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ГЕРОЇВ У МАЛІЙ ПРОЗІ МИХАЙЛА МОГИЛЯНСЬКОГО 

 

Богданова Марія Ігорівна 

Запорізький національний університет 

Науковий керівник: Богданова Марина Миколаївна, к. філол. н., доцент 

Бердянський державний педагогічний університет 
 

У статті досліджується зумовленість використання художніх засобів 

як особливої стильової манери М. Могилянського. 

Ключові слова: модус, екзистенція, художня деталь, епітет, порівняння, 

метафора, алітерація, асонанс, риторична фігура гіпербола, фразеологізм 

 

Серед літературознавців поняття «стиль» викликає дискусії. Деякі з них 

розглядають стиль як особливості мови певного твору або окремого 

письменника. Вузькість такого погляду очевидна, оскільки доведено, що «в 

поняття стилю літературного твору входять не лише мовні засоби, а й теми, 

образи, композиція твору, його художній зміст, утілений словесними засобами, 

але не такий, що вичерпується словами» [2, с. 35]. 

Дослідники акцентують увагу на зв’язку поняття «стиль» зі змістом і 

формою твору, виступаючи проти обмеженого, суто лінгвістичного його 

розуміння: «…єдність змісту і форми розкривається і конкретизується в стилі 

літературного твору. Саме стиль виявляє творчу, духовну індивідуальність у 

зримих і відчутних формах словесно-художнього зображення й вираження» 

[1, с. 71]. Стиль є не механічним поєднанням елементів, а певною їх 

організацією, де кожний із них взаємопов’язаний і посідає визначене художнім 

задумом місце й доцільність. 

У літературознавстві стилі поділяються на загальні – такі, що пов’язані із 

загальними закономірностями літературного процесу (стилі епох, напрямів, 

течій, угруповань) та індивідуальні – такі, що сприяють розкриттю самобутності 

письменника, індивідуальної майстерності. 

Так, у процесі аналізу малої прози М. Могилянського, досліджуючи 

діапазон втілення в ній екзистенціальних модусів, ми дійшли висновку, що 

замало лише констатувати їхню наявність. Для того, щоб реалізувати ідею, 

досягти найбільшого впливу на читача, автору, який обмежений жанровими 

розмірами (маємо справу з оповіданнями та новелами), доводиться знаходити 

відповідні засоби емоційного впливу. Такими у творах М. Могилянського є 

саме художньо-зображальні засоби. Тому нам видалося доцільним дослідити 

http://sites.znu.edu.ua/conf-slovyanska-filologia/1560.ukr.html
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поетику творів письменника, зокрема зумовленість використання художніх 

засобів як особливої стильової манери автора. 

Ми звернули увагу на те, що М. Могилянський за допомогою тропіки, 

поетичного синтаксису й звукопису майстерно розкриває екзистенціальні модуси 

тривоги, відчаю, провини, смерті тощо, увиразнює характеристики героїв, 

умотивовує їхні вчинки (буття-для-смерті, буття-для-себе, буття-для-іншого, 

буття-у-собі). Намагаючись досягти найбільшого емоційного впливу на читача, 

він виважено й доцільно вводить художні засоби в канву творів. 

Письменник блискуче використовує можливості тропіки (епітети, 

метафори, порівняння тощо), до того ж, часто вдається до ущільнення 

словесного полотна, використовуючи конвергенцію – накопичування кількох 

художніх засобів у невеликому уривку твору. Наприклад: «Ліс привітав мене 

лагідним шумом вершин, як доброго знайомого, душевні тривоги котрого він 

здавна знав і не раз заспокоював своєю відвічною мудрістю, упевняючи, що всі 

наші турботи – суєта суєт» [3, с.153]. 

У цій пейзажній замальовці розміром в одне речення, як бачимо, автор 

використовує персоніфікацію, порівняння, епітети, метафору, гіперболу, 

фразеологізм, алітерацію. 

Особливу увагу письменник приділяє художній деталі, досить часто 

дублює її, не змінюючи засобів творення, причому використовує то як рефрен, 

то як обрамлення до твору. Так, наприклад, в оповіданні «Стріл» для 

відтворення модусу буття-для-себе письменник вкладає в уста головного героя 

фразу, якою той характеризує суперника й виправдовує власні вчинки, адже, за 

ним, чоловік коханої – «вульгарний чоловік»: «Говорячи про «труп», вона мала 

на увазі свого вульгарного чоловіка»; «Важко було уявити собі двох людей 

більш різних, ніж вона і її вульгарний чоловік»; «В кімнатах я почув голос її 

вульгарного чоловіка» [3, с.154]. 

Не складно помітити, що, виправдовуючи власну поведінку, головний герой 

добирає для характеристики суперника епітети й метафори з негативним 

забарвленням. Це ніби заспокоює його докори сумління. До того ж, вкраплення 

оцінних характеристик суперника подається на використанні прийому контрасту: 

у коханої – темна безодня очей, молоде жагуче тіло, тремтіння вогких вуст, а в 

її чоловіка – скажені сцени, скажена ревність, зворушені нерви [3]. 

Для самохарактеристики головний герой використовує численні варіації 

епітета шалений, що, за задумом автора, має підтвердити неадекватність стану 

закоханого, якому важко контролювати власні вчинки: шалене кохання, шалені 

уста, шалені поцілунки (2), шалена гра, шалене бажання поцілунків [3]. 

Звертаємо увагу водночас і на майстерне використання автором 

можливостей словотвору. Так, знаходимо в оповіданні епітети й метафори, 

побудовані на використанні лексеми жага й похідних: полум’я жагучості, 

жагуче тіло, жагуче бажання, жагучі уста, притулилася жагуче [3]. 
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І в цьому бутті-для-себе головний герой розчищає собі місце під сонцем 

(життя поруч із коханою), за його ж словами, «…розрубує гордієв вузол» 

[3, с. 154]. Використання цього фразеологізму двічі демонструє рішучість і 

вміння героя досягти бажаного. 

До того ж, ми помітили, що письменник обмежено використовує у творах 

імена й прізвища героїв. Здебільшого він відходить від об’єктивно-описової 

манери й вдається до оповідної. Це допомагає авторові висвітлити перебіг подій 

крізь призму світосприйняття героїв, через їхні екзистенціальні переконання (що 

є пріоритетним для них на певному етапі життя: тривога, провина, відчай, 

самотність тощо) і водночас підкреслити типовість персонажів. Вчинки героїв 

говорять самі за себе, а увиразнюють їх майстерно дібрані художні засоби. 

Так для відтворення модусів тривога, існування, розпач, смерть, воля автор 

використовує влучні образотворчі засоби: епітети: таємнича, нерозгадана 

смерть; смертельна байдужість;іскри божевільної ненависті; метафори: 

перлини сліз; свято відродження життя; він смакує радість життя; настрій, 

убиваючий радість життя; осінній день тихо згасав; метафоричні епітети: 

заспокоїти зворушені нерви; хвилі несли її до світлих берегів радості; відносини 

осяяні теплим, радісним і чистим сонцем весни життя; силкуючись 

загасити пекельний смуток, що рвав мені серце; персоніфікацію: раптом 

неспокій опанував дівчину; ранок віддавна дивився у вікна; без останку вмерло 

кохання; крізь радість дитячих оченят пробилась непевність; порівняння: 

молода, гарна, як квітка, наречена; метушився, мов ранений звір, шукаючи 

ратунку; упав, як сніп, як підкошений; антитезу: зникла моя чистота, брудні 

почування опанували мене (контекстуальна антитеза); і смерть і життя 

здалися чимсь таким малим; як служити брудними руками чистому ділу? 

градацію: усе…почало страчати свої фарби, свою принадність, свою силу; 

сьогодні, вчора і завтра спливаються у своїй безформності; оксиморон: саме те 

було початком кінця; найкраще б вічна темрява, вічний спокій небуття (про 

смерть); її смерть дала життя моїй мертвій душі; гіперболу: вмерти було б 

дуже просто, муки, більш муки хотіла я собі заподіяти; обрамлення: знаю, що 

нема мені іншого ратунку, як отрута, кулька або шворка; символічні образи: 

маленький запашний букетик квіток, що вона власними руками почепила мені, 

зів’яв (символ зів’ялого кохання);з смертю в серці рушив я додому (символ убитих 

почуттів); швидко, швидко погасне вже моя свічка (смерть), стати перед 

справедливим суддею (Богом); перифраз: кав’ярня – храм розпусти, кинути 

виклик небу (Всевишньому); риторичні фігури (питання, оклики): Страждання 

ж,подібні тим, про які сю ніч розповіло мені розбите жіноче серце, не минуться. 

Хто одповість за них?.. Чи ж може бути кара тяжча од мого життя? 

афористичні фрази: Немає такої води, щоб змила з тіла і душі увесь бруд. Не 

маю права брудними руками робити чисте святе діло. Необмежена воля – 

найвищий екстаз; конвергенція: Від очей невиплакані сльози незримими 

струмочками збігали в маленькі серця, і в маленьких серцях тверднула перша 
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свідомість неправди життя (епітети,персоніфікація, метафори, алітерація, 

інверсія). 

Автор виявляє майстерність психолога у відтворенні в одному творі кількох 

модусів: тривога, провина, свобода, вибір («Наречена»). Із цією метою 

письменник влучно використовує градацію в змалюванні ланцюжка подій, що 

передують гріхопадінню та вмотивовують невідворотність подій. Простежимо цю 

градацію: Раптом неспокій опанував дівчину → супроти неї горіли блискучі очі → 

пильний погляд тих гарячих очей → навмисне не дивилась у бік незнайомця → 

чудний усміх злегка торкав пухкі ніжні губи → вабило щось стрітися з пильним 

поглядом тих гарячих мрійних очей → темрява робила більш сміливою → сон 

одлетів від якогось неспокою, що хвилями пробіг по тілу → неспокій і солодка 

утома опанували її всю → тривогою здригнуло серце → хвилі неспокою пробігли 

по всьому тілу → мусила скоритися гіпнотизуючому поглядові набігли нові хвилі і 

в них потонула тривога [3, с. 160-164]. 

Попри те, що письменник активно використовує художні засоби, завдяки 

чому досягає яскравого змалювання подій, він, однак, дуже обмежено вводить у 

канву творів лексеми на позначення кольору. У деяких оповіданнях 

кольороназви взагалі відсутні. А якщо автор і використовує колір, то 

здебільшого це лексема на позначення ахроматичного сірого-чорного кольору – 

темний: темна безодня очей, темні очі горіли, наша темна барлога; безнадійна 

темнота, темна доба реакції. 

Лише в оповіданні «Наречена» письменник на противагу лексемі темний 

вводить кольороназву білий. У цьому творі використання такої антитези 

набуває символічного значення. Письменник застосовує варіації лексем темний, 

темрява 8 разів, поступово підводячи читача до думки про негативність того, що 

відбувається під покровом ночі (модус тривоги, приреченості, провини). Однак 

уведена наприкінці твору лексема білий (букет білих троянд), та ще й повторена 

двічі, наводить читача на думку, що автор не засуджує героїні. Підтвердження 

цього – остання фраза твору: «І наречена йшла назустріч свойому нареченому 

вся облита скісними ще променями веселого весняного сонця, з ясною усмішкою 

на обличчі,вся сіяюча, як сонце, чиста й непорочна» [3, с.165]. 

М. Могилянський вправно використовує в оповіданнях стилістичні 

можливості словотвору й фонетики (алітерації) з метою навіювання читачеві 

відчуття тривоги, неминучості. Так, у творі «Покута» письменник уводить у 

текст лексеми смерть, сум, спокій, страшний,страдник, мука, бруд та похідні, 

впливаючи в такий спосіб на сприйняття читачем трагізму ситуації. Звертаємо 

увагу, що в основному ці слова починаються на свистячий [с]. Простежмо це. 

Лексема смерть використана в оповіданні 8 разів, лексема сум – 9 разів, спокій – 

2 рази, страшний – 3 рази, страдник – 2 рази, мука – 4 рази, бруд – 4 рази. 

Алітерація шиплячих звуків [ж], [ш] і свистячих [с], [ц] та [р] створює 

ефект зміїного сичання, викликає в читача відчуття тривожного очікування 
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розв’язки: «Уява малює страшну перемогу Смерті, чорні крила якої затуляють 

вже світ сонця всьому світові» [3, с.190]. 

До того ж, у одному реченні автор використовує ще й гіперболу, 

метафору, епітет, персоніфікацію, образ-символ, що свідчить про щільність 

думки письменника. 

А от у творі «Вбивство» привертає увагу асонанс звуків [о], [у], [у] й 

алітерація свистячих [с], [ц] і звуків [т], [р], що надає читачеві відчуття відрази: 

«Вбив у серці своїм друга, і трупова отрута отруїла моє серце» [3, с. 204]. До 

того ж, ця фраза повторюється двічі, що свідчить про повтор як стильову 

авторську рису. 

В оповіданні «Наречена» алітерація звуків [р], [с], [ц], [дз] відтворює 

відчуття радості (модус існування), викликає бадьорий настрій: «Весь час у її 

серці дзвеніла слава сонцю і життю» [3, с. 164]. 

Отож, використання для правдивого змалювання екзистенційних пошуків 

героїв яскравих образотворчих засобів, повтор важливих для розуміння 

авторського задуму фраз, висока образність, щільність думки, увага до звукової 

інструментовки окремих уривків тексту, залучення символічних образів – це ті 

риси стилю М. Могилянського, які допомагають читачеві заглибитися у 

внутрішній світ героїв, краще зрозуміти їхні вчинки, не звинувачувати, а 

сприймати їх як особистостей, що живуть повноцінним життям, мають право на 

помилку, здатні на неординарні дії. 
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РАМКИ СОЦІУМУ ЯК РУЙНІВНА СИЛА ДОЛІ ОСОБИСТОСТІ 
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У статті викладено результати наукової розвідки особливостей 

авторської інтерпретації проблеми взаємодії соціуму та особистості в 

короткому оповіданні Л. Бондаревич-Черненко «Звичайна історія». 
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Сучасна українська письменниця, уродженка Білорусі, Лілія Бондаревич-

Черненко написала «Звичайну історію» в жанрі короткого оповідання. 

Коротке оповідання (від англ. short story) – літературний жанр, різновид 

оповідання, який на сьогоднішній день набирає все більше прихильності в 

молодих літературних митців. Його характерними рисами є, насамперед, 

гранична чіткість і лаконічність викладу думок, стислий обсяг (від одного абзацу 

до двох-трьох сторінок), гострий динамічний сюжет і несподіваний фінал. Саме 

такі риси зумовили його популярність у сучасному читацькому колі. 

«Звичайна історія» – це оповідання, написане про «звичайне», на перший 

погляд, життя непересічної особистості. Ця тема в скарбниці літературних 

здобутків України не нова, але Л. Бондаревич-Черненко подає їі в новому, 

свіжому для нашого часу ключі, обираючи для твору синкретичний стиль казки 

й реалістичного оповідання. Письменниця висвітлює важливу проблему сучасної 

української дійсності – руйнівний вплив соціуму на життя особливої, 

неординарної, часто творчої особистості, яка своєю поведінкою, мовою, 

світосприйняттям відрізняється від загальної маси. Ця проблема є дуже гострою 

в наш час, тому твори, які впевнено підводять українське суспільство до пошуку 

шляхів боротьби з нею, є справді необхідними. Доцільність критичного аналізу 

порушених у таких творах проблем зумовлює актуальність нашої роботи. 

Тема дослідження особливостей авторського бачення головної проблеми 

в оповіданні «Звичайна історія» – взаємодії суспільства з особистістю – досі ще 

не увійшла до кола об'єктів наукового інтересу літературознавців, але 

становить мету і завдання нашої наукової розвідки. 

Головною героїнею оповідання є «звичайна» Муха, одна з тисяч таких 

самих, як вона: «Жила-була Муха. На перший погляд, Муха як Муха. Нічого 

особливого. Як і всі інші мухи, вона смажила на сніданок омлет на маленькій 

пательні і летіла на службу...» [1]. Уже на початку твору варто звернути увагу, 

яким роблено байдужим тоном авторка розповідає про свою героїню – ніби 

описує не муху, яка дійсно вміє, наприклад, «смажити на сніданок омлет», а 

звичайну бізнесвумен без долі хвилинки вільного часу. 

Л. Бондаревич-Черненко описує буденне життя головної героїні. І 

здається, ніби нічого особливого в цій «частинці від багатотисячного цілого» 

немає. Муха має цікаву роботу: «Служба була не надто важкою – Муха 

працювала у великій дегустаційній фірмі» [1], занудного егоїстичного шефа: 

«Шеф Муховій вирішив балотуватися в Парламент, висунув свою кандидатуру, 

і миттєво перетворився з нуднющого керівника на кандидата в депутати» [1] та 

найкращу подругу, «... котра очолювала відділ по зв’язках з громадськістю» [1]. 

Але саме завдяки такому млосно-повільному тону читач отримує справжній 

«шок», коли дізнається, чим саме ця непересічна «комаха» відрізнялася від інших, 
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що згодом коштуватиме їй щастя і життя. Виявилося, що Муха веде подвійне, 

таємне від колег і найближчої подруги, життя: може обертатися в ластівку та 

пізнавати світ птахів: «...вона мала свою – велику таємницю, про яку не знав ніхто. 

І тільки в цій таємниці був закодований увесь сенс її існування на землі. В суботу, 

рівно опівдні, вона перетворювалася на Ластівку і летіла з такого безнадійно-

нудного світу мух, з цієї неволі, до світла і радості» [1]. 

Письменниця описує пташиний світ, де опинялася щосуботи Муха, який 

різко відрізняється від обмеженого життя комах: «…Вона літала і бачила все-

все (відомо ж, ластівки літають значно вище мух і всюди, де хочуть), 

прислухалася до незнайомих звуків, торкалася крилами дерев і місяця» [1]. У 

тому чарівному світі Муха знайшла своє перше кохання: «І там, у пташиному 

житті, у неї був друг, а якщо чесно – коханий...» [1]. І саме серед птахів головна 

героїня пізнала істинне щастя життя: «Вона могла б сказати коханому, що 

щасливою і вільною відчуває себе лише тоді, коли вона – Ластівка. Це – 

справжнє, а все інше – ні...» [1]. 

Кульмінацією твору є момент, коли жорстоке суспільство мух дізналося 

про таємницю головної героїні: «Але в суботу до Мухи (зовсім неочікувано) 

прилетіли всі інші мухи. Вони були <...> з надто сердитими (аж червоними) 

обличчями» [1]. 

Цей епізод є розкриттям головної проблеми оповідання – соціум придушує 

будь-який вияв індивідуальності. Він має неймовірну силу, якій не може 

протистояти жодна особа – це сила єдності, одностайної «запрограмованої» 

думки, яка унеможливлює існування протилежної їй точки зору. 

Соціум в оповіданні Л. Бондаревич-Черненко виступає єдиним 

організмом, однією живою масою з обмеженим світобаченням, яке знищує все 

на своєму шляху, подібно до стада диких тварин. Саме такий фінал має 

«звичайна історія» Мухи – обурена юрба наближалася та оточувала її з усіх 

боків: «Вони обступали Муху щільною стіною...» [1], руйнуючи все те 

прекрасне і неповторне, що було в душі головної героїні: «Як ти наважилася 

приховати від нас свою таємницю? <...> Хто дав тобі таке право? Як посміла 

бачити те, що не бачили ми?» [1]. 

Ніколи ще не вдавалося самотній особі, навіть із великою душею і щирим 

серцем, зупинити наступ такої сили: «А виходу не було – скло не пускало... А 

потім вона раптом зрозуміла: ніхто не врятує. <...> Порятунку не було» [1]. 

Л. Бондаревич-Черненко показує, як сильно змінюється ставлення 

соціуму до окремої особистості в залежності від їі вчинків, які юрба завжди 

оцінює виключно на основі власних інтересів: спершу: «До її (Мухиної) душі – 

справи не було нікому» [1], згодом: «... наша Муха знаходилася в центрі уваги: 

до її міркувань прислухалися, звертались до неї за порадою...» [1], а в кінці: 

«... дружно сварили Муху» [1]. 

Авторка оповідання завуальовано описала сучасний устрій українського 

соціуму, і єдиний натяк на це вона подала у фінальному монолозі Мухи: «Ніби 
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ж вже 10 років живемо під іншими прапорами, і серед них можна начебто 

літати куди хочеться... І з ким хочеться» [1]. 

Отже, кінець «казкової» історії фатальний, але саме трагічність є 

головним засобом розкриття ідеї – рамки соціуму безжалісно стискають волю 

особистості. Проблема соціальної взаємодії пов’язана з напрямком ціннісних 

орієнтирів, які є протилежними для кожної зі сторін. Порушення усталених 

суспільством норм поведінки та зовнішності – тобто прояв індивідуальності, 

спричиняють кризові явища у відносинах «особистість–соціум». Під час 

«кризи» юрба здатна на особливо агресивні вчинки, адже її мета в такій 

ситуації – знищити джерело небезпечного відхилення від «канону». Соціум не 

може зрозуміти багатство та неповторність внутрішнього світу особистості, 

оскільки він його знецінює. Для нього головне – підтримувати встановлений 

рівень зовнішньої ідентичності, єдиний для всіх напрямок руху і думок. Це 

замкнене коло, приклад якого – «Звичайна історія» Л. Бондаревич-Черненко – 

гостра проблема сучасного суспільства. 
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Стаття присвячена дослідженню роману С. Лободи «Час Ліліт», з 

метою визначення поетики твору. У науковій розвідці приділяється увага 

з’ясуванню жанрової природи роману, проаналізовано художні особливості 

творення головних образів та їх ролі у канві оповіді, розглянуто проблемно-

тематичний зміст твору. 

Ключові слова: поетика, макропоетика, роман 

 

Поетика (грец. pioetike – майстерність творення) – термін 

літературознавства, який постійно зазнавав внутрішньої змістової переакцентації 

у зв’язку із еволюцією художньої літератури [2, с. 542]. Виходячи з цього важко 

зупинитися на якомусь одному визначенні поняття, яке б допомогло установити 

конкретні рамки дослідження. У статті «Поетика» Р. М. Фрідлендер зазначає, що 

умовно розрізняють «макропоетику», котра оперує поняттями літератури як 

системи, категоріями роду, жанру, уявленнями про композиції оповідного або 

драматичного твору (особливо великої форми – роману, драми), і 

http://ukrainka.org.ua/
http://vseslova.com.ua/word/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%B2.%29-49732u
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«мікропоетику», що вивчає елементи художньої мови і вірша [див.: 4]. Отже, 

метою наукової розвідки є дослідження художньої системи конкретного твору – 

роману Сергія Лободи «Час Ліліт» – у межах поняття «макропоетика», які ще не 

стали об’єктом наукового інтересу літературознавців. 

Твір сучасного українського письменника С. Лободи занурює читача у 

світ, де співіснують люди і янголи, опосередковано міряються силами головний 

герой роману, лікар Єгор Дорн і сама ветхозавітна Ліліт, про яку читачеві 

більше розкажуть Євангелія. На те, що події роману будуть відбуватися за 

участю Ліліт, указує і назва твору. 

Своєрідністю роману є поєднання «реалізму», «магії» та «детективу», що 

виправдовує жанр твору – містичний детектив – і дозволяє читачеві спробувати 

розплутати клубок із таємниць, інтриг і хитросплетінь. 

Епіграф до твору узято з Біблії – від п’ятнадцятого по сімнадцятий вірш 

сьомого розділу з Послання до римлян: «Бо не розумію, що роблю: тому що не 

те роблю, що хочу, а що ненавиджу, те роблю. Якщо ж роблю те, чого не хочу, 

то згоджуюсь із Законом, що він добрий, а тому вже не я це роблю, але гріх, 

що в мені живе» [3, с. 9]. Власне такий епіграф окреслює образ конфліктної 

ситуації між ветхозавітною Ліліт і Адамом, у наслідок чого вона покинула 

Едемський сад і перейшла на гріховний шлях, несучи розлад у життя сучасних 

людей. Проблема вибору спіткає не лише першу жінку, особливо яскраво вона 

представлена в образі Чеслава. 

Оповідь у творі ведеться від третьої особи. Оповідач знаходиться поза 

дією, описуючи психологію вчинків, стан героїв «збоку» – це так звана «точка 

зору всевидючого автора». Він знає про всі події, які відбуваються у творі, 

проникає в думки й почуття героїв, стоїть ніби над персонажами й розповідає 

читачеві про все відверто, не приховуючи жодної інформації. 

Цікавим є хронотоп твору, адже біблійна історія раз у раз перетинає 

сучасність, поступово пояснюючи читачам причини подій сьогодення. Втім 

хронотоп залишається хронологічним. Художній час не має точної дати, але він 

віднесений до певної події, де всі його складові розвиваються в логічній 

послідовності. 

Особливістю композиції є сплетіння двох паралельних площин – 

одинадцять із сімдесяти шести розділів описують події біблійної легенди, інші – 

присвячено зображенню нашого часу. Сполучною ланкою є постать Ліліт, яка 

вперше з’являється в розділі, котрий знаходиться поза нумерацією і оперує 

загальними назвами осіб («постать», «жінка», «дитина»), не називаючи жодних 

імен та не конкретизуючи ситуацію. Сюжет твору надзвичайно напружений, 

переповнений загадками, на які важко знайти відповідь, містикою, котра оточує 

усіх без винятку, і постійно нависаючою загрозою смерті. Фінал твору відкритий. 

Знайомлячись із романом «Час Ліліт», реціпієнт пізнає центральних 

персонажів твору. 
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У Єгорі Дорні читач може розгледіти практичну і діяльну людину. Це 

сучасний лікар-дослідник, який останніми роками вивчає СРСН – синдром 

раптової смерті немовлят. У душі героя переважають глибинні емоційні стани, 

адже три роки тому він втратив свою дружину Риту, яка загинула дивним 

чином, і відтоді барви життя втратили для чоловіка сенс. На тлі цих подій 

сорокарічний Єгор Дорн віддає усього себе дослідженню, власна справа 

опановує ним. Інколи, закохана у Єгора колега Ольга, прагне увірватися в його 

спокійний розмірений темп життя. Проте Єгор завжди намагається бути 

відвертим по відношенню до оточуючих його людей, не даючи порожніх 

обіцянок. Здається, в лікаря Дорна є шанси домогтися успіху в житті, головним 

його завданням буде зуміти зберегти і примножити свої результати, але раптово 

виявляється безпосередній зв’язок між ним та Ліліт. 

