слів 
 
- недоречне вживання 
дієприкметників 
 
 
 
 
- утворення форм числівників 
 
 
 
- орфографія 

 
- правильний (за підозрою) 
- неправильне 
вживання числових форм 
(влада оголосили) 
- неправильно утворена 
форма дієприкметника 
(розшукуваний злочинець) 
- неправильне 
(семьюстами сорока двома 
тисячами доларів) 
- перекладений текст 
відповідає орфографічним 
нормам оригіналу  

 
- правильний (за підозрою) 
 
-неправильне вживання 
відмінкових форм (по  дорогам) 
- неправильно утворена форма 
дієприкметника (розшукуваний 
злочинець) 
 
- правильне (сьомастами 
сорока двома тисячами доларів) 
- перекладений текст 
відповідає орфографічним 
нормам оригіналу  

Необхідність постредагування тексти потребують  аналізу 
та перекладацьких 
трансформацій 

тексти потребують аналізу та 
перекладацьких трансформацій 

Бажаний результат перекладу: житель Чикаго перебуває в активному розшуку за  підозрою в 
скоєнні злочину. Злочинець, який перебуває у розшуку зник з сьомастами сорока двома тисячами 
доларів. Поліція штату здійснює щонічний патруль по дорогах міста. Влада оголосила винагороду, яка 
може бути отримана за піймання особи, що перебуває у  розшуку або за надання інформації про 
злочинця. 

Отже, найбільш складним для перекладу є наразі лексичний та синтаксичний мовні рівні. Аналіз 
тексту перекладу та помилок системи на кожному рівні може стати зручним помічником у справі 
покращення алгоритму та підвищення загальної якості перекладу. Найкращим відповідно до 
програмних можливостей та збереження змісту тексту є  online-перекладач Google. 

На підставі порівняльних даних, ми виділили такі переваги  систем МП: простота використання, 
швидкість автоматичного перекладу і, безсумнівно, безкоштовність. Системи МП забезпечують також 
правильний переклад елементарних граматичних конструкцій і  надають можливість перекладу з 
різних мов. Проте як Google Translate, так і інші зазначені онлайн-перекладачі є вкрай недосконалими 
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інструментами перекладу, їхні недоліки такі: інтуїтивний  добір словникових еквівалентів, необхідність 
редагування, висока ймовірність калькування синтаксичних структур мови оригіналу, недотримання 
єдності термінології. 

На основі теоретичного аналізу дослідженої літератури, ми встановили, що  проблема 
використання систем МП досі залишається актуальною, тому що неможливо створити універсальну 
систему МП, яка могла б повноцінно систематизувати всі мови світу. 
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The article deals with the available machine translation technologies in the context of the increasing 
the quality and efficiency of the translation. The structured information about the translation as a special form 
of communication has been selected. The criteria for the systematic description of the resources that can be 
used by an interpreter are introduced in step-by-step approach. 

Keywords: machine translation; typology of translation; translation resources. 
Юрченко И. В., Обустройство рабочего места прикладного лингвиста (переводческая 
деятельность) 

В статье рассматриваются современные технологии машинного перевода в контексте 
общего повышения качества и эффективности перевода. Приведена систематизированная 
информация о переводе как особом виде коммуникации. Предложены критерии 
систематизированного описания ресурсов, которыми может пользоваться переводчик. 

Ключевые слова: машинный перевод; типология видов перевода; переводческие ресурсы. 
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Анотація: у статті визначено групи номінацій з національно-культурним компонентом у 
семантичній структурі, на матеріалі сучасної української мови; the article defines groups of 
nominations with a national-cultural component in the semantic structure, based on the material of the 
modern Ukrainian language. 
Ключові слова: лексика, лексикографія, лінгвокультурема, лінгвокраїнознавчий словник, 
національно-культурна лексика; vocabulary, lexicography, linguistic culture, lingvo-national studies 
dictionary, national-cultural vocabulary. 
 