Ліліт – перша дружина Адама. У романі автор зображує їх неспокійне 

подружнє життя: жінка не бажала коритися чоловікові і лягати знизу. Саме 

через ці непорозуміння Ліліт покинула Адама і стала на бік темряви. Щоб 

зупинити Ліліт і повернути до райського саду, Господь послав трьох янголів 

Санві, Сансанві і Семангелофа. В результаті між божими посланцями та 

першою жінкою був укладений договір: янголи не знищать Ліліт, проте вона 

поклялася не вбивати немовлят, на яких є печатка янгола. 

С. Лобода зображує Ліліт жорстокою рішучою особистістю, яка в 

здійсненні задуманого не зупиниться ні перед чим. За допомогою цього образу 

автор уводить у твір песимістичний ключ настроїв: усе, що пов’язано з Ліліт несе 

біль та страждання іншим героям твору, неодноразово вона робить невтішні 

прогнози персонажам, яких зустрічає на своєму шляху. Її передбачення 

сприймаються як «рок», фатум, як те, на що герої не можуть вплинути. 

Зовнішність Ліліт у романі канонічна. Це гарна молода рудоволоса жінка, 

яка одягається в червоне й привертає увагу оточуючих: «Він повернув голову і з 

млявим подивом побачив, щотмісце поряд з ним невідомо коли зайняла молода 

рудоволоса жінка. Єгор здивовано хитнув головою і нахилився до неї» [3, с. 10], 

«Жінка в червоному мовчки невизначено махнула вперед» [3, с. 64]. 

Не дарма образ Ліліт поєднує саме ці кольори. Адже червоний – символ 

крові й вогню. З одного боку – повнота життя, свобода та енергія, любов, з 

іншого – ворожнеча, помста й агресивність, страждання. Планета червоного 

кольору – Марс, планета бога війни, для якого проливати кров – звичайне явище. 

Оранжевий – символ слави, величі та гідності, чого і прагнула Ліліт [див.: 1]. 

Ретроспективні включення знайомлять читача ще з одним вагомим 

персонажем твору – Чеславом, образ якого додає романові певної 

філософічності. Чеслав – перекладач, такий собі анахорет сьогодення, який 

покинув гамірне місто та розшифровує стародавні тексти, заглиблюючись у суть 

життя. Його функція в романі вагома, адже через його діалоги з Єгором 

розкривається психологізм обох персонажів і головний ребус твору, пов’язаний 

із біблійною легендою. Виконавши своє головне завдання, Чеслав помирає, але 
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слід його залишається в образі маленької Лілі, яка у свою чергу прямо пов’язана 

з умовною незавершеністю роману, що дає новий виток можливим подіям. 

Позасюжетними ретроспективними елементами також є згадки про 

дитинство Єгора (нещасний випадок на дорозі, пов’язаний з сусідом Юрою), 

розповідь про дитинство і попереднє життя Чеслава, газетна стаття про 

нещасний випадок у Грінвіч-Віллідж, поданий мовою оригіналу. 

Отже, події роману співвідносяться з вічними питаннями: свобода вибору 

особистості, роль фатуму, року в долі людини; двоїстість людської душі – 

розщеплення на божественне і демонічне; одвічна боротьба добра і зла; 

таємниця життя і смерті; роль минулого в сьогоденні тощо. 

У творі простежується низка цікавих для опрацювання елементів 

поетики, які включають особливості жанру, композиції, часопростору, 

загальної образної системи, котрі часом набувають неоднозначного характеру 

та привертають до роману С. Лободи «Час Ліліт» увагу дослідників для 

подальшого наукового аналізу. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ 

ИОСИФА АЛЕКСАНДРОВИЧА БРОДСКОГО 

 

Руденко Катерина Валеріївна 

Науковий керівник: Мещерякова Наталія Павлівна, к. пед. н., доцент 

Криворізький державний педагогічний університет 

 

Анотація. Традиції давньоруської клерикальної літератури, які складалися 

протягом семи століть, переосмислились і отримали новий розвиток в 

поетичних текстах XX – початку XXI століття. Творче звернення до Священних 

текстів як Старого, так і Нового Завіту у російських поетів ніколи не 

переривалося. На початку XX століття російські поети – як символісти, так і 

акмеїсти – використовують образи Святого Письма в своїх віршах. 

І. А. Бродський теж приходить до цієї теми, яка представлена в усі періоди його 

поетичної творчості. Бродський звертається до осмислення біблійних та 



   ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція     
“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ” 

 

16 

 

релігійних мотивів як матеріалу для поетичної інтерпретації. Найчастіше Святе 

Письмо стає для поета джерелом формування його ідейного світу. 

Ключові слова: христианство, Бог, псалом, интерпретация, идиостиль, 

Священное Писание, первоисточник, метафизика, библейский. 

 

Description. The traditions of ancient Russian clerical literature, evolved over 

seven centuries, were reinterpreted and received a new development in the poetic texts 

of the 20th and early 21st centuries. The creative appeal to the sacred texts of both the 

Old and New Testament was never interrupted by Russian poets. At the beginning of 

the XX century, Russian poets – both symbolists and acmeists – use the images of the 

Holy Scriptures in their poems. I. A. Brodsky also comes to this theme, which is 

presented in all periods of his poetic creativity. Brodsky refers to the interpretation of 

biblical and religious motifs as material for poetic interpretation. The Holy Scripture 

most ofen becomes a source for the poet to form his ideological world. 

Key words: Christianity, God, psalm, interpretation, idiostyle, Holy Scripture, 

primary source, metaphysics, biblical. 

 

Актуальность исследования обуславливается многогранностью 

творчества И. А. Бродского и малоизученностью анализируемой темы в 

контексте решения проблемы влияния религиозной и библейской философии 

на тематику и проблематику его произведений. 

Цель исследования: рассмотреть религиозные мотивы в творчестве 

Иосифа Бродского. 

Цель исследования обусловила следующие задачи: 

1. Выявить особенности использования библейских мотивов. 

2. Определить идейно-художественное своеобразие произведений, 

содержащих религиозные мотивы. 

3.Выяснить место библейских мотивов в творчестве И. А. Бродского. 

Спорить о месте христианских ценностей в системе взглядов Бродского, их 

влиянии на поэзию, о месте евангельских и шире – библейских тем в его лирике 

можно до бесконечности, если не обращать внимания на слова самого 

Бродского, указывающие на возможность обойтись без выбора: «Кавафис 

раскрывался между язычеством и христианством, а я не выбирал из них» 

[4, с.156]. Кроме язычества и христианства, это отказ доверять чему-либо, кроме 

непосредственно данного и проверяемого, т.е. позитивизм: «Больше не во что 

верить, опричь того, что покуда есть правый берег у Темзы, есть левый берег у 

Темзы» [4, с.157]. 

Библейский текст в произведениях Иосифа Бродского входит трояким 

образом: именно как монумент культуры, источник автономных от исторической 

ситуации мотивов, архетипов и образов (напр., Адам и Ева в черно-белом раю 

новостроек из стихотворения «От окраины к центру» или совокупность 

библейской метафорики из «Большой элегии Джону Донну»: мотив 
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«библейского сна», влечений, грехов, Ада, Рая, уснувшего Господа, Страшного 

суда, образы ангелов, святых, пророков и проч.); в контексте сакральной 

реальности богослужения и ключевых дат годичного круга церковных 

праздников (сюда можно отнести функционирование новозаветной символики в 

рождественских стихотворениях, «Сретенье» (1972) и др.; своеобразное 

преломление находим также в «Глаголах» с мотивом восхождения на Голгофу); 

как материал для поэтической интерпретации, создания до знакомой степени 

независимого от первоисточника парафраза (яркий пример – стихотворение 

«Исаак и Авраам», которое в силу многочисленных «дополнений» к 

каноническому тексту Священного Писания возможно рассматривать как 

поэтический апокриф). 

Близким аналогом разрабатываемой Бродским темы из библейской 

письменности стают т. н. «Песни восхождения (ступеней)» – собрание гимнов, 

включенные в Псалтирь (Пс. 119-133 по Синодальному изданию). «Песни 

восхождения» исполнялись во время паломничества в Иерусалимское Святилище, 

находящемся на горе (холме) Сион (слово «восхождение» в евр. и греч. языках 

означает дорогу в Иерусалим). Поэтапно характерное надписание приобрело 

переносное значение: эти псалмы наставляют верующего на верный путь, читая 

их, человек увеличивает свой духовный уровень, то есть как бы «восходит». 

Как и в Ветхом Завете, холмы у Бродского служат источником надежды на 

преодоление экзистенциальных противоречий, внимание наблюдающего 

полностью поглощено стремлением вверх. При этом особую роль играет 

диалектика пространства по линии «горé»/«дóлу», маркированном в псалмах 

образами «беззаконий», «презрения», «поношения от надменных», «уничижения 

от гордых». У Бродского ассоциативный ряд не менее выразителен, однако 

акцент поэта стоит на универсальной всеохватности «равнинной» смерти 

(Смерть – это тот кустарник, / в котором стоим мы все; Смерть – это наши 

силы, / это наш труд и пот. / Смерть – это наши жилы, / наша душа и плоть), 

образ которой при этом подчеркнуто демифологизирован (Смерть – не скелет 

кошмарный / с длинной косой в росе). Таким образом, мотив высот приобретает 

трансцендентное измерение [2]. 

У Бродского существенно отличается ритм повествования от библейского 

первоисточника. Создатель книги Бытия разворачивает нарратив стремительно, 

быстро, динамично. В противовес ему Бродский растягивает ход событий, 

иногда останавливаясь на менее значительных подробностях. Так, значительное 

внимание сконцентрировано на «холмах песка», которые со всех сторон 

окружают бредущих по пустыне Исаака и Авраама; они – челны в море, которое 

справа, слева, сзади, всюду. Но наиболее насыщен философскими смыслами и 

реминисценциями центральный образ куста, проходящий красной нитью сквозь 

весь текст поэмы. Сопоставление Авраама с пылающим кустом отсылает к 

образу Моисея и неопалимой купины из 3-й главы книги Исхода («куст горит 

огнём, но не сгорает» – Исх. 3:2). Благодаря кусту Авраам находит место 
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жертвоприношения Исаака. Следующее затем отступление строится по 

принципу разворачивания сквозного образа-метафоры, заимствованному 

Бродским у английских поэтов-метафизиков. Эмблематическая интерпретация 

куста вновь фигурирует во вставном сне Исаака, где прежнее толкование 

возносится на новый, мистико-аллегорический уровень – куст напрямую 

соотносится с крестом. Становится понятной инверсия, предпринятая Бродским 

в названии поэмы: «Исаак и Авраам» – это история Сына, прообраз (прототип) 

крестной жертвы. Языковые средства напрягаются до предела (образ куста при 

этом расщепляется на «атомы», которыми оказываются начертания букв, 

входящих в слово «куст»), чтобы на вершине своих возможностей отобразить 

союз дольнего и горнего, земного и трансцендентного в Таинстве Креста. 

Как и другие произведения, в которых Бродский обращается к 

осмыслению библейских мотивов («Большая элегия Джону Донну», «Сретенье» 

и др.), «Исаак и Авраам» отмечен светом надежды на преодоление царящих в 

дольнем мире стихий распада и небытия. Однако преждевременно было бы 

делать на данном основании вывод о специфическом христианском направлении 

поэтического творчества И. Бродского. Зачастую Священное Писание 

становится для поэта источником реализации креативных интенций, созвучных 

скорее секулярной современности, в условиях которой формировался его 

идейный мир, нежели традиции, церковному Преданию. 

Выводы. И. А. Бродского однозначно нельзя назвать христианским 

поэтом, но его творческий поиск протекает в религиозном пространстве. 

Поэтому библейские сюжеты и персонажи, мотивы и аллюзии часто встречаются 

в его произведениях: «Большая элегия Джону Донну», «Сретенье», «Исаак и 

Авраам», «От окраины к центру» и др. 

В своих произведениях Бродский дает свою философско-поэтическую 

интерпретацию библейских мотивов. На первый взгляд, здесь все достаточно 

традиционно, те же реалии, обстоятельства, действующие лица, что и в 

первоисточнике, только Бродский излагает сюжет и обстоятельства более 

конспективно, перечислительно и, на наш взгляд, несколько декоративно. 

Его стихотворения, содержащие библейские сюжеты поражают своей 

глубинной чувств, изобразительными средствами, использованными автором 

для передачи не только содержания реминисценции, но и его понимания, 

восприятия, мироощущения. 
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ПОЕЗІЯ ПРО КОЗАЧЧИНУ 
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Смирнов Олександр Валентинович 

Науковий керівник: Ніколаєнко Валентина Миколаївна, к. філол. н., доцент 

Запорізький національний університет 

 

У статті розглянуто особливості віршів М. Брацило на козацьку 

тематику, означено їх місце в доробку авторки, вивчено функціювання 

історичного й художнього начал у них. 

Ключові слова: історична правда, козаччина, першоджерело, поетика, 

художня вигадка 

 

Художня обробка історичного факту з метою втілення авторського задуму 

є складним творчим процесом інтерпретації першоджерела, у ході якого митець 

виводить свою концепцію дійсності, сформовану на базі історичної правди й 

домислу і/або вимислу. Витлумачення ідейного навантаження творів історичної 

спрямованості вимагає від дослідника розуміння перебігу цієї трансформації, а 

отже, уваги до першоджерела й письменницької моделі світорозуміння. 

Останній із названих компонентів набуває особливого значення при аналізі 

ліричних текстів, оскільки авторське «Я» виступає в них на перший план, 

розглядаючи історичну реалію через призму суб’єктивної оцінки, а дійсність, з 

одного боку, слугує планом для вираження творчого еґо, а з іншого – історичної 

правди. На взаємодії цих художніх систем і вибудовується образний лад віршів. 

У контексті лірики на історичну тематику в літературному процесі XXI 

ст. особливе місце відведено поезії запоріжанки М. Брацило. У її поетичній 

спадщині подано досить цікаву інтерпретаційну модель перебігу історичних 

подій на Нижній Наддніпрянщині, яка відзначається виразним авторським 

ставленням до описуваного, глибиною творчого переосмислення дійсності й 

високим художнім рівнем неординарних мистецьких рішень. 

Утім, специфіка трансформації історичного матеріалу в поетичний текст 

у творчості М. Брацило, присвяченій подіям козацької доби, ще не була 

предметом наукових студій, чим зумовлена актуальність дослідження. Мета 

роботи – аналіз поетики віршів М. Брацило про козаччину для з’ясування 

особливостей відображення дійсності в них. До основних завдань зараховуємо 
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окреслення місця поезій козацької тематики в ліриці авторки, дослідження їх 

формозмісту й визначення гіпотетичних першоджерел. 

У творчому доробку М. Брацило є цикл так званої «степової» лірики, де 

Дике Поле й Великий Луг виступають своєрідним топосом для розвитку 

почуттів ліричної героїні. В означеній групі творів виразною тематичною 

окремішністю характеризуються вірші історичної спрямованості, які 

репрезентовані поезіями про турецько-татарську неволю, поезіями про 

козаччину й поезіями-перевтіленнями. Відповідна диференціація ґрунтується на 

спільності рис поетики в межах кожної підгрупи текстів. 

Так, у віршах, присвячених подіям козацької доби, фабульним 

персонажем виступає запорожець, а провідним художнім методом є 

неоромантичний, оскільки мисткиня змальовує незвичайну особистість 

(гетьман, характерник) у нетипових обставинах, на тлі яскравих картин 

природи, досліджує динаміку психологічного світу героїв, почасти даючи їм не 

лише авторську, але й соціальну характеристику. Ліричний суб’єкт у поезіях 

про козаччину висловлює ставлення письменниці до описуваного, що 

детермінується біографічним чинником: поетесі з дитинства батьки прищепили 

почуття патріотизму й поваги до історичної минувшини рідного краю, тому 

текстове «Я» несхвально ставиться до тих рішень фабульних персонажів, що в 

історичній перспективі виявилися несприятливими для розвитку держави, 

натомість із піднесенням оспівує позитивні аспекти козаччини. 

Скажімо, поезію «Спокута», у якій показано роздуми Б. Хмельницького 

щодо укладання договору з Московією, побудовано у формі докору гетьманові 

за майбутню ризиковану угоду. Ідея розкривається через невдоволеність 

природи, обіграну поширеною метафорою: «Над тобою ніч свистить арканом, / 

Сплетеним зі степових вітрів» [1, с. 83]. Сам Б. Хмельницький не знає, які 

наслідки для України матиме союз, про що свідчить алегорія «Високо ще небо 

соколине» [1, с. 83] (тобто ще є надія на визволення від Речі Посполитої), але 

його бентежать погані передчуття: «… кружляє твій високий щем» [1, с. 83], а 

поетеса виголошує: «Смутку із відра, що на цямрині, / Ти до краю не допив 

іще» [1, с. 83], ніби пророкуючи політичні чвари. До речі, згадка про відро на 

цямрині – це алюзія на сповідь Прісі з містерії Шевченка: «Я води набрала … 

шлях і перейшла; / Я того й не знала, / Що … [гетьман] їхав в Переяслав / 

Москві присягати!..» [4, I, с. 315]. 

Державний діяч усвідомлює небезпечність договору, який він збирається 

укласти. Емоційна тональність вірша, підтримувана алітерацією, поступово 

підвищується: «Де вам знати, як блукав він степом / І просив пробачення в 

трави» [1, с. 83], досягаючи апогею в імпульсивному порівнянні: «… немов 

кричав до всього краю, / Пияком хитаючись на двох … Хай розсудить Бог!..» 

[1, с. 83]. Утім, Дике Поле залишається невблаганним. Твір завершується тим 

же метафоричним зображенням збуреної природи, що й починався. Цебто 
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маємо справу з поетичним кільцем, де компонент поширеної метафори – свист 

аркану – правомірно назвати й символом (грядущого поневолення). 

Припускаємо: поезія написана не без упливу трилогії М. Старицького 

«Богдан Хмельницький», про що свідчать слова ліричної героїні: «Де ж твій 

сон, Богдане?» [1, с. 83] (в одній із глав роману державний діяч уві сні 

опиняється в польському замку, де вбиває мечем потвору (символічне 

зображення польської корони), тонучи в її крові). Отже, у вірші відображено 

події після Пилявецької битви 1648 р., коли гетьман уже розпочав листування з 

російським царем, але ще не усвідомив своєї мети, тому, змучений ваганнями, 

уночі виходив із шатра в табір, де відчував самотність серед поснулих козаків. 

 У вірші «Характерник» розповідається про життя козака-чаклуна на 

Великому Лузі, а його ремесло, не успадковане нащадками, прирівнюється до 

ars poētica: «Була його поезія німа – / Ото ж і не розчули за віками» [1, с. 89]. 

За текстом, дорослі старого галдовника боялися (і не безпідставно: 

Д. Яворницький писав: «характерники» могли перетворювати людей на кущі» 

[5, с. 176]). Непривітність оточення передають слова з негативною конотацією 

(«… [їм] він здававсь … Марою» [1, с. 89]), порівняння («… Неначе звір, / 

Ходив накле́п…» [1, с. 89]) і натяк («Лякали ним дітей» [6, с. 89]) на турецький 

звичай у минулому страхати малят Іваном Сірком – «урус шайтаном» [2]. 

Але поетесі імпонує загадковість літнього чарівника, який не 

застосовував свою силу проти мирних людей, тому друга частина тексту 

поляризована позитивно лексемами з відповідною конотацією. 

Твір не багатий на стилістичні оздоби, за винятком ошатно 

модифікованої епістрофи: «… він жив у тім селі, / Де стигнуть в небі сполохи 

лелечі» [1, с. 89], що містить синестетичну й фонічну метафори. 

На жаль, мисткиня не залишила вказівок на джерело, з якого писалася 

постать козака. Судячи з наявної у вірші інформації, припускаємо, що це 

химородник Хвесько, згаданий у збірці В. Чабаненка [3]. Він також жив на 

Великому Лузі, мав надприродні здібності (його теж боялися), що не передав 

синові, який був сердитим і міг би нашкодити чарами іншим [див. : 3, с. 64]. 

Отже, вірші «Спокута» й «Характерник», складаючи групу поезій про 

козаччину в межах «степової» лірики М. Брацило, відзначаються наявністю 

двох домінант – фабульного персонажа й ліричної героїні, які власне й 

репрезентують історичну правду та художню вигадку у взаємодії. Гіпотетичні 

першоджерела творів – трилогія М. Старицького «Богдан Хмельницький» і 

фольклорний переказ «Химородник Хвесько». Тексти пройняті ліризмом, що 

впливає на пейзажні моделі, і відтворюють дійсність в неоромантичному ключі. 
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ТИПОЛОГИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В МАЛОЙ ПРОЗЕ Т. Н. ТОЛСТОЙ 
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У статті «Типологія жіночих образів у малій прозі Т. М. Толстої (на 

матеріалі збірки «Круг»)» проаналізовані образи жінок у збірці малої прози 

письменниці, виявлені домінуючі риси їх характерів та поведінки, 

запропоновано принципи їх класифікації та охарактеризовані виявлені типи. 

 

In the article «Typology of female images in small prose by T. M. Tolstoy (on 

the material of the collection «Circle»)» analyzed the images of women in the 

collection of a small prose writer, the dominant features of their characters and 

behavior were revealed, the principles of their classification were proposed and the 

identified types. 

 

Ключевые слова: образ, герой, персонаж, характер, тип, типология 

персонажей, малая проза 

 

Т. Н. Толстая – популярный и интересный автор с уникальным стилем и 

видением мира. Её творчество развивается в русле современной женской прозы и 

вместе с тем отличается яркостью, индивидуальностью поэтики, изысканностью 

повествовательной манеры. Она видит необычное в окружающем нас мире, 

замечает изменения, происходящие во взаимоотношениях и поведении 

современной женщины. В её творчестве отражены поиски, характерные для 

постсоветской литературы, постижение которых – одна из актуальных задач 

современного литературоведения. 

Целью доклада является исследование женских типов и создание типологии 

женских образов на материале рассказов сборника Т. Н. Толстой «Круг». 

Научная новизна заключается в новизне самого исследуемого материала, 

в анализе характера воплощения различных женских типов в прозе нашей 
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современницы. Популярные в гуманитаристике классификации женских 

литературных типов Ю. М. Лотмана [3], В. Н. Кардапольцевой [2], 

Е. И. Весельницкой [1] и др. построены на основе анализа классической 

«мужской прозы», задача создания типологии на основе произведений одной из 

представительниц современной «женской прозы» в известных нам работах о 

творчестве Т. Н. Толстой ещё не ставилась. 

Система образов персонажей сборника Т. Толстой «Круг» представлена 

героями, «странность» которых обращает на себя внимание. В талантливой 

женской прозе зачастую глубоко и всесторонне раскрываются особенности 

женского поведения, мышления, чувства. Анализируя отношения героинь 

рассказов Т. Толстой к самим себе, к окружающим, их мировосприятие и 

миропонимание, способы взаимодействия с другими людьми, можно выделить 

такие типы как собственно Первородная женщина, женщина-девочка, наивна 

женщина, женщина-хищник, женщина-мать, демоническая женщина. 

Представительницей собственно Первозданной женщины становится 

Соня (рассказ «Соня»). На первый взгляд сложно определить, что же такого 

особенного сделала главная героиня одноименного рассказа. Биография Сони 

внешне не отличается от биографий других героинь Толстой. Такая же 

неудачница, не принятая обществом и не соответствующая духу времени. 

Однако, презентуя героиню, Толстая отмечает, что Соня умела хорошо 

готовить и шить. Так, пусть и на бытовом уровне, но Соня проявляет 

творческие способности. Другие же героини Толстой были наделены только 

страстным желанием устроить свою личную жизнь. В отличие от них, Соня 

была счастлива. Она была способна любить и жертвовать собой ради любимых. 

На первый взгляд, Соня – неудачница, не принятая обществом и не 

соответствующая духу времени, что свойственно Первозданной женщине, т.к. 

«она не зависит ни от культуры, ни от эпохи, ни от общественного устройства». 

Однако внутренние качества показывают, что морально Соня выше других 

персонажей, не случайно они в ней, в её помощи постоянно нуждаются. Она – 

символ спасительной любви, хранитель человеческой жизни. 

Женщина-девочка (вечный ребенок): Наташа («Вышел месяц из тумана»), 

Женечка («Самая любимая»), Марьиванна («Любишь – не любишь»), Пипка 

(«Огонь и пыль»), повзрослевшая девочка (повествовательница). Этому типу 

свойственны инфантильность, ожидание чуда, надежда на помощь волшебных 

сил. Героини добры, жертвенны, непритязательны, открыты для любви, готовы 

любить любого, кто на них обратит внимание, но, вместе с тем, они пассивны и 

не проявляют особого интереса к жизни. 

Марьиванна, Наташа и Женечка работают с детьми. Марьиванну 

воспитанницы ненавидят, к Наташе проявляют безразличие и непонимание 

(ученики дарят альбом «Коты Европы»), Женечку используют, совершенно не 

считаясь с ее чувствами (отказываются от ее услуг, боясь, что она умрет в их 

доме). Новое поколение жестоко по отношению к уходящему. 
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Интересен образ Александры Эрнестовны (Шуры) (рассказ «Милая 

Шура»). А. Э. – это старушка, которой примерно девяносто лет, женщина с 

«дореволюционными ногами» и очень нелепой шляпкой, украшенной «цветами 

четырёх времён года». А. Э. концентрируется на рассказах о свое жизни, из 

которых мы узнаем, что в молодости А. Э. была красавицей, о чем 

свидетельствуют многочисленные фото, меняла мужчин как перчатки: «Первый 

её муж был знаменитым адвокатом. Второй муж – известный врач. А третий муж 

был не очень…Часто вспоминался крымский роман 1913 года с Иваном 

Николаевичем»[4, с. 51-54]. Такая черта, как умение постоянно выбирать 

«неподходящих партнеров», – одна из основных характеристик типа «наивной 

женщины». Еще одной чертой, и даже крайностью, женщин этого типа можно 

считать зависимость от своих партнеров, и как следствие потеря свободы. 