У тезах розглянуто проблему, виділення в українській мові слів із національно-культурною 
конотацією, яка є дуже актуальною в наш час. Визначено критерії виокремлення та тематичні групи 
лінгвокультурем. Опрацьовано результати роботи викладачів Волинського державного університету 
та Львівського національного університету імені І. Франка над мовокраїнознавчим словником-
довідником. 

Метою дослідження є виокремлення  групи номінацій з національно-культурним компонентом у 
семантичній структурі, на матеріалі сучасної української мови й прокоментувати відомості про їх 
представлення в лексикографічних працях. 

На думку сучасних вчених, національно-мовний образ світу як комплекс понять і відношень, 
фіксується мовною системою певного етносу і виявляється на різних мовних рівнях. Найповніше його 
представлення у лексико-семантичній, фразеологічній та синтаксичній системах мови. Також 
присутній він у групі слів і словосполучень, в яких через поняття утілюються різні риси народу такі як: 
географічне місце проживання, громадський побут і звичаї, основні галузі господарства,промисли і 

http://www2.caes.hku.hk/maal/files/2017/06/MAAL7002AppliedLinguisticsintheWorkplace201718.pdf
http://www2.caes.hku.hk/maal/files/2017/06/MAAL7002AppliedLinguisticsintheWorkplace201718.pdf
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ремесла, поселення і житло, національний одяг, традиційні страви, зовнішність, сім'я і родинна 
обрядовість, мистецтво, вірування, мораль та багато іншого.  

Результати дослідження дають змогу впевнено стверджувати, що навчальна лексикографія є 
одним з перспективних напрямків сучасної української лінгводидактики. Оскільки її мета полягає в 
тому, щоб описати лексику та підготувати найрізноманітніші навчальні словники для вивчення 
української мови як іноземної. Не можливо обійти той факт, що укладання лексикографічних видань, 
які б можна було використовувати для навчання української мови чужоземців, в українському 
мовознавстві потребує особливої уваги, бо тут відчувається велика необізнаність та недостатність 
опрацювання проблематики, а наслідком цього є мала кількість лакун [2; 7-8]. 

На нашу думку, лінгвокраїнознавчий словник є одним із найважливіших типів навчальних 
лексикографічних праць, тому що його мета полягає в поданні різних  тематичних груп національно 
значущих лексичних одиниць мови, ознайомленні  чужоземців з найвагомішими національними 
реаліями, позначеними власними назвами. 

У лінгвокраїнознавчому словнику семантизують лексику, що відображає історію, спосіб життя, 
традиції та звичаї народу, мову якого вивчають представники інших країн. Адже загальновідомий 
факт, що іноземці найчастіше мають труднощі з адекватним сприйняттям національно-специфічних 
образних засобів мови, які репрезентують етнічну культуру народу [4; 3-6]. Ми вважаємо, що одним з 
головних завдань, такого словника, є ефективне використання лексики, як одного із засобів донесення 
інформації, допомога чужоземцям правильно розуміти й використовувати фонову лексику.  

У науковій літературі, для позначення цих номенів, ми можемо знайти різні варіанти назв, 
наприклад: безеквівалентні слова, реалії, фонова лексика, культурологічні номінації, слова з 
національно-культурною конотацією, етнокультурно марковані слова, національно маркована лексика, 
мовні стереотипи та багато інших. 

Проблематика виділення національно-культурної лексики сучасної української мови зумовлена 
великою кількістю екстралінгвістичних та інтралінгвістичних факторів. Одним з таких є 
неопрацьованість критеріїв розмежування подібних номенів. Ніна Данилюк виокремлює наступні 
критерії:  

 семантичний (слід врахувати  денотативний і конотативний зміст слів та словосполучень);  
 граматичний (у першу чергу, показовий стосовно типових морфолого-словотвірних та 

синтаксичних ознак мови, пестливозменшувальні  суфікси, тавтологія, пркладкові утворення, 
порівняльні звороти, односкладні та неповні речення  та багато іншого);  

 функціонально-стилістичний (культурологічна лексика може створювати в текстах 
національний  колорит, додавати певну частку стилізації та інтимізації тощо);  