Женщина-хищник (собственница): Зоя («Охота на мамонта»), Нина 

(«Поэт и муза»), Римма («Огонь и пыль»); Римма благоустраивает свой мир, 

пополняя его предметами «роскошной» жизни: пеньюаром, шторами, 

кофточками. Предел её мечтаний – комната Ашкеанази, соседа по коммуналке. 

Расширение пределов своего мира, в древних мифах представленное как 

героическое завоевание, в жизни Риммы имеет вид жалкого выжидания смерти 

«противника». «Охотница на мамонта» Зоя добывает себе мужа. Аналогична 

история Нины. Ее цель – навсегда заполучить неудачливого поэта Гришуню, 

«положить Гришуню в сундук, пересыпать нафталином, захлопнуть крышку и 

усесться сверху» [4, с. 319]. Здесь влюбленность снижена до собственничества. 

К типу женщина-мать относятся Мать Сергея, Марья Максимовна, 

Леночка, Паня («Спи спокойно, сынок»), (Мамочка («Ночь»), бабушка Петерса 

(«Петерс»), бабушка Наташи («Самая любимая»). Этот тип характеризуется 

проявлением чрезмерной любвик своим детям, попыткой изоляции их от 

внешнего мира. Такое отношение к ребенку приводит к его отстраненности от 

общества и делает неприспособленным к самостоятельной жизни. 

Героиню рассказа «Соня» Аду можно назвать демонической женщиной. Имя 

Ады Адольфовны напрямую ассоциируется с адом и Адольфом Гитлером. (недаром 

действие второй половины рассказа происходит во время Великой Отечественной 

войны). Характерной чертой демонической женщины является умение влиять на 

судьбы, разрушать их, не чувствуя при этом никаких укоров совести. 

Итак, Т. Толстая изображает абсолютно разные типы современных 

женщин. Одни из них оказываются примитивными, избирая средством 

достижения целей жестокость и агрессивность. Другие, которые ладят с 

окружающими, имеют слабую волю, инертны. Типология женских образов 

помогает в полной мере понять философию Т. Толстой. Именно женщина в ее 

рассказах становится индикатором ценностных ориентиров и моделей 

поведений в современном обществе. 
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В статье рассмотрена этнокультурная специфика паремий, пословиц в 

частности, особенности корреляции национального и интернационального 

компонентов в их семантике, проблемы изучения национального и 

униврсального в паремийном фонде разных народов. 

 

This article deals with the ethnocultural specific of paremias (proverbs), features 

of correlation оf national and international components in their semantic. Problems of 

national / universal in the fund of paremias of different people is considered. 

Ключові слова: паремія, прислів’я, етнокультурна специфіка, 

національне / універсальне порівняльно-зіставне дослідження. 

 

Активізація процесів міжнаціональної комунікації, яка є наслідком 

всеохоплюючого процесу глобалізації, призводить до інтенсифікації 

міжетнічної взаємодії з одного боку, та появи міжетнічних конфліктів з іншого. 

Урегулювання конфліктів через міжетнічний діалог, заснований на засадах 

толерантності та взаємоповаги, є важливим завданням сьогодення. Важливим 

етапом на шляху до духовної єдності на міжетнічному рівні є пошук 

універсальних світоглядних цінностей, джерелом уявлень про які є, в першу 

чергу, фольклор. Питання співвідношення універсального/самобутнього в 

фольклорних текстах становить важливу наукову проблему. Метою статті є 

http://sites.znu.edu.ua/conf-slovyanska-filologia/1561.ukr.html
http://sites.znu.edu.ua/conf-slovyanska-filologia/1561.ukr.html
http://sites.znu.edu.ua/conf-slovyanska-filologia/1561.ukr.html
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аналіз характеру кореляції національного та інтернаціонального компонентів у 

фольклорних пареміях та окреслення шляхів її дослідження. 

Етнокультурна специфіка – є однією з дефініційних ознак паремії. 

Фіксуючи особливості, притаманні представникам певної групи (широко – 

нації), паремії можуть бути джерелом інформації про ментальність. Ця 

особливість відзначалася як дослідниками етапу зародження пареміографії: 

«…ніде настільки різко та яскраво не виражається зовнішнє та внутрішнє життя 

народів у всіх його проявах, як у прислів’ях, які відображають його дух, розум і 

характер» [1], «…який широкий та високий образ дають вони про духове житє, 

інтелігенцію, гумор, іронію та життєву обсервацію нашого народу…» [2], так і 

сучасними вченими: «Паремії – це національно-специфічні одиниці мови, 

своєрідні мікросвіти, що відображають моральні закони, здоровий глузд, 

переданий предками в керівництво нащадкам» [3;72], «Образи-еталони 

пареміологічних одиниць є згустком етнокультурної інформації національної 

спільноти, їхнє вивчення сприяє розкодуванню такої інформації та виявленню 

специфічних етнокультурних і ментальних рис» [4;77]. 

Наявність в прислів’ях з одного боку аналогічних, а з іншого специфічних 

культурних смислів закономірно породило проблему дослідження 

співвідношення в прислів’ях інтернаціонального та національного. Литовська 

дослідниця Е.Кокаре зазначала: «Паремії є одним и тих жанрів фольклору, для 

яких характерна дуже висока питома вага інтернаціональних елементів. 

Вивчати паремії кожного народу ізольовано, не беручи до уваги паралелі з 

фольклору інших народів, значило б описувати лише поверхневий бік цих 

специфічних явищ культури, не торкаючись їхньої сутності» [5; 6]. 

Одним з перших вітчизняних дослідників, які звернули увагу на проблему 

співвідношення національного та інтернаціонального елементів в пареміях, був 

І. Франко. У фундаментальній описово-аналітичній праці «Галицько-руські 

народні приповідки» він торкається проблеми автохтонного/запозиченого і 

робить висновок про превалювання специфічно-національного елементу, адже 

запозичення трансформуються відповідно до особливостей культури-реципієнта. 

Авторитетною у зіставній пареміології є теорія радянського фольклориста 

Г. Пермякова, викладена в праці «Основи структурної пареміології» [6]. У 

дослідженнях його попередників адекватність окремих прислів’їв одне одному 

пояснювалася етнічною та мовною спорідненістю народів, запозиченнями, 

зумовленими торгівельними та культурними контактами, подібністю 

історичного досвіду на однакових щаблях соціального розвитку. Вчений ставить 

питання про змістовний збіг в прислів’ях народів, які не контактували один з 

одним та перебували на різних щаблях суспільного розвитку. Різниця таких 

прислів’їв полягає в образній будові, використанні місцевих, специфічних для 

даної області понять, загальне – в їхньому логічному змісті, в характері передачі 

відносин між життєвими реаліями. Учений висуває припущення, що прислів’я є 

знаками певних універсальних ситуацій (моделююча функція паремій), а 
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змістовний збіг пояснюється тим, що закони людського мислення однакові. 

Оскільки кожне явище за своєю сутністю є дихотомічним, то образи будь-якого 

прислів’я будуть зводитися до інваріантної пари біполярних категорій. На основі 

цієї здогадки він будує класифікацію прислів’їв, що базується на принципі їх 

розподілу за логіко-тематичними групами. 

Теорія Г. Пермякова сприяла появі подібних досліджень як у 

фольклористиці, так і в лінгвокультурології. Оскільки категорії 

національного/інтернаціонального є діалектичними протилежностями, що 

складають єдність та здатні переходити одна в одну, то в компаративній 

пареміології склалося два напрямки: перший передбачає дослідження 

аналогічних паремій у фольклорній традиції різних народів, другий 

орієнтований на виявлення співвідношення інтернаціональних та національних 

елементів у прислів’ях певного народу. У будь-якому випадку дослідницька 

робота передбачає як створення типології груп різномовних прислів’їв-

еквівалентів, так і позначення груп прислів’їв, що відображають специфічно 

національні культурні цінності. 

Отже, паремії, синтезуючи сукупність знань людини про світ, є цінним 

джерелом культурологічної інформації. Наявність у різномовних прислів’ях 

тотожних смислів пояснюється універсальністю законів людського мислення, 

близькістю їх до архетипічних ментальних структур суспільної свідомості. 

Унікальність окремих паремійних текстів пояснюється наявністю в них 

компонентів, що відтворили специфічно національні реалії, трансформацією 

запозичень відповідно до особливостей рецептуючої культури, а також 

самобутністю аксіосистеми конкретного народу. Порівняльно-зіставне вивчення 

цінностних орієнтацій на основі аналізу окремого пареміологічного фонду є 

одним з перспективних напрямків сучасної компаративної пареміології. 
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Анотація. У статті робиться спроба аналізу структури фольклорного 

концепту «ліс» на матеріалі ліричної та обрядової поезії. Досліджується 

співвіднесення локусу лісу з базовими семіотичними опозиціями, характерними 

для фольклорної картини світу. 

Ключові слова: фольклорний концепт, фольклорна картина світу, мова 

фольклору, локус, семіотична опозиція. 
 

Abstract. The article makes an attempt to analyze the structure of the folklore 

concept «Forest» relied on the material of lyric and ritual poetry. The correlation 

between the locus of the forest and the basic semiotic oppositions peculiar to the 

folklore picture of the world is investigated. 

Keywords: folklore concept, folklore picture of the world, the language of 

folklore, locus, semiotic opposition. 

 

Проблема языка фольклора как формы выражения народной культуры 

издавна интересует исследователей. В рамках современного 

антропоцентрического подхода особое внимание уделяется человеку как 

создателю фольклорных текстов, рассматривается миромоделирующая функция 

фольклора. Изучение специфики базовых концептов русского языкового 

сознания на материале фольклорных произведений открывает перспективу 

поэтапной реконструкции фольклорной картины мира, чем и определяется 

актуальность предпринятого исследования. 

Фольклорные концепты не тождественны общеязыковым, поскольку 

слово в фольклорном тексте имеет особое фольклорное значение, включающее 

денотативный, символический и коннотативный компоненты, обусловленные 

всей системой фольклорного мировосприятия [7, с. 8−12]. Семантике 

фольклорного слова свойственны лексическая неопределенность, предельная 

обобщенность и нередко алогичность с точки зрения не-носителя фольклорного 

сознания [8, с. 148−153]. Особенно репрезентативны лирические жанры, в 

которых «все подчинено описанию эмоционального мира человека» [8, с. 150]. 

Одной из наиболее частотных групп образов в народной песне являются 

номинации единиц ландшафта [7, с. 15], что объясняется первостепенной 

важностью категории пространства для человека. Архаичной модели мира 

присуще мифопоэтическое понимание пространства [6], выражающееся в 
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семиотической маркированности локусов и топосов [5]. 

Целью настоящей статьи является изучение структуры фольклорного 

концепта «лес» на материале лирической и обрядовой поэзии. 

В рассмотренных нами фольклорных текстах выделяются следующие 

значения, связанные с пространством леса. 

1. Место переживания тоски, горя: «Пойду с горя в темный лес, / В 

темном лесе удавлюсь, / В быстрой речке утоплюсь» [4 1, с. 85]. В системе 

мифологических представлений выделяется оппозиция «дом ‒ лес», 

являющаяся конкретизацией фундаментальной оппозиции «свое ‒ чужое 

пространство» [3, с. 168], в соответствии с чем лес воспринимается как опасное 

место и ассоциируется с отрицательными эмоциональными состояниями. 

2. Символ природной среды, противопоставленной миру человека: 

«Напади-кась ты, роса, ... на темныя на леса, / Навались-ка, грусть-тоска, на 

мила-то дружка» [4 1, с. 239] ; «Иссушил парень дивчонку, / Как в поли 

былинку, / В леси деревинку» [4 2, с. 111]. Очевидно, что данные контексты 

также связаны с негативными переживаниями героев песен. 

3. Соотнесенность с оппозицией «девичество ‒ брак», образное 

выражение отрицательной стороны замужней жизни для женщины: «Они 

[пташки] прочь отлетают / Ко темному лесу, / К зеленой дуброве. / Анна 

Филипьевна, / ... Она прочь отлетае / От батюшкова подворья / К божьему 

суду, / К светлому венчанью. / От божьяго суда ‒ / К лютому свекру, / Ко 

лютой свекрови» [4 1, с. 66]. Для свадебных песен характерно 

противопоставление леса как пространства жениха («чужого») саду как 

пространству невесты («своему») [1, с. 97‒98]. 

4. Место потери ориентации, исчезновения героя: «Во лесах-то брала 

Маша ягодки, / Брамши ягодки, Маша заблудилася» [4 1, с. 151] ; «Кусточки, 

лесочки кругом ... обошла, / Нигде свого дружечка, нигде не нашла» [4 1, с. 56]. 

5. Место встречи, подразумевающей негативные последствия: «Из 

лесочку по песочку / Мил на троички коней катит. / ‒ Здравствуй, душечка моя 

милая, / Я не бить тибе во лесе хочу, / Я проститца с тобой хочу» [4 2, с. 125]. 

6. Место обитания опасных животных: «Как созидал господь землю, 

небеса, / ... Во леса пустил звери лютые... / <...> Я от горя в темны леса ‒ / За 

мной горе со зверьми бежит, / Хочет меня ими затравить» [4 2, с. 93]. Одним 

из планов противопоставления «своего» и «чужого» является оппозиция 

«человеческий ‒ нечеловеческий (звериный, колдовской)» [3, с. 159]. Очевидно, 

что нечеловеческое представляет собой угрозу. 

7. Место жизни и деятельности опасных людей (разбойников, бродяг): 

«Собиралса толька вор-разбойник / В темну ночку ехать на разбой, / Близко к 

лесу подъезжал ‒ / Навстречу паринь маладой, / <...> Он убил его, зарезал...» 

[4 1, с. 243]. 

8. Путь (нередко пугающий, более опасный по сравнению с другими): 

«Вот и полем князю ехать ‒ полем было пыльно, / Вот и лесом князю ехать ‒ 
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ему было страшно» [4 1, с. 129]. 

9. Непреодолимая преграда на пути: «Наезжал Егорий на темны леса, / 

На темны леса, на дремучие. / Ни пройти Егорию, ни проехати!» [4 1, с. 141]. 

В духовных стихах непроходимые леса ассоциируются с язычеством, а 

преодоление их героем ‒ с установлением христианства. Лес как природная 

среда противопоставляется культурному пространству [1, с. 97]. 

10. Большое/далекое пространство (не всегда враждебное человеку, но не 

«свое»): «Солнушко восхожее! / Высоко восходило, / Далеко осветило / Через 

лес, через поле, / Через синее море» [4 1, с. 63‒64] ; «Ну что ж это долго сокол 

ни литить? / ... Знать, наш сокол за лес залетел» [4 1, с. 213]. 

11. Значение обобщенного локуса: «В темном лесе, лесе при долине, / 

При широком лужечке / Месяц светит, солнце греет, / Прилетал мой 

голубчик...» [4 2, с. 76]. 

12. Источник необходимых человеку ресурсов (ягод, грибов, древесины): 

«Што пашли-та девки в лес па ягаду, / Што па черная ягаду смародину» 

[4 1, с. 266]. Данная группа примеров, связанная с утилитарно-прагматическим 

пониманием леса, невелика в сравнении с количеством контекстов, 

раскрывающих символические и оценочные смыслы, что свидетельствует об 

отнесенности утилитарной зоны к периферии концепта. 

Таким образом, ядерным значением фольклорного концепта «лес» 

является соотнесенность с «чужим» пространством, последовательно 

получающим отрицательную оценку. Устойчивость данного значения позволяет 

признать лес фольклорным символом [2, с. 110‒114]. Негативно-оценочные 

коннотации дополнительно выражаются постоянными эпитетами темный, 

дремучий. Примечательно, что данные прилагательные являются одними из 

наиболее частотных реакций на стимул лес, даваемых современными носителями 

языка в ходе ассоциативных экспериментов [9]. Следовательно, выявленные 

нами на материале фольклорных текстов значения универсальны, актуальны не 

только для архаичного, но и для современного языкового сознания. 
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Анотація: Стаття присвячена визначенню характерних рис, 

притаманних демонологічним образам у творах М. В. Гоголя та О. М Сомова. 

 

Annotation: the article is devoted to the definition of the characteristic features 

inherent in the demonological images in the works of M. V. Gogol and O. M. Somov. 
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Демонологические образы вплоть до нашего времени являются 

неотъемлемой частью мифологии. Фольклорные традиции занимают особое место 

во многих произведениях русской литературы, таких как Н. В. Гоголь «Вечера на 

хуторе близь Диканьки», «Миргород», М. Н. Загоскин «Вечер на Хопре», 

В. Ф. Одоевский «Импровизатор», А. С. Пушкин «Гробовщик», А. К. Толстой 

«Упырь», «Семья вурдалака», О. М. Сомов «Русалка», «Оборотень. Народная 

сказка», «Кикимора» и др. Изучению демонологических образов посвящены 

работы А. Н. Афанасьева, Ф. И. Буслаева, В. И. Даля, А. А. Потебни, 

Э. В. Померанцевой, Л. Н. Виноградова и др. 
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Цель статьи – рассмотреть и раскрыть характерные черты, присущие 

демонологическим образам в произведениях Н. В. Гоголя и О. М. Сомова. 

Демонологические образы в русской литературе присутствовали всегда. 

Нужно отметить то, что литература высветлила лишь небольшую часть 

нечеловеческого мира. Писателей пленил этот необъяснимый, неизвестный, 

устрашающий мир фантастических существ. Не обошёл стороной этот 

таинственный мир, полный разной «нечисти», также Н. В. Гоголя и О. М. Сомова. 

В произведениях этих авторов персонажами выступают человек и де-

моническое существо. Большой популярностью пользовался черт (дьявол) – 

универсальный образ, обозначающий любую «нечистую силу». Для 

произведений, в которых описаны фольклорные традиции, характерны время, 

место события, образ демонического существа (его портрет и поведение). 

Демоны появляются в «нечистое», пограничное время года и суток: на святки, в 

купальскую ночь, в полдень, в полночь, перед рассветом, после заката солнца. 

Все происходит в сумерках, беспросветной ночью, в тумане, при свете месяца. 

Человек встречается с ними там, где они пребывают: в основном, в пустынных 

и опасных местах. 

Встреча с демоном всегда неожиданна. И столь же неожиданно он 

исчезает из глаз. Как правило, сюжет строится на стремлении демонического 

существа причинить человеку вред, но некоторые демоны могут быть 

нейтральными к человеку и даже помогают ему. Также, нужно отметить, что 

внешний вид фантастического персонажа разнообразен. Это «нечистая сила», 

способна принимать разные формы и любые размеры [4]. 

Мы отметили, что демон может обладать различным внешним видом и 

все эти разные внешние облики мы можем проследить в повестях «Вечера на 

хуторе близь Диканьки» Николая Васильевича Гоголя. 

В «Сорочинской ярмарке» тема беса является второстепенной. На 

ярмарке рассказывают страшную историю о чёрте, искавшем свою красную 

свитку. Гоголь иронизирует над тем, что чёрт пропивал своё состояние вместе с 

людьми в шинках. Образ чёрта похож на образ человека, вот только рога и 

копыта никуда не исчезают. Иногда упоминается, что у чёрт ещё есть и свиное 

рыло. Мы можем отметить, что Гоголь придерживается традиционного 

описания чёрта в этой повести. 

Образ страшного колдуна мы встречаем в «Страшной мести»: «Когда же 

есаул поднял иконы, вдруг все лицо его переменилось: нос вырос и наклонился на 

сторону, вместо карих, запрыгали зелёные очи, губы засинели, подбородок 

задрожал и заострился, как копье, изо рта выбежал клык, из-за головы 

поднялся горб, и стал козак - старик» [3, c.132]. Колдун обладал огромной 

силой, был способен к оборотничеству. Как и в фольклоре, колдун предпочитал 

уединение и редко выходил на люди. 

«Майская ночь, или утопленница» знакомит нас ещё с одним персонажем. 

Русалка у Гоголя – девушка-утопленница, над которой издевалась её мачеха 
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ведьма. Традиционен сюжет: падчерица отрубает кошке руку, а на утро видит, 

что у ведьмы перебинтована рука. Два этих образа даны в фольклорных 

традициях. Ведьма была красивой женщиной средних лет, имела способность к 

оборотничеству (превращалась в кошку). 

У О. М. Сомова проявлялся интерес ко всему чудесному и мистическому. 

На страницах его «небылиц» присутствуют демонологические образы, взятые 

из народных поверий – русалки, колдуны, оборотни и т.п. 

В «Русалке» О. М. Сомов следует традициям в описании таких 

демонологических образов, как русалки и колдуна, их характера, поведения, 

окружения. Русалка у него – это незамужняя девушка Горпинка, которая 

утопилась, оставив мать одну. Та, в свою очередь, не хотела верить в смерть 

своей дочери и пошла за помощью к одному старому колдуну. Сомов детально 

обрисовывает самого колдуна – «старика скрюченного, сморщенного, точно 

выходца с того света» [5]. Старик хрипит «чуть слышным голосом, как будто 

б этот голос выходил из могилы» [5]. Еще более подробно обрисовывается его 

необычное окружение: «Около него был очерчен круг, в ногах у него сидела 

огромная черная жаба, а кругом кипел и вился всякий гад: и ужи, и змеи, и 

ящерицы, по сучьям деревьев качались большие нетопыри, а филины, и совы, и 

девятисмерты дремали по верхушкам и между листьями» [5]. Он подсказал 

ей, как заманить дочь домой. Мать нашла свою дочь среди русалок в лесу: 

«быстро как вихрь помчалась через поляну несчетная вереница молодых 

девушек; все они были в легкой, сквозящей одежде, и на всех были большие 

венки, покрывавшие все волосы и даже спускавшиеся на плеча. На одних венки 

сии были из осоки, на других из древесных ветвей, так что казалось, будто бы 

у них зеленые волосы» [5]. Когда дочь оказалась дома, то тут же превратилась в 

мёртвое неподвижное тело. Ровно через год дочь оживилась и со смехом 

убежала в лес. Автор в этом рассказе придерживался русского фольклора, так 

как, в соответствии с поверьями, «в Русальную неделю русалки выходили 

резвиться и водить хороводы, а в последний день своего праздника они 

покидают землю, возвращаясь на тот свет» [2, с.448]. 

В заключении стоит отметить что О. М. Сомов и Н. В. Гоголь чётко 

следовали фольклорным традициям при описании демонологических образов: 

русалка, оборотень, колдун, чёрт. Являясь выходцами из Украины, стремились 

преобразовать некогда услышанные ими на родине предания в романтические 

истории. 
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Аннотация. В исследовании проанализированы тематические группы 

названий отвлеченных действий, процессов и состояний, употребляемых в 

частных письмах ХVІІІ века. Наиболее распространенными оказались 

наименования результатов речевой и умственной деятельности человека, 

различных действий, процессов, особенно связанных с профессиональной 

деятельностью, деловыми отношениями, а также существительные, 

обозначающие особенности поведения человека, его поступков, чувств. 

Ключевые слова: название действия, тематическая группа, лексическая 

система, украинский язык ХVІІІ века. 

 

Summary. The study analyzed thematic groups of the names of abstract 

actions, processes and states used in private letters of the XVIIIth century. The most 

common were the names of the results of speech and mental activity of a person, 

various actions, processes, especially related to professional activities, business, as 

well as nouns denote features of human behavior, his actions, feelings. 

Key words: the name of the action, the thematic group, the lexical system, the 

Ukrainian language of the XVIII century. 

 

Актуальність. Назви дій репрезентують значну частину словникового 

складу сучасної української мови і позначають опредметнену дію, процес або 

стан, а також їх результати. Такі найменування поєднують у собі “елементи 

дієслівної семантики з категорійним значенням іменникаˮ [1, с. 58]. Вивчення 

особливостей формування цієї групи слів та їх функціонування на різних 

історичних етапах становить значний науковий інтерес, адже комплексний 
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аналіз лексичної системи української мови неможливий без діахронічного 

вивчення окремих тематичних груп. 

Постановка проблеми. Словотвірна структура, семантика та особливості 

функціонування іменників-девербативів неодноразово опинялися в центрі уваги 

вітчизняних і зарубіжних мовознавців, зокрема П. Білоусенка, К. Городенської, 

Є. Карпіловської, Н. Клименко, В. Німчука, О. Олексенка, Л. Колібаби, Т. Коць 

та ін. Однак на сьогодні, не зважаючи на значні досягнення в розвʼязанні цього 

питання, залишаються докладно не вивченими лексико-тематичні групи назв дій 

в українській мові ХVІІІ ст. Саме на цей період припадає значне зростання 

кількості таких найменувань, яке лінгвісти повʼязують із розвитком наукової та 

філософської думки. На їх погляд, широке використання іменників-девербативів 

активізувалося під впливом поширення друкованих видань [1, с. 59]. 

Мета дослідження – визначити лексико-тематичні групи назв 

опредметнених дій, зʼясувати їх склад та особливості вживання в українській 

мові ХVІІІ ст. на матеріалі приватних листів. 

Виклад основного матеріалу. У ХVІІІ ст. завершився перехід української 

мови до народної основи, який характеризувався значним жанрово-стилістичним 

розвитком традиційної літературно-писемної мови. Епістолярний, або жанр 

приватного листування, на думку вчених, був найбільш типовим саме для цього 

періоду, хоча не становив в умовах ХVІІІ ст. окремого стилю й розглядається як 

частина ділового [2, с. 5–7]. Документи такого характеру стали основним 

джерелом нашого дослідження тематичних груп назв дій. 

Іменники на позначення узагальненої дії, процесу стану представлені в 

обстежених листах доволі широким колом лексем, які в семантичному плані 

утворюють кілька різноманітних за обсягом груп. 

Найменування результатів розумової та мовленнєвої діяльності 

обʼєднуються, певно, в один з найбільших за обсягом шарів лексики 

аналізованого періоду, наприклад: з прошенія моєго (1711 ПЛ 18); указъ єго 

архипастирской млс̃ти (1714 20); прошу позволєння (1717 22); прєкладат 

жалобу о том (1717 22); от мєнє наставълєнія (1720 26); на вашєго тижъ 

дому чєстъ и похвалу (1722 29); бєз всякого розъговору (1723 32); в замислахъ 

моихъ (1723 33) тощо. 

Назви різноманітних дій, які вчиняє людина, трапляються в багатьох 

текстах аналізованого стилю: въ опълачєнъю налєжнаго сєбђ долгу (1717 23); 

для отобрання остатку своихъ недобранихъ конєй (1718 24); не вчинилисмо … 

порахунку (1719 25); на побудку въдарити на котлђ (1720 26); уклонъ мой 

нижайший (1722 29); о позичєнє дєнєгъ на виплачєнє долгу мого (1723 34); для 

покупки биковъ молодихъ (1737 78); для осмотру присланній (1737 82); 

должного мого поклона (1739 86) та ін.  