 перекладний (частина українознавчої лексики відноситься до безеквівалентної, так званих 
реалій, які, не маючи прямих відповідників, транслітеруються, спеціально пояснюються у примітках до 
тексту; див., зокрема, працю Р. П. Зорівчак «Реалії і переклад» (Львів, 1989), у якій чітко показано різні 
способи відтворення англійською мовою назв українських традиційних страв, одягу, пісень, танців, 
музичних інструментів, етнографічних територій та їх жителів, свят, міфологічних істот тощо);  

 зіставний (продуктивний в ситуації порівняння двох чи більше мовно-національних лексик)  
 лінгводидактичний (доцільно використовувати  при вивченні національних мов іноземцями; 

прикладом є праці Г. М. Миронової); 
 експериментальний (виявляється під час проведення психолінгвістичних, соціолінгвістичних 

експериментів  систем у контрастивній лексикології).  [1; 3-5] 
Застосовуючи названі критерії, викладачі Волинського державного університету - працівники 

лабораторії культурологічної лексики уклали першу книгу лінгвокраїнознавчого словника - довідника 
«Україна в словах». Він призначений  для учнів старших класів та студентів. Словник побудований за 
тематичним принципом і складається з 24 розділів: 1-ша частина - «Наша держава - Україна», 2-га 
частина - «Географічні об'єкти». У кожній словниковій статті можна знайти подане авторами 
тлумачення лексем, форми називного, родового, кличного відмінків однини, називного відмінка 
множини, пестливо-зменшувальні та збільшувальні форми. Також авторами наведені синоніми, типові 
означення, варіанти, сталі вислови - прислів'я, приказки, фразеологізми. Сама культурологічна 
частина статті містить відомості про символічне, обрядове значення названого словом поняття та 
деякі історичні аспекти. В словнику вживання слова проілюстроване прикладами використання 
номінацій у текстах різного типу жанрів [3; 4-6]. 

З метою більш детального й точного виділення груп лінгвокультурем, у процесі дослідження, 
нами було опрацьовано  ще один словник, а саме – «Лінгвокраїнознавчий словник власних назв 
української мови». Він є колективною працею науковців кафедри українського прикладного 
мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка. Слід зауважити, що майже 
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кожен зшиток словника має супровід не тільки науковою статтею, про певну групу онімів, а також і  
методологічною статтею про лексикографічне опрацювання власних назв відповідної тематичної 
групи. На нашу думку у методологічних заувагах досить чітко окреслено структуру словника, 
особливості побудови словникової статті, а також пояснено використану систему спеціальних 
позначок. Лексикографічний опис власних назв доповнюють тексти лінгвокраїнознавчої тематики. 
Тексти для читання розміщено після словникової частини. Ми вважаємо, що цей словник спроба 
заповнити прогалину в українській лексикографії, оскільки видань у яких власні назви були б описані в 
лінгвокраєзнавчому аспекті комплексно не має. 

В нашому бурхливому сьогоденні,  питання опрацювання лексики української мови  не тільки не 
втратило своє актуальності, а й навпаки стало дуже актуальним. Подібні видання прислужилися б у 
нагоді  тим іноземцям, які зовсім нічого не знають про Україну та її культуру або  перебувають на 
початковому етапі ознайомлення з українською мовою, художньою літературою, музикою, 
образотворчим мистецтвом. Подібний метод вивчення історії в системному лексикографічному 
опрацюванні лексики сучасної української мови, безпосередньо сприятиме формуванню національно-
мовної свідомості учнів та студентів [2; 13-15]. 

Опрацювання різних  матеріалів представлених в лінгвокраїнознавчих словниках української 
мови, дало змогу зробити висновок, що ця верства лексики має надзвичайну цінність, безпосередньо 
пов’язану з національною культурою України. Необхідно продовжувати вивчення омонімної лексики з 
погляду лінгвокраїнознавчого потенціалу. Оскільки воно на початковому рівні в українському 
мовознавстві. Ми вважаємо, що саме цей аспект має важливе значення  під час вивчення української 
мови як чужої. 
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