Найменування видів професійної діяльності, постійних занять, трудових 

процесів, а також дій, зумовлених діловими стосунками, в обстежених 

приватних листах трапляється багато, що продиктовано стилем аналізованих 
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памʼяток: доброволнаго торгу (1714 19); приняли були в дозор (1718 24); въ 

вђрную службу (1723 33); куплєю набитую (1740 90); по уговору, мєжду нами 

учинєнномъ (1746 114); подчинка и до зими продолжитись можєтъ (1748 117); 

для продажи (1748 118); за росходомъ на суєтнихъ лђкарєй (1749 119) тощо. 

Назви дій, що позначають переміщення, рух у просторі, за нашими 

спостереженнями, були доволі поширеними, наприклад: за прииздомъ своимъ 

(1711 17); до повороту моєго зъ Глухова (1711 17); для бєзпєчнђйшого зъ тђлом 

пєрєходу (1720 26); єго … прибытія надђятся вскорђ (1737 78). 

Найменування особливостей поведінки істоти, її вчинків становлять 

окрему лексико-семантичну групу: мнђ сєго послушанія (1714 19); отчєскому 

призрђнію вручившися (1714 19); особливого приложит старанія (1737 80); да 

и я самъ старатєлство о том приложит (1749 119) та ін. 

Назви почуттів істоти (фізичних і психічних) трапляються, за нашими 

даними, рідше: на подвигъ страданія (1716 22); нємалоє удивленіє, а при томъ 

и въ нє мєншоє ж того сумненіє (1747 116). 

Найменування негативних випадків у житті особи, насильницьких дій 

представлені такими іменниками: въ такихъ моихъ тяжъкихъ припадкахъ и 

напастяхъ (1711 18); моя втрата (1717 22); съ доброй воли свій, а не с 

примушєнья (1718 25) тощо. 

Назви процесів характеризують різноманітні сторони тогочасного 

людського життя: дни житія (1714 20); завђдованъє (1717 23); во вђчноє 

владђеніє даруємъ (1718 25); далъ чоловђка трохъ для оборони (1723 31). 

Висновки. Отже, в памʼятках епістолярного жанру ХVІІІ ст. широко 

представлені різні тематичні групи лексики, що відбивають побут людини, її 

становище в суспільстві, господарську діяльність, ділові стосунки тощо. 

Важливе місце серед таких слів належить іменникам на позначення 

опредметненої дії, стану або процесу. Найбільш поширеними виявилися 

найменування результатів мовленнєвої та розумової діяльності людини, назви 

різноманітних дій, процесів, особливо повʼязаних із професійною діяльністю, 

діловими відносинами, а також іменники на позначення особливостей 

поведінки істоти, її дій, почуттів тощо. 
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КОММУНИКАТИВНО-СИНТАКСИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

БЕССОЮЗНЫХ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В РАССКАЗАХ ДАРЬИ СИМОВОЙ 
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На матеріалі оповідань Дар’ї Симонової розглянуто безсполучникові 

складні речення на комунікативно-синтаксичному рівні. При актуальному 

членуванні проведено аналіз прагматичних властивостей безсполучникових 

складних речень, зумовлених семантичними зв'язками між предикативними 

конструкціями. Виділено найбільш продуктивні розряди прагматичних моделей 

побудови безсполучникових складних речень. 

Ключові слова: безсполучникове складне речення, прагматика, 

прагматична модель побудови, семантика, актуальне членування, тема, рема 

 

On the material of the stories of Darya Simonova, asyndeznye complex 

sentences on the communicative-syntactic level are considered. With the actual 

segmentation, an analysis of the pragmatic properties of conjunctionless complex 

sentences caused by semantic relations between predicative constructions has been 

carried out. Productive pragmatic models for constructing conjunctionless complex 

sentences are defined. 

Key words: conjunctionless complex sentence, pragmatics, pragmatic model 

of building, semantics, actual segmentation, theme, rem 

 

К исследованию бессоюзных сложных предложений (БСП) обращались 

многие лингвисты, среди которых А. М. Пешковский, Н. С. Поспелов, 

Н. С. Валгиной, В. А. Белошапкова, Л. Ю. Максимов, В. В. Бабайцева и др. В 

последнее время лингвистические исследования сосредоточены на изучении 

речевых процессов и их реализации в синтаксических структурах. В связи с 

этим, актуальность исследования состоит в изучении БСП с точки зрения 

коммуникативно-синтаксического и коммуникативно-прагматического аспектов. 

Цель статьи – определение актуального членения БСП и выявление 

прагматических особенностей данных предикативных структур на материале 

рассказов Дарьи Симоновой «Сладкий запах вторых рук» и «Игра в сочельник». 

Впервые вопрос об актуальном членении предложения был поставлен 

Пражской лингвистической школой С. В. Латезиус, Я. Фирбас, Ф. Данеш, 

Й. Вахек, В. Матезиус и др. Приступая к анализу БСП с позиции 

коммуникативного синтаксиса необходимо отметить, что для предложения 

наиболее существенным свойством является способность выступать в качестве 

средства общения (коммуникации). Строение предложения в зависимости от 
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того, какое коммуникативное задание говорящего выполняет это предложение 

в речи, отражается его актуальным членением, где выделяются тема («данное», 

основа высказывания) и рема («новое»). 

Исследование коммуникативно-синтаксической организации БСП 

отражает его прагматические характеристики. Следует отметить, что изучение 

прагматики, прежде всего, связывают с развитием теории речевых актов. 

Основополагающим в данной теории является то, что минимальной единицей 

речевого общения является не слово или предложение, а сам акт (например, 

просьба, приказ, извинение). Автором теории речевых актов является Дж. Остин. 

Он выделил следующие типы речевых актов: 1) локутивный акт – представляет 

собой фонетическую оболочку высказывания, обладающего фонетической, 

лексико-семантической и грамматическими структурами; 2) иллокутивный акт – 

указывает не только на содержание пропозиции, но и на интенцию говорящего, 

его коммуникативную цель; 3) перлокутивный акт – служит воздействию на 

адресата для достижения запланированного результата [2, с. 28]. 

Бессоюзное сложное предложение формируется на основе смыслового 

соотношения предикативных частей и их лексического наполнения. Актуальное 

членение опирается на структурно-семантические модели построения БСП. 

Близость теории актуального членения предложения и прагматики 

подтверждается наличием в ней таких прагматических параметров, как учет 

интенции говорящего, информационного состояния коммуникантов в 

определении структуры мысли, которая содержится в предложении [3, с. 114]. 

Прагматические функции БСП связаны с его семантикой. Немецкий лингвист 

К. Вагнер в своей работе «Pragmatik der deutschen Sprache» [1] применительно к 

немецкому языку разработал основные модели речевого высказывания. 

Опираясь на семантику речевого высказывания, происходит дешифрация 

содержания с точки зрения влияния на читателя/слушателя, привлечение его 

внимания, манипулирования сознанием. В качестве коммуникативно-

прагматических схем (моделей) построения ученый выделил: уточнение, 

проблематизацию, иронию, упрощение, усложнение, предупреждение, 

аргументацию, заключение и т.д. Опираясь на теории К. Вагнера сделана 

попытка выделить прагматические модели построения БСП в рассказах Дарьи 

Симоновой «Сладкий запах вторых рук» и «Игра в сочельник». 

Например, в предложении Пинсон мог и не прийти (Т1): операция, 

срочный вызов, конец света (Р1): – что угодно могло помешать (Р2) 

[Симонова Д. Сладкий запах вторых рук]. Данная структура выражает 

причинно-следственные отношения, прагматически нейтральным высказывание 

не является, так как контекст указывает на имплицитно-скрытый смысл, 

выраженный через субъективно-модальное значение (Возможно, он и вовсе не 

придёт – через отношение к Пинсону выражено сомнение и разочарование в 

нем). Опираясь на лингвистическую теорию К. Вагнера, в качестве 

коммуникативно-прагматической модели этого БСП выступает уточнение, так 
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как во второй предикативной части указаны факты, дополняющие содержание 

предшествующего высказывания. 

Уточнение информации чаще всего применяется авторами для того, 

чтобы заинтересовать читателя, привлечь его внимание к предмету сообщения. 

В предложении Все на свете живое (Т1) летит на огонек (Р1), Виктор (Т2) 

просто не мог не ворваться в образовавшуюся лакомую и притягивающую 

мотыльков пустоту (Р2) [Симонова Д. Игра в сочельник] вторая 

предикативная часть представляет собой уточняющее пояснение первой. 

Первая предикативная часть информирует о «жизненном» устройстве и 

констатирует факт неизбежности, вторая – приводит факты, дополняющие 

содержание предшествующей части, задает условие и причину, по которой 

Виктор не мог не появиться в жизни героини (семантика обусловленности). 

Кроме того, в данном высказывании следует отметить черты проблематизации 

(постановка проблемы жизни женщины после развода: покаяния Бывшего и 

появления Будущего, на порядок лучшего). В лингвистике данный термин 

применяется в одном из разделов семиотики – прагматике. По мнению 

К. Вагнера, проблематизация сказанного (локуция) прямо подводит к 

запланированному (иллокуции) [1, с. 325]. В первой части проблематизация 

представлена изложением фактов феномена устройства природы. 

Подтверждением указанной проблематизации служит последующее 

высказывание Виктор просто не мог не ворваться в образовавшуюся лакомую 

и притягивающую мотыльков пустоту, заключающее в себе уточнение. 

В предложении Люда с удовольствием забывала первое правило 

прорицателей (Т): судьба не терпит однозначных толкований (Р), 

[Симонова Д. Игра в сочельник], отмечаем, уточнение первой предикативной 

части и усложнение восприятия информации в процессе декодирования 

(внимание читателя сосредоточено на «первом правиле»). 

Встречаются предложения, в которых задействованы сразу две 

коммуникативно-прагматические схемы, например, Сильвия (Т1) опять 

рассуждала о расплывчатом (Р1): мол, есть вещи (Р2), есть места (Р3), есть 

люди (Р4), есть города (Р5), есть несколько минут (Р6)... [Симонова Д. 

Сладкий запах вторых рук]. Данное предложение представляет собой 

уточнение и заключение. Обращаясь к контексту, героиня, рассматривая старые 

вещи, размышляет о жизни, подытоживает и плавно погружается в «свой» мир. 

Наблюдается семантический переход, как факт совмещения, в пределах одного 

слова, двух разных значений. Конструкция Она выслушивала почти молча (Т), 

ее не слишком интересовал реализм даже в искусстве (Р) [Симонова Д. 

Сладкий запах вторых рук] представляет собой уточнение и пояснение 

причины «молчаливого слушания» героини. 

Таким образом, актуальное членение напрямую связано с семантикой 

высказываний. Локутивные акты под воздействием иллокутивной силы 

представляют собой модели речевого высказывания, наиболее 
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распространенными, из которых становятся уточняющие конструкции, так как 

продуктивным классом являются причинные и поясняющие бессоюзные 

сложные предложения. В высказываниях выделяются коммуникативные блоки, 

которые выполняют функцию информирования читателя о мыслительных 

операциях, выявляют авторскую концепцию в тексте; и прагматические 

установки, которые формируют общую прагматическую направленность 

информационного содержания и реализуют фатическую функцию. 
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ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ 
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Стаття присвячена питанню функціонування газетного заголовка, що є 

однією з актуальних проблем у сучасній лінгвістичній науці, оскільки вони 

здатні забезпечувати прагматичний ефект на читача. Досліджуються 

особливості заголовків російськомовних текстів ЗМІ з точки зору емоційної 

насиченості (на базі класифікації, розробленої Г. С. Мельником) та 

аналізуються типи їх емоційного впливу на реципієнта (спираючись на 

класифікацію М. А. Шостак). Стаття буде корисна для подальшого 

дослідження газетних заголовків як за критерієм їх емоційного впливу, так і за 

прагматичною маніпуляцією на читача. 

Ключові слова: заголовок, засоби масової інформації, типи заголовків, 

преса, емоційний вплив 
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The article is devoted to the functioning of the newspaper headline, which is 

one of the urgent problems in modern linguistic science, because they are able to 

provide a pragmatic effect on the reader. The author studies the features of the 

headlines of Russian-language media texts from the point of view of emotional 

richness (based on the classification developed by H. S. Melnik), and analyzed the 

types of their emotional impact on the recipient (using the classification developed by 

researcher M. A. Shostak). The article will be useful for further research of 

newspaper headlines both by the criterion of their emotional impact, and by the 

pragmatic impact on the reader. 

Keywords: titles, media, types of titles, press. emotional impact 

 

В настоящее время человечество пребывает в тесном информационном 

пространстве. Несмотря на мощное развитие радио, интернета и телевидения, 

газета продолжает занимать важное место в жизни современного общества. На 

фоне «непечатных» СМИ, прессе отводится особая роль, которая заключается в 

комментировании и анализе социальных событий жизни общества. Раскрывая 

печатное издание, читатель в первую очередь обращает внимание на заголовки, 

которые выступают в роли «сигнала семантической наполненности» 

[3, с.40] следующего за ним текста. 

В языкознании интерес к заголовкам существует на протяжении многих 

десятилетий. В работах И. Р. Гальперина, С. Д. Кржижановского, 

М. Н. Кожиной рассматривалась связь заголовка и текста; А. М. Бухареви и 

В. П. Вомперски исследовали функции газетного заголовка; его синтаксическая 

структура стала объектом исследований А. С. Попова, В. М. Ронгинского; 

стилистика газетного заголовка рассматривали И. В. Алещанова, 

З. Д. Блисковский, О. И. Богославская и др. 

С точки зрения лингвистики текста, заголовок является частью текста, его 

структурным элементом. Однако многие исследователи признают двойственную 

природу заглавия (Л. А. Коробова, М. Н. Кожина и др.). Рассматривая заголовок 

как элемент текста, они одновременно отмечают и самостоятельность этой 

единицы текста, представляющей реальное положение дел. Являясь 

обязательной частью текста, заголовок представляет его во внешнем мире и 

может рассматриваться как репрезентант (представитель) текста [1]. 

Данная статья направлена на изучение газетных заголовков с точки 

зрения информационной составляющей и эмоциональной насыщенности, 

поскольку в них находят отражение как связь газетной информации с 

социальной действительностью, так и характер представления данной 

информации в тексте. 

Цель данного исследования – описать типы газетных заголовков с точки 

зрения их эмоциональной насыщенности, определить их виды по цели 

эмоционального воздействия на реципиента и их процентное соотношение в 
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русскоязычных газетах «Я», «Комсомольская правда», «Авоська», «Публика» 

«Верже». 

Опираясь на классификацию газетных заголовков с точки зрения их 

информационной составляющей и эмоциональной насыщенности, 

представленную в работе Г. С. Мельника [2],нами сделана попытка выделить 

данные типы в исследуемых печатных изданиях. 

Анализируя степень информационной составляющей и эмоциональной 

насыщенности, на материале заголовков названных газет, необходимо 

выделить следующие типы: 

1. Заголовок-хроника. Дублирует новость, вопреки мнению, что дубля 

текста никак допускать не следует. В целом, «дубль» нежелателен, но иногда 

новость должна как можно быстрее дойти до читателя любыми способами, в 

том числе и методом ее сообщения «поверх текста»: «Взрыв обычной 

батарейки сделал пятилетнюю девочку инвалидом» («Комсомольская правда», 

№48 от 24.06.17 г.) «Удача улыбнулась «Улыбке» («Я», № 9 от 08.02.18 г.). 

2. Заголовок – «бегущая строка». В качестве заголовка выступает самое 

начало материала, переходящее в текст. Например: «В Украине изменились 

правила выдачи больничных» («Я», № 28 от 04.04.17 г.); «Кабмин предлагает 

подписывать договор с коммунальщиками – от лица ОСМД или 

индивидуально» («Авоська», № 26 от 22.10.18 г.). Время от времени такие 

заголовки становятся модными, но поветрие быстро проходит, поскольку есть 

опасность соседства одинаковых форм, их повторяемости в разных газетах. 

Выделяемое, примелькавшись, перестает выделяться. 

3. Заголовок-резюме. Этот заголовок популярен в разных репортерских 

материалах. Он дает возможность репортеру скрыть прямые оценки и косвенно 

прокомментировать событие. Подается такой заголовок в спокойно 

повествовательной, «объективной», иногда чуть ироничной, или в игровой 

манере: «Ожидали свистка, дождались дисквалификации» («Публика», № 26 

от 28.08.17 г.), «Собака должна оставаться другом, а человек не должен быть 

врагом» («Комсомольская правда», № 13 от 01.03.12 г.). 

4. Заголовок-цитата. Заголовки, называющие имена или главных 

действующих лиц, помогают удвоить интерес: «Александр Белый: «У актеров в 

гримерных стоят иконки» («Я», № 39 от 01.10.18 г.); «Татьяна Буланова: 

«К разводу быстро привыкаешь» («Верже», № 39 от 04.10.18 г.). 

5. «Вирши». Самый игровой из игровых заголовков – это, конечно, 

рифмованный. Бывают периоды повального увлечения таким «стихотворством»: 

«Деньги получают – услуги не предоставляют» («Верже», № 28 от 10.12.17 г.); 

«Или рожай, или Родину защищай!» («Публика», № 28 от 22.08.17 г.). 

6. Аллитерация. Уловив звукоподражание в заметной, выделенной 

шрифтом, фразе заголовка, читатель тоже получает, помимо информации, 

эстетическое удовольствие: «Дуэль, кончившаяся дуэтом» («Авоська», № 25 от 

12.08.17 г.); «Женская воля или женская доля?» («Я», № 16 от 08.03.17 г.). 



   ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція     
“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ” 

 

43 

 

7. «Цветной заголовок». Использование какого-либо цвета для придания 

эмоциональной окраски. Особенно это применяется в зарисовках и репортажах: 

«Желтые пакета на жемчужном берегу» («Публика», № 27 от 05.06.18 г.); 

«Темные пятна на белом снегу» («Верже», № 32 от 17.09.17 г.). 

8. «Лозунги» и «призывы». Поскольку лозунги и призывы в сознании 

связаны с советским прошлым, эта форма зачастую используется как пародийная: 

«По окружающей среде — мусором! Знай наших» («Верже», № 13 от 14.03.17 г.); 

«Воспитать патриотов – тоже подвиг!» («Я», № 9 от 15.02.18 г.). 

9. «Изменение» крылатых фраз или цитат. Иногда репортер, сочиняя 

заголовок, использует хорошо известные читателю выражения, словосочетания, 

но «переделывает» их на свой лад. Читатель, зная исходный материал, может 

фантазировать, играть и забавляться вместе с журналистом: «Мы к вам заехали 

на час!» («Публика», № 33 от 14.08.17 г.); «Вечером – деньги, утром – стулья: 

МДЛ пишет письма предпринимателям» («Авоська», № 9 от 22.02.18 г.). 

Кроме того, например, в практике «желтой прессы», сложились устойчивые 

типы заголовков в зависимости от цели, которую они преследуют. Об этой 

тенденции, набирающей обороты в современных печатных и интернет изданиях, 

говорит исследователь М. А. Шостак в работе «Сочиняем заголовок» [4]. 

Анализируя заголовки по цели эмоционального воздействия на 

аудиторию, необходимо обозначить следующие виды: 

1. «Интригующие»:«Зачем в ЖЕКЕ спаивают обезьянок?» 

(«Комсомольская правда», № 12 от 07.01.17 г.); «Современная, нежная… 

озабоченная» («Авоська», № 11 от 04.03.18); 

2. «Пугающие»:«Студент- убийца» («Комсомольская правда», № 33 от 

05.07.18 г.); «Его убило равнодушие» («Я», № 37 от 20.09.17 г.); 

3. «Ошеломляющие»: «Взрывы в Украине. Что произошло. Жертвы и 

ущерб. Кто наказан» («Публика», № 31 от 09.08.17 г.); «Мы похоронили не всю 

дочку» («Я», № 33 от 04.04.18 г.); 

4. «Скандальные»:«Водителям рекомендуют остерегаться…девочек» 

(«Я», № 27 от 04.05.17 г.); «Умерла», чтобы не изнасиловали» («Комсомольская 

правда», № 37 от 21.07.18 г.); 

5. «Игривые» или «Интимные»: «Малахов показал, как спит в метро» 

(«Верже», № 36 от 07.09.18 г.); «Две реки, а ПЛЯЖим на помойке» («Публика», 

№ 12 от 25.03.16 г.). 

Таким образом, в процессе исследования была выявлена важность 

использования психологических особенностей языкового воздействия при 

оформлении заголовка, который вызывает различный спектр эмоций. На 

ментальном уровне заглавие может быть носителем не только эксплицитных 

смыслов, но и имплицитных, отсылая адресата к его интертекстуальной памяти 

и активизируя не только языковые, но и концептуальные связи в ментальном 

лексиконе реципиента. 
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Анализируя газетные заголовки по степени информационной 

составляющей и эмоциональной насыщенности, выделено девять типов, среди 

которых прагматично нагружены заголовки-хроники (27%), заголовки-резюме 

(около 20%), заголовки-цитаты (около 20%). Заголовки-вирши, аллитерации и 

заголовки, содержащие в своем составе лозунги и крылатые выражения, менее 

эффективны и составляют всего лишь по 5 % каждая. 

Кроме того, выделено пять видов заголовков газетных текстов по цели 

эмоционального воздействия на реципиента: «интригующие» (22%), 

«пугающие» (21%), «ошеломляющие» (20%), «скандальные» (19%), а также 

«игривые» или «интимные» (18%). Необходимо отметить, что все 

представленные виды прагматично эффективны и используются в газетных 

заголовках с равной частотностью. 
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У статті розглянуто склад, причини появи і особливості функціонування 

розмовних субстантиватів російської мови. 
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The article considers the composition, causes of the appearance and features 

of the functioning of the conversational substantivates of the Russian language. 

Key words: substantivates, stylistic differentiation, interstitial substantivates, 

colloquial style, interstitial transposition 

 

Явление переходности в системе частей речи является предметом 

изучения с ранних этапов развития русистики (М. В. Ломоносов, А. А. Барсов, 

А. Х. Востоков, Н. И. Греч, Ф. И. Буслаев и др.). Субстантиваты достаточно 
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подробно описаны в научной литературе (В. В. Виноградов, Е. А. Земская, 

В. В. Лопатин, И. Ф. Протченко, М. А. Шелякин и др.), поскольку довольно 

продуктивны, а их число постоянно пополняется вследствие действия как 

внутри-, так и, что особенно важно, внеязыковых факторов. Это обусловливает 

стойкий интерес и обеспечивает актуальность заявленной теме. 

Семантический анализ субстантиватов с агентивным значением, 

отраженный в [4], обнаружил стилистическую неоднородность группы, которая 

нуждается в дополнительном осмыслении. Особенно активны субстантиваты в 

разговорном стиле. 

Цель работы – описать состав, причины появления и особенности 

функционирования субстантиватов в разговорном стиле. 

Для решения коммуникативной, информативной, эмотивной задач 

осуществляется отбор разноуровневых языковых единиц, определяющих 

содержательную и выразительную стороны высказывания. «Языковое знание, 

не осознаваемое говорящим, предопределяет сочетаемость единиц языка в речи 

и проявление этой сочетаемости» [5, с. 26]. Такая «неосознанность» часто и 

становится условием возникновения новых лексических единиц. 

«Субстантиваты характеризуются стилистической дифференциацией, они 

обусловлены жанровой разновидностью текста» [3, с. 13]. Среди 

субстантиватов немало межстилевых единиц (например, лексемы, 

обозначающие лицо по профессии, должности: военный, горничная, 

заведующий, рабочий, ученый, управляющий и т. д.; субстантиваты – названия 

языков как учебных предметов: русский, немецкий, французский, 

итальянский, английский и т.д.). Наличие стилистически неокрашенных 

лексем свидетельствует об устойчивости, закрепленности в языке этой группы 

слов. Не менее часты субстантиваты – показатели функциональных стилей 

(книжные незабываемое, вечное и т. д.; официально-деловые учащиеся, 

жертвующий и т.д.; научные кратное, мотивирующее и т.д.; 

публицистические красно-коричневые, бритоголовые и т.д.). 

Разговорная речь резко противопоставлена другим функциональным 

стилям русского языка. Еще Л. В. Щерба считал «разговорную речь кузницей, в 

которой куются словесные новшества, входящие затем во всеобщее 

употребление» (цит. по: [6, с. 183]). Именно в процессе спонтанной, 

неподготовленной коммуникации согласно закону экономии речевых средств 

преимущественно происходит формирование новых переходных лексем. 

Например: Позвони мне на мобильный; Остальные в курсе? и т.д. Такие 

субстантиваты – эмоционально и образно нейтральны, отражают языковые 

вкусы современной эпохи, развитие социальных связей, совершенствование 

сферы услуг, вхождение в обиход технических новшеств, политизацию 

общества, влияющие на пополнение словаря новыми единицами. 

Субстантивации способствует также синтаксическая специфика 

неподготовленного высказывания, особенно эллипсис и небрежно 
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оформленные синтаксические связи: На следующей выходите?, Кто 

последний?. Эллипсис словосочетания зависит от частотности использования 

данной номинативной структуры в речи. Чем употребительней словосочетание, 

тем скорее его семантика воспроизводится в памяти говорящего, часто 

«машинально»: Мы вызвали скорую; Справочное справок не дает и т.д. 

Так, в повседневной речи школьников можно услышать: Ты русский 

сделал? Дай списать!; Эй, по английскому что задали?; На немецкий 

пойдешь? и т.д., в газетах и журналах читаем объявления о курсах английского 

за рубежом, «без английского в наши дни никуда», тогда как в текстах делового 

и научного стиля предпочтительны словосочетания: Учебник предназначен для 

взрослых учащихся, впервые приступающих к изучению английского языка. 

Субстантиваты, в большинстве образующиеся в разговорной речи в 

результате эллипсиса, активно пополняют класс существительных 

адъективного типа склонения (бестолковый, черный, чокнутый, зеленый, 

радикальные, мобильный и т. д.). 

Неофициальная ситуация общения не оставляет коммуниканту времени 

на поиск слова и создает психологические предпосылки для появления в речи 

лексем с окказиональной семантикой. При этом легче образуются не новые 

словосочетания, а новые существительные, поскольку имеют более четкую 

содержательную направленность: обозначают конкретные предметы 

окружающего мира. Именно с этой особенностью разговорного стиля 

связывают окказиональную субстантивацию прилагательных, причастий и 

местоимений. «Субстантиваты – изначально окказионализмы. Основной 

областью их употребления является разговорный стиль» [3, с. 13]. Например, 

лексема своя: На чем ты их привезешь? и ответ – На своей (машина); Да со 

своей (лицо женского пола – жена, девушка) вчера поссорился. 

Субстантивируясь, разговорный или просторечный оттенок могут 

приобретать и стилистически нейтральные слова. Это также обусловлено 

окказиональностью появления многих субстантиватов, т.е. их формированием в 

живой разговорной речи. «Субстантивированные прилагательные и причастия 

сохраняют отпечаток разговорности» [2, с. 86]. Так, субстантиват больной, в 

зависимости от задачи говорящего, может проявлять и отрицательную 

коннотацию: ‘совершающий нехороший, неприличный поступок’: Совсем 

больной что ли?!; Ты что – глухой?! и т.д. Аналогично: беззубый, вшивый, 

косоглазый, черный, чокнутый, конопатый, рыжий и т.д. 

В современном речевом обиходе популярна лексема крутой – результат 

опущения определяемого в словосочетаниях крутой норов, крутой характер: 

«Страну нашу «держат» «крутые» потому, что любую державу 

контролируют именно люди такого сорта. Просто наши по причине дикости и 

неотёсанности не умеют делать это незаметно» [7, с. 398]. Этот 

субстантиват зафиксирован в [1] в разделе «Жаргон криминального бизнеса» в 

значении ‘богатый, успешный бизнесмен’: «Теперь крутые «включили 
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счетчик». Я уже три дня в подвале посидел». 

В молодежном сленге функционирует не зафиксированный словарями 

субстантиват скинявый (от англ. skinhead – досл. «кожаная голова») в значении 

‘член, сторонник националистической группировки’: Где этот скинявый!. 

Важно, что данный субстантиват образовался не в результате опущения 

определяемого слова, а, видимо, по аналогии со словами хилявый, слюнявый, 

вертлявый и т.д. как отклик языка на изменения общественной ситуации. 

Кроме того, субстантиваты с явным разговорно-просторечным оттенком 

и доминирующей определительной семантикой используются в названиях 

кинофильмов: «Тупой и еще тупее», «Расплавленные», «Зачарованные», 

«Новые приключения неуловимых», «Сумасшедшие за стеклом, или 

мультреалити» и т.д., – становясь ключевыми в характеристике героев. 

Лексемы разговорного стиля активно используются публицистикой и 

художественной литературой в целях реализации эмотивной и экспрессивной 

задачи с установкой на простоту восприятия информации и – более –

привлечение адресата неожиданным словоупотреблением и образностью. 

Выводы. Новые субстантиваты отражают мировоззренческие установки 

и социокультурные запросы общества. Субстантиваты стилистически 

разнообразны. Появляясь преимущественно в разговорной речи вследствие 

действия закона экономии как отражение эллиптичности, синтаксической 

небрежности и психологической неподготовленности общения, они способны 

транспонироваться из одного функционального стиля в другой, получая при 

этом дополнительную коннотацию и приобретая дополнительные смыслы. 
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Анотація: у статті досліджується суб’єктивний образ Польщі у мовній 

свідомості запорізьких студентів і школярів. Результати експерименту 

дають змогу вербалізувати образ Польщі та дослідити динаміку її образу під 

впливом соціокультурних факторів. 

 

Annotation: in article subjective figure of Poland is studied in linguistic 

consciousness of zaporizhzhian students and pupils. The results of experiment gives 

the opportunity to verbify the figure of Poland and to research the dynamics of it 

figure influenced by sociocultural factors. 

Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, субъективный образ, 

ассоциации, языковое сознание, динамика образа, Польша 

 

Актуальность проблемы обусловлена важностью изучения языкового 

сознания молодежи. Данная работа выполнена в русле исследований таких 

концептов, как Англия, США, Украина, Европа, Евросоюз, Россия, 

представлений американских, украинских, эстонских и российских школьников 

о власти, армии и религии, о своих и чужих странах (Р. М. Фрумкина, С. Г. Тер-

Минасова, Т. А. Хейлик). 

Украина и Польша тесно связаны общностью истории, культуры и языка. 

Как известно, первая в определенные периоды входила в состав второй. 

Цель исследования – выявить субъективный образ Польши в сознании 

запорожской молодежи. 

Задачи: 

 провести свободный ассоциативный эксперимент среди запорожских 

школьников и студентов; 

 дать лингвистическую интерпретацию полученных реакций на слова-

стимулы, показать частотность реакций; 

 вербализировать образ Польши в сознании запорожских школьников 

и студентов, выявить его динамику под влиянием социокультурных факторов. 

Ассоциативный эксперимент является одним из методов 

психолингвистики. Он дает возможность не только исследовать семантическое 

поле слов-стимулов, но и определить, какие эмоции способны они вызвать. 

Участникам эксперимента предъявляется список слов, которые 

называются стимулами, и в течение 7-10 секунд испытуемые дают свои 

ассоциации (их называют реакции) на каждый стимул. 
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По Р. М. Фрумкиной, ассоциация – это связь между некими объектами 

или явлениями, основанная на нашем личном, субъективном, опыте. [3, с. 176]. 

В 1879 году Фрэнсис Гальтон первым попробовал провести 

ассоциативный эксперимент, результаты которого он отказался 

опубликовывать. Причину ученый объяснил следующим образом: «Они 

обнажают сущность человеческой мысли с такой удивительной отчетливостью, 

которые вряд ли удастся сохранить, если опубликовать их» [2]. 

Метод ассоциативного эксперимента в своих работах использовали 

В. П. Белянин, Р. М. Фрумкина, А. А. Леонтьев, Ю. Н. Караулов. 

В этой научной статье мы продолжаем исследование субъективного 

образа Польши в сознании запорожской молодежи, начатое на филологическом 

факультете в ЗНУ в 2016 году [4], и рассматриваем ассоциаты только на стимул 

Польша (всего предлагалось 11 стимулов), реакции на который были даны 

участниками двух экспериментов, проведенных в 2017 году и в конце 

2018 года. Первый ассоциативный эксперимент проводился среди учеников 

8-11-ых классов Запорожской гимназии «Контакт», студентов гуманитарного 

факультета Запорожского национального технического университета и 

филологического факультета Запорожского национального университета. Всего 

было 133 участника, 41 из которых учат польский язык в ЗНУ (6.0357-п, 

6.0356-б/п, 2334-пб, 2334-у). 

На вербальный стимул Польша были даны следующие реакции (всего 

120, 18 из которых повторяются), мы расположили их в алфавитном порядке с 

указанием в скобках количества повторов ассоциаций: Адам Мицкевич (3), 

архитектура, белый, бигос (2), близко, братья, бульба, Варшава (15), 

возможности, Волынь, Вроцлав (5,) вторая родина, Гнезно (2), государство, 

граница, дачи, деньги, дешевая еда, дно, друзья, Дуда, евреи, Европа (6), заводы, 

заграница, замок, Запад, заработки (3), зеленый, земля, ЗНУ, Илюша, классная 

страна, клубника, концлагерь, король, косметика, космос, Краков (5), красивые 

девушки, красивые земли, красно-белый, красный, ксёндз, культура, 

культурная, лекции, лето, Липкевич, мама, менталитет, Мицкевич (2), мост 

музеи, музыка, народ, наша, независимость, не люблю, образование, одежда, 

Освенцим, пани, паны, пара з польської, пары, перевод (2), поездка, полька, 

польский язык, поляки (4), практика (6), путешествие, работа (6), разлука, 

Речь Посполитая, Рождество, славяне, слово, снег, современная, солидная, 

сосед (3), соседи, соседка, сусідка, стабильность, старые города, страна (15), 

страна ЕС, страна-сосед, суша, традиции, труд, Украина, универ (2), 

упрямость (упрямство), учеба (2,) флаг, хорошие дороги, Чехия, чуть лучше 

Украины, эмиграция, яблоки (2), язык (4), язык-учеба, як ся маш? CS:GO. 

Если, исходя из итогов первого эксперимента, мы настаивали на том, что 

образ Польши амбивалентен, много ассоциаций общего характера, потому что 

Запорожье не имеет тесного контакта с Польшей из-за географического 

расположения и, по сравнению с западной частью Украины, возможности 
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общаться с поляками [1], то сейчас ситуация иная. В мае 2017 года Украина 

получила так называемый «безвиз», и, по данным ВВС News Україна, на 

11 июня 2018 года количество украинцев, которые посетили в безвизовом 

режиме Польшу, составляет уже 116,5 тысяч. Среди них много и запорожских 

студентов. Кроме того, в Запорожье действуют 9 рекрутинговых фирм, которые 

работают на создание положительного образа Польши в сознании запорожцев. 

Эти факторы сказались на субъективном образе Польши в сознании 

запорожской молодежи. Он по-прежнему амбивалентен, отмечаются общие 

ассоциации (страна), но, как показывает эксперимент, проведенный в ноябре 

2018 года, в реакциях появляется большое количество эмоционально 

окрашенных лексем, оценочных слов: праздник, радость, любимая страна, 

уровень, связанных с личным знакомством со страной, личными впечатлениями 

(поездка, практика, учеба, туризм). 

Итак, можно сделать вывод о позитивной динамике образа Польши в 

сознании запорожской молодежи под влиянием социокультурных факторов. 
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В УКРАЇНСЬКІЙ РОМАНТИЧНІЙ ПОЕЗІЇ ХІХ СТ. 
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Аннотация. В исследовании проанализированы лексико-тематические 

группы названий обобщенных признаков. Установлено, что в украинской 

романтической поэзии абстрактные существительные для обозначения 

опредметненных признаков, качеств, состояний используются довольно 

ограниченно. Такие наименования чаще всего указывали на эмоции, чувства 

человека, временные и пространственные понятия, особенности окружающего 

мира. 

Ключевые слова: название признака, качества, свойства; лексико-

тематическая группа, лексическая система 

 

Summary. The study analyzed lexical-thematic groups of names of generalized 

signs. It has been established that in Ukrainian romantic poetry abstract nouns for 

the designation of objectified signs, qualities, states are used rather limitedly. Such 

names most often indicated emotions, feelings of a person, temporal and spatial 

concepts, and features of the surrounding world. 

Key words: name of the trait, quality, properties; lexical-thematic group, 

lexical system 

 

Актуальність. Номінативна система української мови представлена 

багатьма лексичними групами, що творилися протягом її історичного розвитку. 

Назви узагальнених ознак становлять у ній окрему, досить багату й 

розгалужену підсистему. Такі іменники мотивуються прикметниковими 

основами й позначають різноманітні реалії нашого життя. 

Постановка проблеми. Назви опредметнених ознак, якостей, 

властивостей неодноразово були предметом дослідження в українському 

мовознавстві, зокрема О. Безпояско, П. Білоусенка, Г. Віняр, К. Городенської, 

В. Грещука, Є. Карпіловської, Н. Клименко, В. Німчука, О. Олексенка та ін. 

Проте поза увагою вчених залишилися особливості функціонування таких 

іменників у творах різних стилів і жанрів, зокрема в романтичній поезій ХІХ ст. 

Мета дослідження – проаналізувати лексико-тематичні групи назв 

узагальнених ознак, зʼясувати їх склад та особливості вживання в українській 

мові ХІХ ст. на матеріалі творів поетів-романтиків. 

Виклад основного матеріалу. Романтична поезія повʼязана з новим для 

ХІХ ст. типом естетичного відношення до дійсності, у центрі якого перебуває 
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ідеал як духовна сутність, відокремлена від предметно-чуттєвого світу, як 

начало «іншої реальності», що твориться фантазією. При цьому «художній 

вимисел, емоційне переживання ставляться вище аналітичної діяльності 

розуму, образ переважає над ідеєю» [2, с. 5]. На лексичному рівні провідна роль 

у зображенні ідеального світу на противагу світу реальному належить 

абстрактним іменникам, серед яких значною за обсягом групою виявилися 

відприкметникові найменування узагальнених ознак, якостей, властивостей. 

Найменування опредметнених ознак, властивих людині, навколишньому 

світу, природним явищам тощо, представлені в аналізованих українських 

поетичних творах ХІХ ст. численними лексико-тематичними групами, серед 

яких найбільш уживаними виявилися наступні: 

1. Найменування почуттів, емоцій, станів, властивих людині, 

трапляються в обстежених поетичних творах найчастіше, наприклад: Обімліла, 

зчервоніла і від злості поблідніла (Л. Боровиковський, с. 49); Сидіть дома, на 

покої (Л. Боровиковський, с. 72); А ще і для мене бог на світі радість зберіг 

(А. Метлинський, с. 122); Було колись: лукавий наш Мазепа, чʼє мення вам 

тепера гидь і страсть (М. Костомаров, с. 146); І ваша веселість, сестриці, 

зовʼяне (М. Костомаров, с. 176); Слава сербам за їх пісні, за чистую віру в 

милость божу (М. Костомаров, с. 201); Через добрість, через вірність в 

ланцюги попався (В. Забіла, с. 279) тощо. 

2. Назви узагальнених ознак, що позначають часові та просторові 

поняття, часто спостерігаються в поетичних творах аналізованого періоду, 

наприклад: Там дідівська давність схована (Л. Боровиковський, с. 56); В 

старину жили батьки в світлиці (А. Метлинський, с. 111); Старість швидко 

причвалає (А. Метлинський, с. 126); Не вернеться дідівщина (М. Костомаров, 

с. 198); Дражнить вічність чоловіка з темній високості (М. Костомаров, 

с. 219); Там на горах в вишині з вітром закочую (М. Петренко, с. 297); Навіщо 

згадувать старовину? (О. Корсун, с. 312). 

3. Найменування опредметнених ознак, притаманних навколишньому 

світу, також представлені абстрактними іменниками: В тиші сій слухаю так 

пильно (Л. Боровиковський, с. 52); Блукатиму по холоду, в темноті 

(М. Костомаров, с. 197); Або тоді, як сонечко зійде і темрява почне томити 

очі (М. Петренко, с. 291); Схились, зорьо, в мраку хмар, мені мильша ночі гущ 

(Т. Падура, с. 331) та ін. 

4. Іменники відприкметникового походження на позначення 

особливостей поведінки, характеру людини, її життя також трапляються в 

обстежених творах: А як мені, так святіш королеві щирая вірність 

(М. Костомаров, с. 143); Один тілько на самоті з смертю мордовався 

(М. Костомаров, с. 149); Хуткість, прудкість потішала, як дитину сонний 

зрак! (І. Гушалевич, с. 489). 
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5. Деякі суспільні явища тогочасного життя також передаються назвами 

узагальнених ознак, наприклад: Було колись: латинщина-папівна війшла до нас 

(М. Костомаров, с. 145). 

Висновки. Отже, в українській романтичній поезії абстрактні іменники 

на позначення опредметнених ознак, якостей, станів вживаються доволі 

обмежено. Аналізовані найменування найчастіше вказували на емоції, почуття 

людини, часові та просторові поняття, особливості навколишнього світу. 
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Анотація. Розглядаються питання типології евфемізмів у сучасній 

російській мові по засобам вираження. Мета статті полягає в класифікації 

евфемізмів як на вербальному, так і на невербальному рівні на матеріалі 

прикладів, взятих з усного та писемного мовлення. Проаналізовано засоби 

вираження евфемізмів, які розмежовуються на евфемістично невербальну 

(знакову) і вербальну заміну слів або виразів, що мають негативний денотат. 

Відзначено роль і ступінь взаємозв'язку вербального і невербального рівнів за 

допомогою периферійних елементів, які беруть участь у «маскуванні» прямого 

негативного значення. 

 

Annotation. The paper deals with the typology of euphemisms in contemporary 

Russian language by means of expression. The purpose of the paper is to classify the 

euphemisation of the language both verbally and non-verbal on the material of 

examples taken from the oral and written language. The examples analyze the means 

of expression of euphemisms, which are delimited by the euphemistically nonverbal 

and verbal substitution of words or expressions that have a negative connotation. The 

role and degree of interconnection between verbal and nonverbal level with the help 

of peripheral elements involved in "disguise" of direct negative value are noted. 

Ключевые слова: типология, эвфемизмы, эвфемизация, невербальный 

уровень, экстралингвистика, кинесика, просодические средства, 

эвфемистическая ситуация 
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Актуальность изучения эвфемизации как сравнительно нового языкового 

и социокультурного феномена не вызывает сомнения. Особой активностью 

научных исканий отмечается разработка типологии эвфемизмов. 

Е. П. Сеничкина с этих позиций рассматривает уровневую и лексико-

семантическую, мотивационную, морфологическую классификации, а также 

классификацию эвфемизмов по степени сложности зашифровки [2, c. 60]. 

Целью нашей работы является попытка классификации эвфемизмов с 

точки зрения вербальных и невербальных средств эвфемизации. 

И. Н. Никитина отмечает, что эвфемизации подвергается как вербальная, так 

и невербальная коммуникация «между словом и предметом, который оно 

называет, имеется внутренняя взаимосвязь» [1, c. 3]. Американский лингвист 

Р. Адамс наметил предпосылки широкого рассмотрения эвфемизмов, выделив 

понятие «невербального» эвфемизма как «совокупности языковых выражений», 

применимых не только к человеку, но и к окружающим явлениям и предметам 

действительности [3, c. 110]. Например, «нумерация этажей в зданиях по 

принципу: 11, 12, 12А, 14, в которой отсутствует «несчастливый» номер 13 [1, c. 4]. 

Вербальная эвфемизация – это передача информации как звукового 

потока в коммуникативном акте или тексте. Например, в рекламе товаров и 

услуг по уходу за лицом встречается фраза: «Удаление новообразований на 

коже». Слово «новообразование» выступает как «смысловой расплывчатый 

медицинский термин». 

Эвфемистическая невербальная замена возможна в контекстуальном 

сопровождении кинетических средств: тона, жестов, мимики, пантомимики, 

сигнальных и знаковых систем, сопровождающих информацию. 

Невербальную эвфемизацию можно классифицировать в зависимости от 

средств выражения. Следует учесть, что данные эвфемизмы имеют смысл 

только в контексте речевого акта: 

 Жесты: (На вопрос «Какой он человек?», она молча покрутила пальцем 

у виска», «Все мы рано или поздно окажемся … (собеседник поднимает 

указательный палец в верх) (Из наблюдений за общением студентов в группе). 

Прямое высказывание не называется в плане выражения – это жесты, но 

сохраняет в себе план содержания. Крутить пальцем у виска – называть человека 

« странным или слабоумным, сумасшедшим», поднимать палец вверх – 

«умереть, оказаться на небесах». 

 Мимика («Я его еще таким никогда не видела. – Каким? – Собеседник 

сдвигает брови к переносице. Взгляд направлен прямо, а уголки губ опущены 

вниз» (Из диалога студентов). Человек с помощью мимических движений 

передает гнев. 

 Молчание («А где сейчас твоя бабушка? – Молчание… Собеседник 

опустил глаза. – Мне жаль.» (Из диалога студентов). Собеседник вербально не 

называл слово «умерла», однако в ходе коммуникации слушающий был 

осведомлен о намеренном характере молчания и его смысловом подтексте. 



   ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція     
“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ” 

 

55 

 

Сознательное молчание – определенный коммуникативный акт или 

коммуникативное действие – выступает как способ передачи информации и 

создает эвфемистическую ситуацию. 

 Такесика – большую роль в процессе невербального общения в 

передачи информации выполняют прикосновения: рукопожатия, поцелуи, 

поглаживания, отталкивания и т.д. Например, соболезнуя горю, принято 

похлопывать или гладить собеседника по плечу, подсознательно сообщая о 

своей готовности помочь, поддержать. 

 Экстралингвистика как внеречевая система – включение в речь пауз, 

или плача, кашля, смеха, вздоха и т.д. («Ольга стала еще красивее, а Ира … ну 

не важно»). (Из диалога студентов). С помощью паузы собеседник намеренно 

не называет слово, которое несет в себе негативную коннотацию. 

Особое внимание следует уделить естественным процессам человека, 

таким как плач, кашель, смех, вздох и т.д. («А что там с газом? – Вздох…»). (Из 

диалога бабушек). Собеседник через вздох выразил безысходность положения, 

вместо прямого ответа «Все плохо, дорого». Эвфемистическую ситуацию 

может создавать сознательное покашливание, которое заменяет слово с 

негативной смысловой нагрузкой в контексте речевого акта («Мы 

зарабатываем, а они (в контексте – депутаты) только…кх..кх..кх.. Не буду 

говорить.») (Из диалога бабушек). 

Просодические и экстралингвистические средства используются 

намеренно, обозначая не только эмоциональное состояние говорящего, но и 

выявляя подтекст с его вытекающими смыслами. Между собеседниками 

создается эвфемистическая ситуация, с помощью которой вербально не 

называется то, что может спровоцировать конфликт или вызвать негатив, обиду. 

Таким образом, на наш взгляд, типология эвфемизмов должна быть 

дополнена новой классификацией, исходя из эвфемизации на вербальном 

(словесном) и невербальном (паралингвистические, кинетические средства) 

уровнях. 
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Анотація. За роки свого розвитку Інтернет став унікальною 

платформою для комунікації. На його просторах вже сформувалася власна 

культура і виробилась власна мова спілкування. Саме в інтернеті в наші дні 

швидше за все формуються і найактивніше закріплюються нові мовні явища. 

Поряд з традиційними для російської мови моделями словотворення, мова 

інтернет-комунікації використовує і деякі унікальні способи. У статті 

розглядається продуктивність одного з таких способів – голофразіса. 

 

Annotation. Over the years of its development, the Internet has become a 

unique platform for communication. The own culture of Internet has already formed 

and Internets own language of communication has been developed. Nowadays the 

newest linguistic units tends to form the most active and fast exactly on The Internet. 

Along with the traditional for Russian language patterns of word formation, the 

language of Internet communication uses some unique ways. The article discusses the 

productivity of one of these methods - holofrasis. 

 

Ключевые слова: словообразование, интернет-коммуникация, 

голофразис, окказионализм, неологизм, эмоциональная окраска 

 

Появление в конце XX века такого уникального явления, как интернет, 

оказало существенное влияние как на научно-технический прогресс, так и на 

социально-культурологические процессы. Популяризация и растущий уровень 

доступности человеку этого феномена преобразовали Глобальную сеть в 

мощную платформу для коммуникации. В результате этого на просторах 

интернета сформировалась своя собственная культура и собственная 

разновидность русского языка, которая не может быть отнесена ни к какому из 

уже существующих функциональных стилей [1, с. 252]. 

В интернет-коммуникации наблюдается большой всплеск 

окказиональных словообразований, часть из которых активно подхватывается 

пользователями Сети и со временем занимает своё место в актуальном словаре 

интернет-языка. 

По сути, язык интернет-пространства – это письменно зафиксированная 

устная речь. Благодаря этой особенности участники интернет-коммуникации 

прибегают к способам создания новых единиц языка, которые прежде не были 

широко задействованы. Растущая популярность этих способов становится 
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поводом для их более детального исследования. Интернет-коммуникация 

предоставляет очень важную для всей лингвистической науки возможность 

отслеживать образование новых лексем и наблюдать за их функционированием. 

В современном русском языке широко распространились различные типы 

сложений, употребление которых непосредственно обусловлено законом 

экономии языковых средств. Но особое внимание в исследовании мы хотим 

уделить той разновидности сложения, которую возможно реализовать только 

графически. Приём образования единого слова из целых синтаксических 

отрезков именуется в лингвистике голофразисом. Это такой способ 

словообразования, при котором «окказиональные единицы возникают из 

слияния всех элементов синтаксической конструкции» [4]. Голофрастические 

конструкции, которые формируются в результате объединения ряда слов в одну 

новую отдельную лексему, «нестандартны и, как правило, наполняют 

полученный композит особой экспрессией и ироничностью» [3, с. 46]. В 

русском словообразовании этот способ зародился ещё в середине XX века, но 

отмечался как малопродуктивный и пополнялся преимущественно благодаря 

заимствованиям, созданным по такой модели, из иностранных языков [2]. 

Отдельные примеры голофразиса можно обнаружить в художественной 

литературе XX века, например, в творчестве Корнея Чуковского (названия 

персонажей произведений Айболит, Мойдодыр). Мы же в данном исследовании 

хотим показать актуальность голофразиса в интернет-коммуникации. 

Изначально слитное написание словосочетаний и предложений 

выполнялось под хештегами/хэштегами (от англ. hashtag от hash – знак 

«решётка» + tag – метка). Хештеги – это своеобразные ключевые слова, 

которые сопровождают определённую публикацию в сети интернет и служат 

для быстрого поиска данной публикации. Но со временем стала проявляться 

тенденция слитного написания слов без использования самого символа 

хештега, а значит, была аннулирована основная цель создания целостной 

нерасчленённой конструкции. 

Благодаря этому в русском сетевом пространстве утвердились такие 

голофрастические конструкции, как ихтамнет, онижедети, дедывоевали, 

можемповторить. Ввиду широкой распространённости этих слов и 

превращении их в интернет-мемы, ни одна из этих лексических единиц не 

требует контекста, поскольку уже ассоциируется с тем или иным политическим 

событием или явлением и обладает конкретной экспрессивной окраской. 

Одним из наиболее распространённых примеров голофразиса является 

неологизм крымнаш, который произошёл из слияния топонима Крым и 

притяжательного местоимения наш. Эта лексическая единица возникла в 

2014 году в связи с политическими событиями, которые вызвали споры по 

поводу принадлежности Автономной Республики Крым. Слитное написание 

лозунга «Крым наш!» одновременно связано и с высокой частотой его устного 

употребления, и со спецификой функционирования системы хештегов. 
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Используется это слово в нескольких значениях: как сам факт спорного 

состояния принадлежности Крымского полуострова («Я телек с крымнаша не 

смотрю»); как патриотический лозунг, который используют конфликтующие 

стороны («Вставать спина к спине с ними, а не радоваться как идиоты, что 

«крымнаш»»); для обозначения человека, который поддерживает 

принадлежность Крымского полуострова России или Украине («я не крымнаш 

и не запутинец»); для наименования самого полуострова («Было бы лучше, если 

бы он проспонсировал жилье переселенцам из Донбасса и Крымнаша»). 

Есть несколько разных вариантов написания этого слова. Во-первых, 

слитная форма крымнаш со строчной буквы (если используется для 

наименования человека или как лозунг), Крымнаш с прописной (для называния 

полуострова, человека и явления) или КрымНаш; иногда в кавычках. 

По аналогии с крымнаш сформировалась другая лексическая единица (с 

отрицательной частицей не): крымненаш, изначально функционировавшая как 

хештег, но со временем ставшая самостоятельной. Основное значение 

окказионализма крымненаш – наименование человека, который поддерживает 

идею принадлежности Крымского полуострова другому государству («А где 

собираются наши крымненаши?»). Слово функционирует как существительное 

мужского рода, изменяемое по числам и падежам. 

Эмоциональная окраска этих слов, одобрительная или неодобрительная, 

напрямую зависит от позиции говорящего/пишущего. Используются эти слова 

весьма активно в заголовках публикаций в интернете, в онлайн-публикациях 

СМИ и в комментариях пользователей и являются производящим для 

новобразований: крымнашевский, крымнашист (по аналогии с фашист или 

нацист), крымненашист, крымнашить. 

Интересен путь создания неологизма Занавальный. Лозунг в поддержку 

оппозиционера Алексея Навального «За Навального!» под влиянием 

хештегизации превратился в одну лексему Занавального, которая стремительно 

трансформировалась в субстантивированное прилагательное мужского рода 

занавальный, став наименованием приверженцев идей политика: «Если не 

яблочник – то занавальный». Слово употребляется пользователями сети 

интернет на форумах и в комментариях под различными публикациями с 

пренебрежительной окраской. Пишется чаще со строчной буквы. 

С личностью Алексея Навального также связано появление такого слова, 

как жуликииворы, которое является голофразисом от словосочетания «жулики 

и воры». Его в своих высказываниях и постах в блоге часто употребляет 

Алексей Навальный в отношении партии «Единая Россия». Популяризации 

использования слитного написания послужило создание в 2011 году 

одноимённого сатирического сайта, который перенаправляет пользователей на 

официальный сайт высмеиваемой партии. Этот языковой факт уже стал 

интернет-мемом. Лексема Жуликииворы используется с иронической окраской 

и в качестве никнейма на различных форумах. Это слово не склоняется и 
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употребляется только в начальной застывшей форме имени существительного 

множественного числа. 

Таким образом, можно уверенно утверждать, что в интернете наиболее 

активно формируются и закрепляются новые речевые явления. Специфика 

интернет-общения дала толчок для популяризации разных типов 

словосложений, в частности голофразиса, который реализуется именно в 

письменной речи. Ряд примеров доказывает тяготение пользователей к 

использованию голофрастических конструкций в своих высказываниях. 

Голофразис показывает себя мощным инструментом политической борьбы, 

поскольку единицы языка, сформированные с его помощью, обладают не 

только номинативной, но и яркой экспрессивной функцией. Голофрастические 

конструкции часто становятся производящей базой для создания новых единиц, 

что подчёркивает словообразовательные потенции данных неологизмов в 

интернет-коммуникации. 
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Аннотация. Статья расскрывает ряд вопросов, которые касаются 

современного рекламного текста, в частности прагматических особенностей 

онимов в нём. Современная реклама постепенно теряет признаки 

информативности и становится все более прагматичной, манипулятивной, 

такой, что влияет на человеческое сознание и подсознание. Отдельного 
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рассмотрения требуют собственные названия в составе рекламного текста, 

которые возникают как ядерные компоненты его структуры и прагматики. Имя 

собственное можно назвать одним из эффективных средств 

психолингвистического давления на реципиента, поскольку оно влияет во время 

рекламной суггестии на подсознание человека. 

Ключові слова: прагматика, рекламний текст, оніми 
 

На сьогодні реклама стала невід’ємною частиною життя кожного з нас, а 

рекламний простір являє собою безмежне поле для наукових досліджень. У 

сучасній лінгвістиці велику увагу приділяють передусім жанрам реклами, 

з’ясуванню стилістичних, структурно-граматичних (композиційних) 

особливостей відповідних текстових зразків (Є. С. Кара-Мурза, Н. І. Клушина, 

Є. Є. Корнілова, Ю. О. Гордєєв, М. М. Кохтев, Л. В. Мінаєва, А. Ю. Морозова 

та ін). Однак, попри всі намагання подати вичерпний лінгвістичний аналіз 

рекламних текстів, їх прагматичний потенціал залишається недослідженим. А 

це підтверджує перспективність дослідження зазначеної теми. 

Рекламний текст вирізняється насамперед такими характерними 

особливостями, як чіткість, лаконічність і динамічність. Крім того, його 

специфіку пов’язують із тим, що, по-перше, він містить інформацію про 

фізичну чи юридичну особу, товари, ідеї, послуги; по-друге, призначений для 

невизначеного кола осіб; по-третє, покликаний формувати або підтримувати 

інтерес до фізичних, юридичних осіб, товарів, ідей, послуг; по-четверте, сприяє 

реалізації товарів, ідей, послуг. 

Рекламний текст є «прагматичним текстом» на тій підставі, що в ньому 

актуалізуються певні комунікативні стратегії. «Прагматика вивчає умови, при 

яких людина використовує мовні знаки» [1, с. 317], зорієнтована на розуміння 

умов адекватного вибору і вживання мовних одиниць задля досягнення кінцевої 

мети комунікації – вплинути на партнерів у процесі їх мовленнєвого акту. 

Йдучи вулицею, читаючи газети або переглядаючи телебачення, ми 

бачимо різноманітні види реклами, основною функцією якої є інформаційна, та 

при цьому не завжди звертаємо увагу на її внутрішнє наповнення, а саме те, що 

вона містить велику кількість власних назв – онімів. Нам вдалося здійснити 

класифікацію онімів у рекламних текстах, які можна побачити на вулицях та 

телебаченні Запоріжжя, тому джерельна база збиралась нами особисто. 

Найчастотнішою є група різноманітних закладів – від компаній та магазинів до 

закладів відпочинку та харчування: «Креативна студія дизайну «Design Kiev»! 

Наша студія дизайну – колектив професіоналів, який створює справді якісний 

дизайн. Наша команда – не лише професіонали у своїй справі, а й по-

справжньому творчі особистості!», «Бюро перекладів «Лексіко». Послуги 

перекладу на всі випадки життя!», «Туристична фірма «Італіано». Завжди 

успішний вибір! Ваш курорт без турбот!», «Магазин «ОЗОН». Товари для 

спорту та відпочинку. Великий асортимент спортивного одягу, взуття, 
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рюкзаків!», «Мережа продуктових магазинів «Копійка». Неймовірно низькі 

ціни! Завжди поруч з вами, з новими пропозиціями та вигідними цінами!», 

«Піццерія «Італіано». Усі дороги ведуть до смачної піцци! А саме – до 

«Італіано»! Тільки у нас... Маленький куточок великої Італії!...», «Мережа 

ресторанів японської кухні «Сакура». Найсмачніші у місті суші та ролли! 

Супер-меню для супер-тебе!», «Караоке-клуб «Фієста». Співати готовий? 

Завжди готовий!» [4] та інші. 

Другу групу складають власні назви на позначення їжі: «Шоколадна 

паста «Nutella». Ми знаємо про шоколад усе!», «Шоколад «Bounty». Ніжність 

кокоса. Райська насолода!», «Кетчуп «Балтимор» – мачо серед кетчупів!», 

«Кондитерська «Крем-Карамель». Ми продаємо мрії та маленькі задоволення, 

та солодкі спокуси!», «Картопляне пюре та локшина «Мівіна». Гаряча 

підтримка. Де б ви не були...», «Кава «Jacobs Monarch». Аромат справжньої 

кави. «Jacobs Monarch». Сила зближуючої аромагії!», «Кетчуп «Торчин» – усе, 

що потрібно для кращого смаку» [4]. 

Зустрічаються поодинокі назви, які однозначно класифікувати не вдалося: 

«Наступного тижня асортимент магазину жіночого одягу «Донна» 

поповнять модні джемпери, міні- та максі-спідниці, шорти та топи. Чекаємо 

вас! З радістю одягнемо вас модно!», «Бренд «InterStep», аксесуари для 

мобільних телефонів. «InterStep». Важлива кожна деталь!», «Новий гель для 

душу «Johnson». Потіш себе та своє тіло!», «Мобільний оператор «МТС». 

Майбутнє залежить від тебе! Разом ми зможемо більше! МТС – життя у 

спілкуванні!», «Всеукраїнська державна лотерея «Лото-Забава». Вигравай 2 

квартири в Києві до Нового року!» [4]. 

Всі зазначені види онімів у рекламі несуть певний прагматичний 

потенціал: вони впливають на свідомість людей, тим самим спонукаючи їх до 

бажаної рекламодавцю дії – купівлі різноманітних товарів і послуг. Реклама, 

використовуючи різноманітні засоби, намагається не тільки описувати будь-яку 

ситуацію зовнішнього світу, але й інтерпретувати її, подаючи нове бачення, 

управляти її сприйняттям і нав’язувати їй позитивну чи негативну оцінку. 

Прагматична направленість рекламного тексту проявляється також через 

актуалізацію окремих елементів структури, які здатні чинити найбільший вплив 

на адресата, активізувати його інтелектуальні та емоційні реакції, викликаючи 

потрібні рекламодавцю дії. 

Таким чином, прагматична направленість рекламного тексту полягає в 

необхідності спонукання адресата до відповідних дій, запрограмованих 

рекламодавцем: придбання товару, замовлення послуги. Отже, реклама – це 

продукт рекламної діяльності, який розраховано, насамперед, на ефект 

інформаційного впливу. 
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СПЕЦИФІКА СИМВОЛІКИ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ 

В МІЖМОВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Полковникова Софія Миколаївна 

Науковий керівник: Миронюк Ліна Віталіївна, старший викладач 

Запорізький національний технічний університет 

 

Анотація. У статті досліджено проблему специфіки символіки чорного 

кольору. Наведено її значення та використання в східнослов’янському 

національному просторі на культурному та мовному рівнях (на прикладах 

російської та української мови); з’ясовано етимологію слова «чорний». 

Ключові слова: чорний колір, сталий вираз, символіка кольору. 

 

За назвами кольорів у різних культурах закріплене як семантичне 

значення слова, що передає певну інформацію, так і емоційне ставлення до 

явищ, які воно позначає. Філологічні дослідження найменування кольорів 

мають тривалу історію та представлені різними підходами, методами і 

завданнями. Аналіз лексико-семантичної групи кольору проводиться на 

матеріалі багатьох мов у таких напрямах: зв'язок і взаємодія між 

концептуалізацією кольору носіями мови і розвитком словника кольороназв у 

мові (Б. Берлін, П. Кей,), колір у світлі психолінгвістики (О. Василевич, 

Р. Фрумкіна), структурний і семантичний аналіз кольоропозначень 

(А. Кириченко, Т. Пастушенко), історія виникнення та розвитку колірних 

лексем (М. Чикало, О. Дзівак), кольоропозначення у художньому мовленні 

(Д. Ален, Г. Еліс, А. Критенко, І. Бабій) та ін. Однак порівняльний аналіз 

символіки чорного в міжмовній комунікації ще не був предметом наукових 

студій. Мета та завдання дослідження –проаналізувати символічний аспект 

чорного кольору, його етимологію, функціонування та описати особливості 

використання в східнослов’янському національному просторі, на прикладі 

української та російської мови. 

На символізації кольорів позначається специфіка сприйняття, властива 

народам. Найменування кольорів у різних мовах мають властивість до набуття 

лексичної конотації, тобто додаткового співзначення слова, яке супроводжує 

його основне значення. Вчені пояснюють це специфікою зорового сприйняття 

зовнішнього світу людиною. Важливий вплив на національну конотацію 
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кольорів має давнє міфологічне уявлення про світ та довкілля, зокрема 

природа, яка сама є їх барвистою палітрою (блакитне небо, зелена трава, синє 

море) і має неабиякий вплив на позитивні або негативні емоції людини. 

Дослідник Й. Осецький доводить, що постійна масова суспільна потреба часів 

мезоліту у виготовленні й використанні чорних за кольором стріл, колчанів 

зумовила творення слова «чорний», назви яких мали спільні мовні 

індоєвропейські основи çār- і çārñ- [4]. На сьогодні це слово поширене в 

слов’янських мовах, що свідчить про істинність міркувань ученого. 

Найзловіснішиим із усіх кольорів вважають чорний, він є антиподом 

білому. У слов’янському просторі на культурному та мовному рівнях чорний 

колір сприймається як знак абсолютної пустоти та мороку, утілення хаосу. За 

ним, зокрема в українських сталих виразах, закріплена негативна оцінність: 

чорна невдячність, тримати в чорному тілі, чорна злість (злоба), чорне 

сумління, чорна туга, чорна совість, чорна буря, чорна доля, чорні думи, 

видавати біле за чорне, відкладати на чорний день, чорні сили фашизму, 

малювати (зображувати) чорними фарбами тощо [5]. Таке ж негативне 

значенням закріпилося за чорним кольором і в російській мові: бачити тільки 

чорний бік життя, подати справу в чорному світлі, чорна справа, чорна 

заздрість, чорна смуга життя, чорні думи, чорні дні, зберігати на чорний 

день тощо [3]. 

Із чорним кольором пов’язують усе, що потребує осуду: чорна дошка; 

чорна книга (записували провини та прізвища тих, хто їх вчинив); чорний 

список (раніше таємні списки революційно налаштованих людей, тепер 

вживається в значенні – певне обмеження у чомусь або заборона); чорна пляма 

(про те, що ганьбить репутацію людини); чорне слово (брутальна лайка); чорна 

справа (діло) (про негативні дії, вчинки); чорні сотні (карні загони в 

Російській імперії) [5]. 

Символом злих прикмет, невдачі в східнослов’янській міфології є чорний 

кіт (кішка), який є одним із атрибутів відьми. У народі про тих, хто 

посварився кажуть – «Чорна кішка пробігла (чорний кіт пробіг) проміж них» 

[2, с. 869]. Чорний колір є магічним символом: чорна магія, демонізм, 

чаклунство; його етичні характеристики представлені гординею, таємною 

заздрістю, гріховністю, злобою, підлістю, мстивістю. [2, с. 869]. Так, у поемі 

«Танок смерті» російського поета О. Блока, чорний колір став засобом 

нагнітання емоцій жаху: «Старый, старый сон. Из мрака / Фонари бегут – 

куда? / Там – лишь черная вода, / Там – забвенье навсегда... / Скелет, до глаз / 

закутанный плащом, / Чего-то ищет, скалясь черным ртом... / Живые спят. 

Мертвец встает из гроба... / И в банк идет, и в суд идет, в сенат... / Чем ночь 

белее, тем чернее злоба [1]. 

Водночас чорний колір є однією з ознак зовнішньої краси людини, 

наприклад вирази «чорнії очі», «карії брови», які знайомі нам із фольклору та 

художньої літератури сприймаються апріорі. З таким же значенням вживається 
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російське «очи черные». Відтак чорний колір є символом краси українців, 

росіян та інших народів. 

У східнослов’янській традиції чорний колір в певних аспектах 

протиставляється білому, наприклад, чорний символізує жаль, журбу, а білий 

– радість життя, чистоту почуттів, щирість, елегантність, шлюб. Також чорний 

колір є контрастним до червоного, зокрема в українській вишивці. Так, народ 

помітив, що щастя, радість, кохання, любов в житті межує з горем (чорна ніч, 

чорна гризота, чорний жах, чорна смерть, чорна чума), з нещастям (чорна 

доля, чорна безнадія, чорна хвороба, чорна віспа) – і чорні й червоні стібки у 

вправних жіночих руках Берегинь роду стали символами людської долі. 

Слова чорний і чернь є спільнокореневими, однак останнє набуло 

вторинної семантики й стало вживатися як зневажлива назва простого народу, 

а також нейтральне найменування представників нижчих прошарків 

суспільства. Козацька рада 1663 р., скликана для обрання гетьмана, набула 

назви «Чорна рада» за тим, що селяни й міська біднота (чернь) взяли в ній 

активну участь (цій історичній події П. Куліш присвятив однойменний роман). 

Відтак, чорний колір має і соціальне осмислення. 

Отже, символіка чорного кольору містить цікаву інформацію про зорове й 

підсвідоме сприйняття світу людиною певної культурної спільноти, яке сягає 

витоків національній міфології і має специфічне втілення в сталих словесних 

формулах. Вона виконує чітко окреслену відповідну функціональну роль, 

пов’язану з одвічною боротьбою добра зі злом, справедливості з 

несправедливістю, із перманентними соціальними конфліктами і протистояннями. 
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Анотація. У статті розглядається проблема засобів спонукальної 

модальності на прикладі російськомовних рекламних текстів. Проаналізовано 

їх функції та особливості реалізації. Проведене дослідження показало в яких 

саме конструкціях найчастіше вживаються засоби спонукальної модальності 

та якого ефекту вони допомагають досягти. 

Ключові слова: радіореклама, спонукальна модальність, понятійна 

категорія. 
 

The article considers the problem of the motivational modality on the example 

of Russian-language advertising texts. It was analyzed their functions and 

peculiarities of realization. The research has shown in which builds most often use 

means of motivational modality and what effect they help to reach. 

Key words: radio advertising, motivational modality, conceptual category. 

 

Прoблeма cрeдcтв пoбудитeльнoй мoдальнocти в руccкoязычнoй 

радиoрeкламe в пocлeднee врeмя являeтcя важной задачeй и со временем 

cтанoвитcя вce бoлee актуальнoй. Размeщeниe рeкламы на радиo ‒ это один из 

очень выгодных этапов рeкламнoй кампании любого вида бизнeса. Ведь она 

гораздо дeшeвлe, чeм на тeлeвидeнии, нo oхват ee аудитoрии значитeльнo 

вышe, так как при транcляции блoка рeкламы пo тeлeвизoру ее чаcтo 

пeрeключают на другoй канал, а вoт на радиo правильнo cocтавлeнная рeклама 

нe раздражает cлушатeлeй, и пeрeключать ee нe cпeшат. 

Побудительная модальность является важным cтруктурнo-

coдeржатeльным компонентом функциoнальнo-ceмантичecкoй категории 

модальности, устанавливающим живую связь мeжду высказыванием и 

внeязыкoвoй дeйcтвитeльнocтью. 

Специализированными средствами выражения побудительной 

модальности являются односложные предложения [8, с. 214]. Участилось и 

экспрессивное употребление сложных структур с интенсивно выраженными 

побудительными частями. Правда, на смену агитационности и лозунговости, 

реализованной употреблением прямых императивов в прессе советского 

периода [8, с. 193‒194] и сложных побудительных сообщений, которые 

расчлененно детализировали содержание, вносили директивно-императивные 

интонации, создавали плакатность стиля массовой информации с оттенками 

требования и долга [9, с. 174; 4, с. 42], пришли побудительные конструкции 
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косвенного, скрытого побуждения, в которых адресат, по большей части не 

эксплицированный, а сама конструкция (простая или часть сложной) 

становится адресной, диалогической. 

Сильной экспрессии достигают с помощью введения в смежно 

расположенных побудительных конструкций или частей сложного предложения, 

которые сопровождают, разговорные элементы, например «вперед» вместо 

«идем», фразеологических выражений, таких как «не грызть локти» вместо «не 

жалеть», каламбурных разговорных структур и тому подобное. Например: 

«Приобретите свежий номер «Голоса Украины», а еще лучше – подпишитесь. 

Двадцать семь гривен в месяц не пожалейте и не пожалеете!» ‒ так выглядит 

реклама газеты Голос Украины. Подобные разговорные элементы все активнее 

проникают в состав предложений побудительной модальности, что 

свидетельствует о гибкости языка современной прессы, ее обновленные 

стилистические коннотации, направленные на усиление эмоциогенности текста, 

предоставление ему признаков динамизма. 

Побудительность, как часть общей системы модальности, имеет свои 

семантические признаки [10, c. 42]. 

Значeниe пoбудитeльнocти нe имeeт для cвoeгo выражeния каких-тo 

фoрмальных признакoв, oднакo oбщий кoнтeкcт прeдпoлагаeт ceмантику 

жeлания: «Чтoбы были вкуcнee блюда» ‒ реклама coуcов «Calve» (UАРадио), 

«А мoжeт, вы cами хoтитe пошить краcивую и элeгантную oдeжду?» - 

магазин ткани «Дом Ткани» (FM Галичина), «Обновите комнату!» ‒ Керамов 

Аква (Русское радио), «Давай быстрее, лови момент!» ‒ реклама акционных 

предложений от интернет-провайдера (Русское радио) и др. Как виднo из 

примeрoв, значeниe пoбудитeльнocти oказываeтcя в пooщрeнии к дeйcтвиям, 

названных в прeдлoжeнии. 

Mнoгоe завиcит oт тeматики рeкламнoгo cooбщeния. Beдущиe тeмы 

бытoвoй рeкламы cвидeтeльcтвуют oб уcтoйчивoм интeрece чeлoвeка к 

coбcтвeннoму здoрoвью, внeшнему виду, к уcлoвиям жизни и труда. Прeждe вceгo 

в такoй рeкламe рeчь идeт o тoварах пoвceднeвнoгo cпрocа и прoдуктах питания. 

Языкoвыe cрeдcтва при этoм тoжe выпoлняют функцию пooщрeния 

[6, c. 111]. Так, в загoлoвках кoнкрeтнo называются лица, для кoтoрых в пeрвую 

oчeрeдь предназначена информация: «Прямая спинка, изящные ножки, 

грациозные линии ищут себе новый дом! Украсим любой интеръер!» ‒ реклама 

мебельного салона (Русское радио), «Жeнщина бeз зeркала? Шутитe!» (Наше 

радио), «Для начинающих фoтoлюбитeлeй и не только» (UАРадио), «Каждая 

жeнщина мoжeт cтать eщe бoлee oчарoватeльнoй» - уcлуги парикмахeрcкой 

(Кисс ФМ), «И дeтям, и взрocлым» ‒ карамeль (Русское радио – Украина), «Что 

за квартиры на лоне природы?» ‒ ЖК «Парк Авеню» (Русское радио), «Рыба 

Санта Бремор ‒ удовольствие для всех» (Русское радио), «Если друг спросит 

тебя, почему ты выбрал «Жюль Верн» – не отвечай! Пускай придет в гости и 

сам увидит!» ‒ реклама ЖК «Жюль Верн», «Хватит покупать принтеры! 
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Воспользуйтесь «Клевер Печать»!» – реклама печати под ключ (Русское радио) и 

др. Стимулировать интерес к рекламируемому объекту помогают вoпрocитeльные 

и вocклицатeльные кoнcтрукции, а также множество эпитетов и метафор. 

Инoгда для пoбудитeльнoгo эффeкта дocтатoчнo назвать тoлькo прeдмeт, 

выcтупающий oбъeктoм рeкламы: Витамины «АлфаВит» ‒ для диабeтикoв 

(UАРадио), Супы для гурманов «Горячая кружка» (Свoбoдная Украина), Бeлкoвая 

паcта «Oкeан» ‒ лeчeбный прoдукт, «Чай, чай, чай» ... реклама чая «Беседа» 

(Пятница), «Хлeб вecь дoм наcытит» ‒ реклама чатсной пекарни «Булочник» 

(Кисс ФМ), «Обезжиренная киcлoмoлoчная прoдукция в Вашeм мeню» ‒ реклама 

молочной продукции «Простоквашино» (Наше радио) и пoдобные. B этoм cлучаe 

чаcтo вoзникаeт пoтрeбнocть в утoчнeнии coдeржания cooбщeния, в тoм чиcлe 

oпрeдeлeниe рoли, кoтoрую играeт названный прeдмeт в ocущecтвлeнии ocнoвнoй 

идeи рeкламы. Тoгда привлeкают oпрeдeлeния, кoнкрeтизирующиe coдeржаниe 

cooбщeния, пoдчeркивая ту или иную чeрту рeкламируeмoгo прeдмeта или eгo 

функции (врач, нeoбхoдим, полезная, обезжиренный, киcлoмoлoчная), прибeгают 

к cтилиcтичecкoй фигуре пoвтoра (чай, чай, чай). 

Крoмe тoгo, в загoлoвкe мoжeт быть указаниe на cамo дeйcтвиe 

(наcытить) или утoчнeние характeра дeйcтвия. Oднакo ocнoвнoe вниманиe 

cocрeдoтoчeнo вce жe на oбъeктe рeкламы: «Гoлландcкий cыр ‒ правильный 

выбор» ‒ реклама сыров ТМ «Ферма» (Наше радио), «Mылo ‒ этo чиcтoта и 

гигиeна» ‒ реклама натурального мыла ручной работы ТМ «Angel» (Свoбoдная 

Украина), «Чай ‒ замeчатeльный напитoк» ‒ реклама «Майский чай» 

(Пятница), «Фруктoвo-ягoдныe coки ‒ эликcир здoрoвья» ‒ реклама соков ТМ 

«Галиция» (Кисс ФМ), «Краcивая oдeжда ‒ хoрoшee наcтрoeниe» ‒ реклама 

женской одежды ТМ «Yavorsky» (Русское радио – Украина), «Днeвная нoрма 

йoда и витаминoв группы B ‒ в cкумбрии от ТМ «Аквамарин» (Русское радио). 

Кoнeчнo, здecь нe oбхoдитcя и бeз прeувeличeний, cвoйcтвeнных 

oбразнoму cтрoю рeкламы, направлeнных на уcилeниe пoлoжитeльнoгo 

впeчатлeния o рeкламируeмoм oбъeктe: «Bce мoжeт «Лeтo» ‒ элeктрo сушка 

для белья ТМ «Лето» (Наше радио), «Краcивая oдeжда» ‒ хoрoшee наcтрoeниe – 

реклама бутика модной одежды «Натали» (UАРадио), «Окна «Тракт» – лучише. 

Факт!» - реклама окон «Тракт» (Русское радио), «Нельзя показать по радио как 

хороши Александрийские двери… Приходи и посмотри!» - реклама фирмы 

«Александрийские двери» (Русское радио). Следовательно, и гипербола играет 

немаловажную роль. 

Характeрны для рeкламы такжe фoрмы придаточных предложений co 

значeниeм уcлoвия: «Еcли ничего не клеется» ‒ реклама клея «Секунда», «Еcли 

вы заболели» ... ‒ лекарства от простуды «Гриппостад», «Еcли cнимoк вам 

дoрoг...» ‒ услуги цифровой печати FUJI-Мир (Кисс ФМ), «Как увидишь 

светофор, вспомни печку «Термофор» (Русское радио), «Чтобы двигатель 

работал, как часовой механизм, заказывай на Пантере» ‒ реклама интернет-

магазина (Русское радио), «Еcли вы знаете чего хотите» ‒ магазин ткани 
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Tanitkani, «Еcли вы пoпали в бeду» ‒ страхoваниe СК «Провидна» и др. 

Уcиливают пoбудитeльный характeр oпрeдeлeнныe cпocoбы дeйcтвий: «Пусть 

ваш стиль не зависит от погоды» ‒ магазин одежды «Stefano», «Экономично, 

гигиенично, удобно» ‒ жидкое мыло «Мишутка», «B мoрoз ‒ тeплo, в oттeпeль 

– cухo» ‒ oбувь ТМ «SABO» (Русское радио), «Пoлмира пeшкoм oбoйти» ‒ oбувь 

«Ecco» (Кисс ФМ), «С удoвoльcтвиeм и c вeтeркoм» ‒ велосипеды «Cronus», 

«Пoлeзнo, вкуcнo, питатeльнo» ‒ масло и молочные продукты ТМ «Organic», 

«Выгодно, практично» ‒ товары для дома ТМ «Фрекен Бок»(UАРадио) и т.п. 

Благoдаря грамматичecкoй cтруктурe и cтилиcтичecким функциям 

вoпрocитeльных кoнcтрукций фoкуcируeтcя вниманиe на рeкламируeмых 

oбъeктах или oбcтoятeльcтвах дeйcтвия: «Зачем платить больше?» ‒ реклама 

стирательного порошка Dosia; «А вы приoбрeли подушку?» ‒ реклама 

«Dormeo». Oтмeтив oбъeкт, который пoдлeжит рeкламирoванию, автoры тeм 

cамым oбращают на нeгo вниманиe: «Чтo раcтeт на ёлкe?» ‒ пoдарoк к 

Нoвoму гoду в виде набора конфет ТМ «АВК», «Как бoрoтьcя c нeдугoм?» ‒ 

средство для удаление коррозии, сколов, царапин с кузова автомобиля 

«Цинкор» (Русское радио). 

Цeнтральнoe мecтo cрeди cрeдcтв пeрeдачи прямoгo пoбуждeния в рeкламe 

принадлeжит кoнcтрукциям c фoрмами 2-гo лица eдинcтвeннoгo и мнoжecтвeннoгo 

чиcла пoвeлитeльнoгo наклонения: «Пoпрoбуйтe «Dirol» ‒ cладкая чeрeшня» ‒ 

реклама жеватльной резинки, «Еcли Bы хoтитe имeть интeрecную и 

пeрcпeктивную рабoту, прихoдитe к нам!» ‒ рекрутинговое агентство 

«Персонал-Сервис», «Oткрoй для ceбя нeпрeвзoйдeннoe удoвoльcтвиe» ‒ реклама 

шоколадных батончиков «Lion», «Пoпрoбуй три изыcканных вкуcа» ‒ реклама 

снеков «KreSko», «Принecитe упакoвку Blend-а-med 100 мл в дeтcкую 

cтoматoлoгичecкую пoликлинику ... и пoлучитe бecплатную кoнcультацию» ‒ 

реклама зубной пасты, «Сoвeт: Пoзабoтьcя o завтрашнем дне!» ‒ рeклама 

коммерческого банка «Зенит» (Кисс ФМ), «Хoтитe cдeлать идeалъный пoдарoк? 

Купитe бритву Gillette Mах 3 Turbo, почувcтвуйтe ceбя нeпревзойденными!» ‒ 

реклама бритвенных станков, «Пoпрoбуйтe «Commet гeль» ‒ реклама средства 

для чистки поверхностей и т.д. 

Несмотря на все вышеперечисленные особенности радиорекламы, нужно 

учесть также роль паралингвистических и экстралингвистических компонентов. 

Их функция в рекламе – привлечение внимания, поддерживание интереса 

слушателя и побуждение к отклику. Поэтому темп речи, тембр голоса и его 

громкость, речевые паузы и т.п. могут вполне эффективно донести к слушателю 

всю суть рекламного сообщения. 

Проведенноe иccлeдoвание пoказало, чтo руccкoязычная рeклама чащe вceгo 

oриeнтирoвана на вocприятиe рeкламных тeкcтoв, в кoтoрых эмoциoнальная 

cocтавляющая нecкoлькo cнижeна. Oбразы группoвoй дeятeльнocти, уcпeха, 

влаcти бoлee дeйcтвeнны в oбъяcнeнии дocтoинcтв и качecтва тoвара. Рeкламныe 
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тeкcты cтрeмятcя учитывать жeланиe пoтрeбитeля oщущать ceбя в атмocфeрe 

матeриальнoгo благoпoлучия, уcпeха и coциальнoй cтабильнocти. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЙ 

НА ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНЫХ ПРОЗВИЩ 
 

Федорець Дар’я Іллівна 

Науковий керівник: Хейлик Тетяна Олександрівна, к. філол. н., доцент 

Запорізький національний університет 
 

Анотація: Предметом дослідження є прізвиська як вид антропонімів. 

Метою даної роботи є дослідження прізвиськ з точки зору впливу сучасних 

соціокультурних реалій та американської мовної та культурної експансії. 

Джерелом матеріалу послугували призвіська, надані учнями та вчителями 

Запорізької загальноосвітньої школи № 54. 
 

Annotation: The subject of the study is the nickname as an anthroponym type. The 

aim of this work is to study nicknames in terms of the impact of modern socio-cultural 
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realities and American linguistic and cultural expansion. The source of the material was 

provided by the familiar, given by pupils and teachers of Zaporizhzhia school № 54. 
 

Ключевые слова: антропонимическая система, личное имя, прозвище, 

второе имя, проявление индивидуальности, экспансия. 
 

Актуальность работы обусловливается проявлениям интереса к 

прозвищам, потребностью изучения данного языкового явления, поскольку 

влияние современных социокультурных реалий на образование школьных 

прозвищ изучено недостаточно. 

Цель работы состоит в исследовании прозвищ с точки зрения влияния 

современных социокультурных реалий и в условиях американской языковой и 

культурной экспансии. 

Задачи: 

 проследить влияние современных социокультурных реалий на 

образование прозвищ; 

 выявить причины появления таких прозвищ; 

 сравнить прозвища учителей, которые они имели в период их 

обучения в школе, и прозвища нынешних учеников. 

Прозвища являются неотъемлемой частью словарного речевого фонда. В 

отличие от основного, главного имени, прозвища являются комплементарными, 

дополняя смысл наименования и ярко характеризуя человека. Они отображают 

не желательные, а реальные (чаще) качества объекта. 

Прозвища ярко эмоциональны и экспрессивны, выполняют особую 

эмоционально-оценочную функцию. Они отлично демонстрируют процесс 

перехода познанных и отобранных фактов объективной действительности в 

эмоционально-оценочные образы. 

По В. К. Чичагову, прозвищами называются слова, даваемые людям в 

разные периоды их жизни по тому или иному свойству или качеству этих 

людей и под которыми они известны обычно в определенном, часто довольно 

замкнутом кругу общества [2, с.5]. 

В своей работе мы исследовали факторы воздействия современных 

социокультурных реалий на образование прозвищ, в частности тотальной 

американизации. Также мы выясняли, использовались ли заимствования для 

образования прозвищ, предоставленных учителями Запорожской 

общеобразовательной школы I – III ступеней № 54 и бытовавших в период их 

обучения в школах. 

Изменения в способе образования прозвищ вызваны расширением 

прозвищ за счёт заимствований из американской антропонимической системы и 

образования собственно морфологических неологизмов в русском языке, 

ориентированных на американскую антропонимическую систему [1, с.21]. 
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На появление нового типа прозвищ однозначно влияет современность, 

реалии которой всё глубже проникают в языковую сферу. Тем не менее, 

классификация по этому критерию («Прозвища, отражающие новые реалии») 

наименее распространена. 

Динамика прозвищ состоит и в том, что в их систему проникают названия 

профессий, не свойственных нашей культуре: Коп, Шериф. 

На данном этапе происходит экспансия англицизмов и американизмов. 

Они проникают в нашу речь и используются субъектами в силу 

психологических факторов (престижность имени). Современность проявляется 

в создании прозвищ, отражающих освоение высоких технологий, продукцию 

кинематографа, моду на музыкальных исполнителей и т.д. 

Приведем примеры наглядного влияния современности на образование 

нового вида прозвищ: 1) влияние современного кинематографа: Сид (похож 

лицом на героя мультфильма «Ледниковый период» Сида), Свинка Пеппа (из-за 

розового свитера, в котором девочка ходила и розового окраса героини 

мультфильма «Смешарики»), Гарри Поттер (из-за похожей внешности и того, 

что носит очки), Шериф – классный руководитель (из-за строгости и 

требовательности), Коп (любит искать виноватых) (влияние американских 

фильмов); 2) влияние современных видеоигр и других развлечений: Марио (из-

за усов, как у персонажа игры «Марио»); 3) влияние современной продуктовой 

продукции: Киндер (из-за низкого роста), Чупик (любитель чупа-чупсов); 

4) влияние современных технологий: Гугл – отличница по фамилии Гугля, 

Лайф (имел шапку с логотипом мобильного оператора Life:), Айфон (из-за 

наличия у него айфона за 27 000 грн.); 5) влияние популярности современных 

музыкальных исполнителей: Оксимирон – Куимова Оксана (Оксана –> Окси + 

влияние псевдонима известного рэп-исполнителя Оксимирона); 6) прямое 

заимствование антропонимов (кратких форм английских и американских имён), 

а также тенденция к сокращению: Сусик, Санна, Нануся, Нонна, Сью, Сьюзи – 

от имени Сусанна. 

Активными носителями прозвищ являются не только ученики, но и сами 

учителя. Если сравнивать прозвища, предоставленные учителями, и прозвища, 

полученные от учеников, то можно сказать, что их отличие состоит в том, что 

ранее прозвища часто были даны на основе того, какой предмет вёл 

преподаватель и что ассоциируется с этой областью (если судить по моему 

материалу): Колбочка – учитель химии, Циркуль – учитель черчения, Молекула – 

учитель биологии, Пушкин (Коваленко Александр Сергеевич) – тёзка поэта А.С. 

Пушкина, Мегавольт – учитель физики, Икс – учительница математики, Игрек – 

учитель математики. Учителя так же, как и школьники, проявляли неподдельный 

интерес к обсуждению данного вида антропонимов и с удовольствием 

вспоминали свои школьные годы, когда сами были обладателями 

дополнительного имени или давали его своим учителям. 
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Частыми были прозвища-аббревиатуры по имени, отчеству, фамилии, 

бытовавшие тогда у учителей: Марген – Марина Геннадьевна, АЮ – Анна 

Юрьевна, Викник – Виктория Николаевна, Ивэк – Ирина Владимировна, ВВС 

(Военно-воздушные силы) – Валентина Викторовна Самсонова, а также 

различные переделки имени и отчества: Галя-Вася – Галина Васильевна. 

Заимствований на этой ступени развития прозвищ не наблюдается. 

Итак, активными «пользователями» прозвищ являются не только 

ученики, но и сами учителя. Если сравнивать прозвища из школьной жизни 

учителей и прозвища, полученные от учеников, то можно сказать, что их 

отличие состоит в том, что ранее прозвища часто давались на основе того, 

какой предмет вёл преподаватель и что ассоциируется с этой областью. 

Динамика прозвищ состоит в том, что в их систему проникают названия 

профессий, не свойственные нашей культуре. На данном этапе происходит 

экспансия в прозвищную антропосистему англицизмов и американизмов. 

Современность проявляется в создании прозвищ, отражающих освоение 

высоких технологий, продукцию кинематографа, моду на музыкальных 

исполнителей и т.д. 

Изменения в способе образования прозвищ также связано с 

ориентированием на американскую антропонимическую систему. 
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Анотація: Стаття демонструє лінгвістичні перейменування астіонімів 

України в кінці 18 – початку 21 століть, пов’язані зі зміною суспільного життя 

і культури. В ході дослідження виділено історичні періоди перейменувань, 

тенденції становлення та зміни національно-культурного компоненту в 

семантичній структурі назв міст України. Перейменування представляють 

унікальну можливість порівняльного вивчення старої і нової концепції, взаємні 

зв'язки старих і нових назв, а також зіставлення перейменувань різних періодів. 
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Annotation: The article demonstrates the linguistic renaming of the astyonyms of 

Ukraine in the late 18th and early 21th centuries, connected with the change of social 

life and culture. During the research, the historical periods of renaming, the tendencies 

of formation and changes of the national-cultural component in the semantic structure of 

the names of Ukrainian cities are highlighted. Renaming represents a unique 

opportunity for a comparative study of the old and new concepts, the interconnections of 

old and new names, and the comparison of renaming of different periods. 
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На протяжении всего периода своего развития в Украине происходят 

различные изменения в культурной жизни, традициях, меняется общественное 

сознание жителей, что и отражается в языке и в специально именованной 

лексике. Происходят массовые переименования географических объектов, в 

результате которых формируется новое представление о месте топонима в 

общественном сознании. А. М. Селищев писал: «Эпоха вызывает новые имена 

мест. Чем глубже происходящие процессы в общественно-экономической и 

политической жизни страны, тем сильнее сдвиги в топонимии, как и в других 

областях языковой деятельности» [3, с. 247]. 

В данной работе особое внимание уделяется национально-культурному 

компоненту в семантической структуре астионимов Украины, где за основу 

взяты официальные формы географических названий. Информация, заложенная 

в названиях городов, содержит в себе систему ценностей и отображает 

мировидение народа. Благодаря этой особенности астионимы создают систему 

политических координат. 

Актуальность исследования состоит в системном и детальном анализе 

изменений названий административных центров Украины с конца 18 века до 

наших дней, так как топоним является вместилищем знаний о стране, 

хранителем и трансформатором историко-культурной информации об этносе. 

Процесс наименования и переименования топонимов не прекращается, поэтому 

важно отметить основные тенденции официального изменения в семантической 

структуре астионима национально-культурного компонента. «Национально-

культурный компонент семантики топонимов отличается особой 

страноведческой репрезентативностью, богатством культурно-исторических 

ассоциаций» [2, с. 159]. 

Лингвистический аспект переименований топонимов, представлен в 

работах Е. А. Терентьева, О. Н. Кузьменко, С. А. Никитина и др. Политические, 

исторические и географические аспекты современной украинской топонимии 

исследовали Е. А. Косько, О. М. Демская-Кульчицкая и др. В то же время в 
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отечественной лингвистике отсутствуют работы, посвященные современной 

топонимической ситуации в Украине, а также детальные хронологические 

исследования переименований населенных пунктов в конце ХХ – начале XXI в. 

Основными причинами переименований городов являются изменения в 

общественно-политических процессах, происходящих в определенный 

исторический период. Топонимические переименования отражают динамику 

географических названий и их зависимость от социально-политических 

процессов, а также являются важным средством языковой и национальной 

политики государства. 

В истории переименований городов Украины условно можно выделить 

несколько этапов, связанных с изменением политической ситуации в стране. 

Переименование топонимов на территории Украины досоветского 

периода начинается с конца XVIII ст. и продолжался до революции и 

гражданской войны 1917 – 1920 гг. На данном этапе в астионимах 

закрепляются элементы, связанные с царизмом.  

Так, г. Красноград (быв. Константиноград) основан в 1731 году как 

Белёвская крепость, а в 1784 получил статус города и переименован в 

Константиноград. Название дано в честь второго внука Екатерины II – 

Константина Павловича. 

Еще одним примером может служить г. Павлоград, который ранее 

назывался Луганка. Прежнее название связано со штаб-квартирой Луганского 

пикинерского полка, которая там находилась. В 1779 году Луганка была 

переименована в г. Павлоград в честь Павла I – наследника престола. 

Толчком для второго этапа массовых переименований топонимов стало 

свержение монархии и установление советской власти (20 – 30-е года ХХ ст.). 

После революции некоторые топонимы, не соответствующие новой советской 

идеологии, были переименованы. Так, Кадиевка (ныне г. Донецк) стала 

называться Серго в честь партийного деятеля Серго Орджоникидзе. А в 1921 

году г. Александровск, названный в честь командующего 1-й российской 

армией Александра Голицына, был переименован в г. Запорожье. 

В период постсталинизма (1953 – 1985 гг.) переименования связаны со 

сменой политических настроений внутри партии, которые вызваны 

установлением новой власти. Например, в 1961 году г. Сталино после 

развенчания культа личности Сталина был переименован в г. Донецк по 

расположению в Донецком каменноугольном бассейне. В 1964 году г. 

Честяково был переименован в г. Торез в честь деятеля французской 

коммунистической партии Мориса Тореза. 

Перестроечный этап характеризуется определенными сдвигами в 

наименованиях и переименованиях городов, что связано с политикой 

перестройки во второй половине 1980-х г. При переименовании возникла 

потребность в учете общественной мысли, и в новых названиях появлялся 

интерес к истории Украины. Например, г. Ворошиловграду, переименованному 
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в честь Климента Ефимовича Ворошилова, в 1990 году было возвращено его 

историческое название – Луганск. Также было возвращено прежнее название г. 

Змиёву, который с 1976 по 1990 гг. назывался г. Готвальд. Прежнее название 

было дано в честь руководителя коммунистической партии Чехословакии 

Климента Готвальда. 

Современный этап переименований начался с 2015 г. после принятия 

Верховной Радой Украины решения о переименовании городов, сел, улиц, 

носящих имена деятелей коммунистического режима. В Украине процесс 

декоммунизации коснулся 76 городских объектов, названия которых связаны с 

коммунистической деятельностью: г. Днепродзержинск (Днепропетровской 

обл.) переименован в г. Каменское; г. Ульяновка (Кировоградской области) – в 

г. Благовещенское; г. Комсомольск (Полтавской обл.) – в г. Горишные Плавни; 

г. Цюрупинск (Херсонской обл.) – в г. Алейки и т.п. Переименован был также и 

г. Днепропетровск, где вторая часть сложного топонима содержит в себе 

фамилию революционера, работника одного из заводов Екатеринославля 

Г. И. Петровского. Уже 19 мая 2016 года в рамках процесса декоммунизации г. 

Днепропетровск официально переименован в г. Днипро. 

Кроме того, для данного этапа характерно возвращение 

дореволюционных названий. Так, в 2015 году г. Артемовску было возвращено 

историческое название г. Бахмут, а в 2016 г. Красноармейск был переименован 

в г. Покровск. 

Проследив за развитием астионима Кропивницкий на протяжении всего 

периода его существования, можно выделить влияние политического фактора 

на его становление: Елисаветград → Зиновьевск → Кирово → Кировоград → 

Кропивницкий. Изначально в 1754 г. по приказу императрицы Елизаветы 

Петровны была построена крепость св. Елизаветы. В 1775 крепость и 

ближайшее селение получили название Елисаветград. 7 августа 1924 года 

постановлением Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета 

Елисаветград был переименован в Зиновьевск в честь революционера и 

политического деятеля Г.Е. Зиновьева. Так как Г. Е. Зиновьев был объявлен 

врагом народа, то в 1934 году город был переименован в Кирово на честь 

революционера и государственного деятеля С. М. Кирова. Чтобы не путать 

объект с другими городами с подобными названиями, 10 января 1939 года было 

принято решение о переименовании Кирова на Кировоград. В 2016 году 

Кировограду дано уже новое название – Кропивницкий (в честь украинского 

драматурга Марка Кропивницкого). 

Таким образом, при изменениях в культурном и политическом сознании 

общество нуждается в усовершенствовании или изменении той информации, 

которая закладывается в названиях. Каждый этап переименований связан с 

переменой политической ситуации и выполняет определенные задачи: 

переименования досоветского периода отображали политику царизма и 

служили показателем укрепления власти монарха; начало советского периода 
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связано с потребностью убрать из названий старую и навязать новую 

идеологию, постсталинский период связан со сменой власти, что привело к 

закреплению в топонимической системе новых названий, связанных с 

правящей партией; перестроечный период отображает либеральные тенденции 

в обществе: возвращаются старые исторические названия, появляются новые, 

передающие элементы национальной специфики; современный этап 

отображает антикоммунистические настрои. 

В семантической структуре астионимов Украины отражается 

национально-культурный компонент, содержащий в себе политическую сему, 

выраженную именами наиболее активных деятелей. На современном этапе 

переименований происходит изъятие из семантической структуры полисонимов 

компонента, содержащего коммеморативные элементы, связанные с 

устаревшей политической системой. 

Национально-культурный компонент в семантике астионимов Украины 

обладает динамическим характером и закрепляется в языковой картине мира. 
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Анотація: В статті розглядається новий тип антропонімів – нікнейм, 

який активно продукується і функціонує в інтернет-середовищі. Процес 

номінації в інтернеті часто підключає лінгвокреативні можливості 

особистості. В ході дослідження були виявлені структурні особливості 

нікнеймів, найпоширеніші моделі їх будови та тенденції до залучення мовної гри. 

http://catalog.turgenev.ru/Opac/index.php?url=/auteurs/view/70645/source:default
http://catalog.turgenev.ru/Opac/index.php?url=/auteurs/view/70645/source:default
http://catalog.turgenev.ru/Opac/index.php?url=/auteurs/view/70646/source:default


   ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція     
“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ” 

 

77 

 

Ключевые слова: никнейм, ник, антропоним, языковая игра, 

структурная классификация, лингвокреативность 
 

Annotation: The article deals with the new type of anthroponyms – a nickname 

that is actively produced and functions in the Internet environment. The nomination 

process on the Internet often involves the linguistic-facial features of the individual. 

In the course of the study, structural features of nicknames, the most common models 

of their structure and the tendency to engage the language game were discovered. 

Key words: nickname, nick, anthroponym, linguistic game, structural 

classification, linguistic creativity 
 

Конец 20-го – начало 21-го века характеризуется быстрым 

распространением глобальной сети интернет. Этот фактор существенно повлиял 

на антропонимику. С появлением новых сфер бытования имени собственного 

(чатов, форумов, игр и т.д.) начинает меняться и сама антропонимическая система. 

Появляется особый класс антропонимов – никнеймы. В «Самом новейшем 

толковом словаре русского языка XXI века» Е. Н. Шагаловой «никнейм – 

псевдоним, прозвище. Уникальное имя пользователя сетевого ресурса» [4, с. 196]. 

Однако надо заметить, что названия имени, под которым выступают пользователи 

в интернете, еще не получили однозначного термина: существует 

синонимический ряд никнейм, ник, сетевое и виртуальное имя, доминантой 

которого является никнейм. Слово ник имеет разговорную окраску, а сетевое и 

виртуальное имя довольно широки в понимании. 

Актуальность работы обусловлена недостаточной изученностью 

никнеймов, несмотря на широкое распространение интернет-коммуникации и 

быстрое развитие виртуального антропонимикона. 

Ник обладает единичностью номинации (каждое сетевое имя стремится к 

неповторимости и индивидуализации), особой семантической структурой 

(коннотацией и сложным денотатом, который чаще всего скрытен для 

реципиентов) [2, с. 9]. Никнейм – это любая лексическая единица, за которой 

скрывается личность. Но можно ли говорить о существовании виртуального 

онима, состоящего всего из одной буквы, иероглифа, случайного набора букв, 

символа? Считать ли это сетевым именем? Мы думаем, что да, ведь такие ники, 

во-первых, функционируют в виртуальном пространстве, во-вторых, продолжают 

активно продуцироваться. Абсолютно все онимы (в нашем случае никнеймы) 

можно разделить по компонентному принципу. Во-первых, выделяются простые 

онимы, в которые входят монокомпонентные имена, состоящие из одной 

единицы: 時, Эх!, Ватникан, Вовощ, яжемать. Во-вторых, поликомпонентные 

имена, состоящие из двух единиц и более: Соединенные Чаты Америки, Пример 

Министр, Vanek Vanek. 

Процесс создания сетевого имени во многих случаях креативен, нередко 

можно наблюдать явление языковой игры, которую Т. А. Гридина дефинирует 
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как форму неканонического использования языковых единиц с установкой на 

эстетическое восприятие последних, пусть даже эта установка ограничивается 

стремлением не быть скучным, пошутить, привлечь внимание к форме речи 

[3, с. 3]. А. В. Усолкина определяет этот феномен как особую форму 

лингвокреативного мышления, являющегося результатом запрограммированного 

нарушения языковой схемы и осознанного отклонения от языковой нормы с 

целью достижения определенного эффекта (чаще всего комического) [5, с. 9]. 

Языковая игра часто становится основой для создания никнейма. По 

использованию кириллицы и латиницы выделяют три типа никнеймов: 

написанные кириллицей: Вовощ, РАКурс; написанные латиницей: PanDa, PROton; 

микс кириллицы и латиницы: ПоSейDоn, NAтаSA, кроме того,как видно из 

примеров, роль в семантизации никнеймов могут играть комбинации прописных и 

строчных букв. 

Также никнеймы можно разделить на те, которые имеют в своем составе 

русские слова: Леди Кака (Леди Гага), Еж-балдЕж и никнеймы, содержащие 

иноязычные вкрапления: Влад is love (Владислав), ТанKіSSтка. В данных 

примерах иностранные слова важны для создания эффекта языковой игры. Без 

знания перевода слов понимание таких никнеймов невозможно. 

По использованию графических символов, цифр, неписьменных знаков с 

целью привлечения внимания или намеренной замены слов в сетевых именах 

выделяют две категории: имеющие их в своем составе: obi 1 kenobi (Оби-Ван 

Кеноби), О™оРоЗоК и созданные без использования графиксатов: Димазаврик. 

Базой для создания никнейма могут служить и онимы, и имена 

нарицательные. Большой пласт составляют ники, образованные от антропонимов: 

Бутер Бродский (Иосиф Бродский), Федор Шаляпкин (Федор Шаляпин) Вовощ 

(контаминация имени Вова и апеллятива овощ), Влад is love. Неожиданная 

комбинация антропонимов и имен нарицательных также порождает массу 

комичных никнеймов: Закись Ашота, первая Мая, Григорий Кекс, Айфон 

Павлович Чехов. 

Топонимы также становятся основой для никнеймов. Чаще всего в таких 

сетевых именах обыгрываются общеизвестные топонимы, которые сразу 

узнаются реципиентом: Ватникан, Соединенные Чаты Америки. 

Большую часть составляют апеллятивные никнеймы. Никнеймом может 

стать слово любой части речи, как самостоятельной, так и служебной, которая 

полноценно будет выполнять функции имени собственного: Пример Министр, 

текСтильный дом, циркорий, Эх!, Ну_и_Ну. 

Глобальное распространение интернета привело к появлению нового 

антропонимического класса – никнейма, отличающегося единичностью 

номинации, сложной семантической структурой, ограниченной сферой 

применения, изобразительностью, самономинацией носителя, 

необщепринятостью и экспрессивностью. Главной задачей создателя никнейма 

является самопрезентация, поэтому часто в процессе номинации проявляются 
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лингвокреативные способности. Ник является продуктом индивидуально-

авторского творчества, лингвокреативность часто связана с языковой игрой. Она 

может основываться на использовании кириллицы и латиницы, комбинации 

русских и иностранных слов, различных знаков, обыгрывании антропонимов и 

топонимов. 
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У статті розглянуто питання використання складних речень у 

поетичній мовотворчості Олександра Олеся. Обґрунтовано стилістичний та 

виражально-художній потенціал синтаксичних одиниць. 

Ключові слова: мовосистема, складне речення, синтаксис, поетична 

мова, синтаксично-стилістична організація, стилістична функція 

 

В статье рассмотрены проблема использования сложных предложений в 

поэтической языковой системе Александра Олеся. Доказан стилистический и 

выразительно-художественный потенциал синтаксических единиц. 
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The article deals with the problem of using complex sentences in the poetic 

language system of Alexander Oles. The stylistic and expressive-artistic potential of 

syntactic units is proved. 

Key words: language system, complex sentence, syntax, poetic language, 

syntactic-stylistic organization, stylistic function 

 

Постановка проблеми. Найпомітнішою постаттю української культури 

взагалі та літератури зокрема по праву вважається Олександр Олесь. Окремої 

уваги заслуговує поетична мова митця, її синтаксична організація. 

Аналіз актуальних досліджень. Творчість Олександра Олеся привертала 

значну увагу як літературознавців, так і мовознавців. У літературознавчому 

аспекті розглядали твори О. Олеся В. Петров, К. Голобородько, Т. Гундорова. 

Поетична мовотворчість Олександра Олеся була предметом аналізу 

О. Москаленко, О. Таран, Св. Єрмоленко, Т. Беценко. Учені О. Безпалько, 

А. Загнітко, А. Поповський, Г. Удовиченко, О. Грановська, В. Лобода вивчали 

проблему функціонування складних синтаксичних одиниць в мовосистемі 

поетичних творів митця. Проте малодослідженою залишається мовотворчість 

Олександра Олеся в синтаксично-стилістичному аспекті. Уважаємо доцільним 

аналіз синтаксичної організації поетичних творів письменника з погляду їх 

стилістичної функціональності. 

Мета статті – з’ясувати особливості функціонування синтаксичних 

одиниць як стилет вірних елементів у поетичних творах Олександра Олеся. 

Виклад основного матеріалу. Чи не найголовнішою ознакою художньої 

мови вважається її синтаксична система. Індивідуальність синтаксичної 

організації, якою митець позначає кожен свій твір, стає характерною рисою 

усього його творчого спадку. За допомогою складних синтаксичних одиниць 

Олександр Олесь майстерно творить віршовий мовностилістичний малюнок. 

Спостережено, що Олександр Олесь активно послуговується різноманітними 

мовностилістичними засобами. Письменник звертається до простих, 

ускладнених і неускладнених речень та складних синтаксичних одиниць.  

Активно Олександр Олесь уживає у поетичних творах багатокомпонентні 

речення з різними видами зв’язку, як-от: «В сльозах, як жемчугах, мій сміх, І з 

дивним ранком ніч злилась, І як мені розняти їх?!» [5, с. 52] або «Прийде час, – і 

вільні й рівні встануть люде, і здійсняться мрії всі ураз!» [5, с. 60]. 

Складносурядні речення в поетичній мовотворчості Олександра Олеся виконують 

функцію увиразнення, деталізації описуваного. Такі синтаксичні одиниці 

дозволяють автору переконливіше, без усунення додаткових деталей 

репрезентувати та інтенсифікувати образну систему твору. 
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Як переконуємося, митець вдається до використання складнопідрядних 

речень різних типів. «Душа моя – дно безджерельне й сухе, де тільки сіріє 

каміння важке…» [5, с. 62]; «Ллється море, плеще в берег, б’ється в сірі скелі, 

мов з кайданів хоче вийти на степи веселі.» [5, с. 116]; «Коли б був я вітром 

буйним Я б розгонив чорні хмари, Щоб від хмар не слались тіні Щоб сміялось 

завжди сонце.» [5, с. 73]; «Тоді, як ще листя зелене було, Як трави стояли і 

квіти пахтіли, Кудись несподівано сонце зайшло.» [5, с. 85] Ці синтаксичні 

одиниці поет частіше вживає в монологічному мовленні. Загалом, окрім 

посиленої конкретизації, складнопідрядні речення допомагають створити 

ціліснішу картину за допомогою своїх виражальних можливостей. 

Вигідно урізноманітнюють та ускладнюють одночасно художню мову 

Олександра Олеся безсполучникові складні речення. У результаті поетичні 

твори здаються більш конкретизованими та експресивно забарвленими, у 

контексті посилюються причинно-наслідкові зв’язки між описуваними подіями, 

явищами. Це сприяє кращому розумінню реципієнтом закодованих символів, 

смислів тощо: «Твій плач – то хмари в дні осінні, Сумної чайки голосіння, Твій 

плач – то дзвони жалібні, Марія Діва на труні.» [5, с. 244]. У багатьох віршах 

автор відводить безсполучниковим складним реченням роль конкретизатора 

пейзажних елементів: «Літає радість, щастя світе, Дзвенять пташки в садах 

рясних, сміються знову трави, квіти…» [5, с. 86]. 

Складні синтаксичні конструкції у мовотворчості Олександра Олеся 

стилістично навантажені: «Щодня я без стежки блукаю По горах, по темних лісах: 

Усюди я щастя шукаю, Що стратив в дитячих літах.» [5, с. 442]. Такі 

синтаксичні одиниці у якості засобів увиразнення художньої мови посилюють вагу 

висловленої думки, виконують функцію підтвердження виголошеної проблеми. 

Про неймовірний талант поета та його майстерність у слові свідчить той 

факт, що Олександр Олесь деякі поезії подав у формі однієї складної 

синтаксичної конструкції – періоду. Таким є вірш, присвячений темі весняного 

пробудження: «Коли весна рожева прилетить І землю всю вбере, і заквітчає, 

Коли зелений гай ласкаво зашумить І стоголосно заспіває, Коли весні зрадіє 

світ увесь І заблищить в щасливій долі, І ти одна в квітках і травах, в полі 

десь, Серед весни, краси і волі Не зможеш більше серця зупинить, Що в грудях 

буде битись, мов шалене, І скрикнеш, - знай, не долетить Уже твій скрик тоді 

до мене…» [5, с. 57]. Такі випадки непоодинокі. 

Частіше за все поет використовує складні синтаксичні одиниці для 

передачі внутрішнього стану ліричного героя, його переживань та емоцій. 

Особливо виразовими є складні, які описують тривожні роздуми ліричного 

героя. Серед них вирізняються такі рядки: «Вона пішла дорогою страшною, 

коли ще ранок наш не цвів, Вона ішла царівною-весною з далеких радісних 

країв.» [5, с. 457]. 

Висновки. Отже, Олександр Олесь активно послуговується складними 

реченнями як конститутивним структурно-стилістичним, архітектонічним 
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матеріалом. Головним чином це зумовлено стилістичним навантаженням і 

виражально-художнім та текстотвірним потенціалом означених структур. 

Наведені приклади свідчать про те, що усі аналізовані синтаксичні одиниці 

використовано не лише з метою увиразнення та індивідуалізації власної 

мовосистеми, а й з метою створення функціонально наповненого синтаксичного 

малюнка, який дозволяє глибше сприйняти головну ідею творів митця. 
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Кисленко Вікторія Юріївна 

Науковий керівник: Каневська Ольга Борисівна, к. пед. н., доцент 

Криворізький державний педагогічний університет 
 

У статті визначено термін «фонові знання», виявлено ефективні 

прийоми їх формування на уроках російської мови (соціо- та 

лінгвокультурологічний коментарі, соціокультурні довідки до текстів, 

міжмовне співставлення, робота з лексико-семантичними та тематичними 

об’єднаннями слів, фразеологізмами, афоризмами, прислів’ями тощо), наведено 

конкретні приклади вправ із соціокультурною складовою в змісті. 

 

The article defines the term “background knowledge”, identifies effective 

methods of its formation at the Russian language lessons (socio- and linguocultural 

comments, sociocultural references to texts, interlingual comparison, work with lexico-

http://sites.znu.edu.ua/conf-slovyanska-filologia/1561.ukr.html
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semantic and thematic groups of words, phraseological units, aphorisms, proverbs, 

etc.), gives the examples of exercises with sociocultural components in the content. 

 

Ключевые слова: фоновые знания, лингвострановедение, 

лингвокультурология, социокультурная линия, урок русского языка, 

коммуникация. 

 

Актуальность темы исследования. Фоновые знания (англ. background 

knowlege) – это знания, необходимые для успешной коммуникации, т.е. это 

знания культурного, материально-исторического и прагматического характера. 

В лингводидактическом аспекте проблему формирования фоновых знаний у 

учащихся успешно разрабатывали такие учёные-методисты, как: В. Гудикунст 

и И. Ким, Р. Сколлон и С. Вонг Сколлон, Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров, а 

также О. С. Ахманова, И. В. Гюббенет, А. А. Никитина, Г. Д. Томахин, 

И. М. Шеина и др. Однако перед учителями стоит ещё множество нерешённых 

вопросов практического характера: каким образом эффективно, но не в ущерб 

основным задачам урока, пополнять багаж фоновых знаний у современного 

ученика. Именно поэтому тема, избранная для исследования, представляется 

нам актуальной. 

Постановка проблемы. К необходимости изучения и формирования 

фоновых знаний подталкивает взаимосвязь языка и культуры, так как часто 

понимание сказанного может быть невозможным без знаний культурного 

богатства народа изучаемого языка. Многие исследователи справедливо 

отмечают: «знание второго языка должно включать в себя нечто большее, чем 

только грамматическую компетенцию. Коммуникация ... может быть 

эффективной только в том случае, когда студенту (в нашем случае ученику – 

В. К.) доступны социальные и культурные аспекты использования языка и 

понятны различия между этими аспектами в родном и изучаемом языке» 

[2, с. 55]. Так как именно с помощью языка человек осознает роль народа в 

прошлом и настоящем, приобщается к культурному наследию, к процессам 

духовного развития общества, в школьной программе обучения русскому языку 

[3] выделяют социокультурную линию, предполагающую формирование у 

учащихся фоновых знаний русской и других культур и обеспечивающую их 

эстетическое и морально-этическое развитие. 

Цель исследования – выявить эффективные приёмы формирования 

фоновых знаний учащихся на уроках русского языка. 

Изложение основного материала. Фоновые знания – это, прежде всего, 

та общая для коммуникантов информация, которая обеспечивает 

взаимопонимание при общении, т.е. «общие для участников коммуникативного 

акта знания» [1, с. 29]. 

В лингводидактике выделяются разнообразные приёмы, позволяющие 

расширять фоновые знания школьников, например: сопоставление языковых и 
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культурных фактов родной и иноязычной культур, выявление в них общего и 

различного; чтение и аудирование текстов страноведческого характера; 

ролевые игры; проблемно-коммуникативные и познавательно-поисковые 

задания, направленные на выявление стереотипов поведения и традиций; 

работа с лексико-семантическими и тематическими объединениями слов, 

наблюдения за живой речью, конкурсы творческих работ и др. Целесообразно 

использовать специальный дидактический материал, основанный на русском 

фольклоре, традициях, обрядах, обычаях, литературе, музыке, правилах 

речевого этикета, национальном быте, народном декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве и т.д. 

Целенаправленная работа над формированием фоновых знаний помогает 

осмыслению учащимися проявления культурного фона в лексике и 

фразеологии, морфологии и синтаксисе, предусматривает интерпретацию 

текстов как знаковых произведений духовной деятельности, нацеливает на 

знакомство с произведениями живописи, скульптуры, музыки, изделиями 

декоративно-прикладного искусства. 

Приведём несколько упражнений, направленных на формирование 

фоновых знаний, которые можно использовать на уроках русского языка. 

Упражнение 1. Найдите в крылатых выражениях имена 

прилагательные и образуйте от них степени сравнения, если это 

возможно. Определите авторов этих высказываний. Расскажите, что вы 

знаете о них, какие произведения они написали. 

1. А он, мятежный, просит бури, / Как будто в бурях есть покой! 

(М. Лермонтов) 2. Ужасный век, ужасные сердца (А. Пушкин). 3. Услужливый 

дурак опаснее врага (И. Крылов). 4. Счастлив, кто посетил сей мир / В минуты 

роковые (Ф. Тютчев). 5. Всё пройдет, как с белых яблонь дым (С. Есенин). 6. И 

дым отечества нам сладок и приятен (А. Грибоедов). 

Упражнение 2. Прочитайте украинские пословицы. Подберите к ним 

русские эквиваленты. Найдите в них общее и различное. Что объединяет 

эти пословицы? 

1. Хліб – всьому голова. 2. Лежачого хліба ніде нема. 3. Хто рано 

підводиться, за тим і діло водиться. 4. Не взявшись за сокиру, хати не зробиш. 

5. Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися. 

Упражнение 3. Соотнесите фразеологизмы в левой и правой колонках, 

составьте пары антонимов. 

как кошка с собакой 

воплощать в жизнь 

как кот наплакал 

потерять голову 

кровь с молоком 

иметь голову на плечах 

водой не разольёшь 

откладывать в долгий ящик 

краше в гроб кладут 

куры не клюют 
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Подчеркнём, что крылатые выражения, афоризмы, пословицы и 

поговорки, фразеологизмы – благодатный материал для понимания русской или 

иностранной ментальности, который можно использовать при изучении всех 

разделов языка, при этом обогащая запас фоновых знаний учеников. 

Выводы. В ходе исследования было установлено, что эффективными 

приёмами, позволяющими формировать фоновые знания у учащихся, являются 

такие, как: социо- и лингвокультурологический комментарии, социокультурные 

справки к текстам, межъязыковое сопоставление, работа с лексико-

семантическими и тематическими объединениями слов, фразеологизмами, 

афоризмами, пословицами и др. Задания и упражнения, предлагаемые на уроке, 

обязательно должны иметь социокультурный компонент в своём содержании. 
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Анотація. У статті визначено дидактичні можливості використання 

лінгвостилістичного аналізу тексту на уроках російської мови, а саме: 

позитивний вплив на розвиток мислення та творчих здібностей учнів, на їх 

уміння оцінювати мовні факти, на вміння аналізувати й інтерпретувати 

художній твір, на розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності. 

 

Summary. The article defines the didactic possibilities of using the 

linguostylistic analysis of the text at the Russian language lessons, namely: positive 

influence on the development of thinking and creative abilities of students, on their 
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ability to estimate language facts, on the ability to analyze and interpret a literary 

text, on the development of all types of speech activity. 

 

Ключевые слова: лингвостилистический анализ текста, учебный текст, 

речевая деятельность, урок русского языка. 

 

Актуальность темы исследования. Тема, избранная для исследования, 

представляется нам актуальной, поскольку, художественный текст как средство 

и вид обучения языку занимает ведущее место в содержании современного 

урока. Однако, несмотря на многочисленные работы, посвящённые 

методической проблеме использования художественных текстов в качестве 

учебных (М. И. Гореликова, О. Б. Каневская, В. И. Капинос, Н. А. Лобко-

Лобановская, Д. М. Магомедова, Н. Н. Сергеева, М.С. Соловейчик и др.), 

лингвостилистический анализ текста на уроках русского языка не нашел ещё 

должного применения. А ведь такая работа позволяет не только 

охарактеризовать текст с содержательной и изобразительно-художественной 

сторон, но и способствует формированию языковой картины учащегося, для 

которого важным оказывается восприятие и осмысление текста. 

Постановка проблемы. Последние достижения лингвистики, психологии, 

педагогики и методики преподавания русского языка позволили более 

внимательно отнестись к роли текста при обучении школьников речевой 

деятельности. Учебный текст, т.е. «текст, выполняющий дидактические функции» 

[2, с. 47], должен соответствовать следующим научно-методическим требованиям: 

обеспечивать мотивационную готовность учащегося; смысловую структуру и 

адекватность понимания; индивидуализированное восприятие; непосредственное 

совершенствование речевых навыков учащихся [3, с. 189]. Учебный текст 

помогает развитию речи учащихся и выработке у них навыков общения. 

Эффективное обучение разным видам речевой деятельности возможно лишь 

на системе различных текстов, чему способствует их лингвостилистический анализ. 

Цель исследования – определить дидактические возможности 

применения лингвостилистического анализа текста на уроках русского языка. 

Изложение основного материала. Лингвостилистический анализ текста 

может быть одним из видов работы с учащимися, текст в этом случае 

«выступает не как вспомогательное средство в обучении языку, а как 

самостоятельный объект изучения» [1, с. 3]. 

Основные задачи лингвостилистического анализа текста: раскрыть 

замысел автора, осознать смысл произведения, определить концептуальную и 

функционально-эстетическую значимость отдельных языковых единиц. На базе 

изучаемого текста можно проводить разнообразную лексико-грамматическую 

работу, обеспечивающую мотивацию и потребность в осуществлении 

коммуникативной деятельности обучающихся. 
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Лингвостилистическая работа на уроках русского языка имеет свои 

особенности, прежде всего это определённого рода упражнения и задания. 

Приведём некоторые примеры. 

1. Определите стиль речи 1-го и 2-го текстов. В каждом случае укажите 

речевую ситуацию. Произведите письменный лингвостилистический анализ 

одного из текстов. Каким стилем и типом речи вы воспользуетесь при этом? 

I. Тюлени – водные млекопитающие отряда ластоногих. Тюлени широко 

распространены в морях и некоторых озёрах. Детёнышей рождают на льду и на 

суше. Некоторые виды тюленей имеют промысловое значение (используется 

жир, кожа, мясо). (Энциклопедический словарь). 

II. – Ой, глянь-ко, что это? 

– А! То тюлень. Тюлень, сынок, подплыл на нас поглядеть. 

– Знаю. А где он живёт? 

– В море живёт. Днём рыбу промышляет, а ночью к берегу плывёт, на 

камнях спит в местах глухих… 

– А почто его бьют? Его ведь не едят. 

– Шкура у него хороша и жиру много. (Ю. Казаков). 

Цель работы – проверить знание признаков понятий научного и 

разговорного стилей. Проверяется умение создавать текст научного стиля типа 

рассуждения. 

2. Подготовьтесь к изложению (на основе рассказа «Под кедрами» 

В. Вересаева). 

I. Определите тему и основную мысль текста, подберите заглавие. 

II. Определите стиль речи и выделите языковые средства, характерные 

для стиля. 

III. Выясните, как построен текст: какие типы речи в нём использованы, 

как связываются между собою предложения, какие средства связи 

используются. 

Напишите изложение, сохраняя стиль и структуру текста. 

Цель работы – проверить умение подробно пересказывать текст 

художественного стиля, сохраняя типологическую структуру и стилистические 

особенности текста. 

3. Произведите лингвостилистический анализ текста: стихотворение 

Н. Гумилёва «Жираф». Укажите типичные для стиля языковые средства. 

Определите, какими способами и средствами достигается композиционно-

речевая целостность стихотворения. 

Цель работы – проверить умение производить лингвостилистический 

анализ художественного текста, находить в тексте стилистически значимые 

языковые средства, составлять небольшое письменное высказывание о 

стихотворении. 
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Выводы. Лингвостилистический анализ текста может быть использован 

на уроках русского языка при изучении грамматики, стилистики, культуры 

речи, чтения, аудирования и др.  

Убеждены, что введение в урок русского языка лингвостилистического 

анализа текста, во-первых, благотворно повлияет на развитие мышления и 

творческих способностей учащихся, на их возможности оценивать языковые 

факты, во-вторых, на умение всесторонне анализировать и интерпретировать 

художественные произведения, в-третьих, на развитие всех видов речевой 

деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования 

информационно-коммуникативной компетентности на уроках украинского 

языка. Охарактеризованы особенности использования мессенджера Telegram с 

учебно-развивающей целью. Проанализированы лучшие каналы для 

углубления и систематизации знаний украинского словоупотребления при 

подготовке к занятию, а также к внешнему независимому оцениванию. 

Представлены результаты внедрения технологии на пути реализации цели 

урока по украинскому языку. 

 

Annotation. The article studies the problem of formation of students' 

informational and communicative competence at lessons of the Ukrainian language. 

The peculiarities of using the Telegram messenger with the educational and 

developmental focus have been characterized. The best channels for improving and 

systematization knowledge of the Ukrainian language usage when preparing for a 

lesson and external independent testing have been analyzed. The results of 
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technology implementation towards reaching the goal of a lesson of the Ukrainian 

language are shown. 

Ключові слова: інформаційно-комунікативна компетентність, 

інформаційно-комунікативні технології, Telegram, канал 

 

Зважаючи на глобальні процеси, що відбуваються в 

будь-якій сучасній галузі, одним із найважливіших 

завдань вчителя є формування в учнів інформаційно-

комунікативної компетентності. Школяр повинен не 

тільки володіти інформаційним пошуком, аналізувати 

інтернет-джерела, а й уміти використовувати новітні 

засоби спілкування з метою розвитку логічного мислення, 

пам’яті, уваги та навичок пояснювати мовні явища. 

У сучасній науковій літературі відсутнє однозначне 

розуміння поняття компетентності у зв’язку з його 

багатогранністю й багатокомпонентністю. Дослідженням 

цього явища займалися такі вчені, як В. П. Вембер, 

А. Н. Гуржій, О. Г. Кузьмінська, Н. В. Морзе, 

О. В. Овчарук, С. М. Спірін та інші. Упродовж останніх 

років активно ведуться розвідки з питань інформаційної 

культури, інформаційної, інформаційно-комунікативної, 

інформаційно-технологічної компетентностей тощо. Саме тому актуальною 

проблемою в освітньому процесі, зокрема на уроках української мови, постає 

необхідність використання інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ). 

Метою нашого дослідження є виявлення на основі використання 

месенджеру (системи обміну миттєвими 

повідомленнями) Telegram можливих шляхів реалізації 

цілей на уроці української мови. 

Для досягнення поставленої мети передбачено 

розв’язання таких завдань: визначити суть поняття 

інформаційно-комунікативної компетентності; 

охарактеризувати особливості використання месенджеру 

Telegram як засобу навчання; визначити шляхи 

формування на уроках української мови інформаційно-

комунікативної компетентності за допомогою Telegram. 

Сучасна система освіти відчуває значний вплив 

ІКТ, що спричиняє появу нових форм і засобів навчання. 

Особливо важливим є вміння учасників освітнього 

процесу використовувати їх згідно з потребами, у чому 

вбачається формування інформаційно-комунікативної 

компетентності. 

Мал. 1. Канал 

«Досконала мова». 

Мал. 2. Канал «Solovina» 

Мал. 1. Канал 

«Досконала мова» 
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Під цим поняттям розуміють «доведену здатність 

працювати індивідуально або колективно, 

використовуючи інструменти, ресурси, процеси та 

системи, які відповідають за доступ та оцінювання 

інформації (відомостей та даних), отриманої через будь-

які медіа-ресурси, та використовувати таку інформацію 

для вирішення проблем, спілкування, створення 

інформованих рішень, продуктів і систем, а також для 

отримання нових знань» [1, с. 14]. Однак дискусія щодо 

трактування цього терміну триває й досі. 

Серед інструментів формування компетентностей в 

галузі ІКТ на увагу заслуговує месенджер Telegram. 

Одним із пріоритетних напрямів у цій системі є 

лінгвістика, а саме ‒ надання щоденних порад з 

українського слововживання. З цією метою створено 

канали під назвою «Solovina» (трансліт. «Солов’їна») [4], 

«Досконала мова» [2] та «Корректаріум» [3]. Автори каналів пропонують 

читачам рекомендації щодо уникнення порушень наголошування слів, 

лексичних, граматичних та стилістичних помилок. Незважаючи на спільну 

мету, структура й оформлення каналів різні. 

Кожна стаття «Досконалої мови» виділена 

окремими рубриками: «антисуржик», «грамотність», 

«наголос» «рекомендація». У повідомленні подані 

приклади й засоби наочності ‒ смайли, які позначають 

правильне й неправильне слововживання: на добраніч ‒ 

надобраніч (мал. 1). У рубриці «наголос» наголошений 

голосний звук виділено великою літерою: зрУчний ‒ 

зручнИй. Окрім того, каналом передбачено рефлексію 

читачів у формі емограм. 

Кожна стаття «Solovina» та «Корректаріум» 

супроводжується ще й словесною рекомендацією 

(мал. 2, 3). 

Канал «ZNOUA. Усе про ЗНО» [5] спрямований на 

підготовку випускників до зовнішнього незалежного 

оцінювання. У рубриці «укрмова» методичне 

забезпечення здійснюється за допомогою схем, інтернет-

мемів і завдань для самоперевірки у формі інтерактивного тестування (мал. 4). 

Зважаючи на доступність, таку технологію залежно від матеріалу 

принагідно застосовувати на уроках української мови в 5-11 класах як мотивацію 

навчальної діяльності й актуалізацію опорних знань учнів. Учитель-словесник 

наприкінці кожного уроку у формі домашнього завдання пропонує школярам 

прослідкувати за наповненістю того чи іншого каналу, а вже наступного заняття у 

Мал. 3. Канал 

«Корректаріум» 

Мал. 4. Канал «ZNOUA. 

Усе про ЗНО» 



   ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція     
“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ” 

 

91 

 

формі бесіди за питаннями, розподільчого диктанту тощо відновлює в пам’яті 

дітей те, з чим вони напередодні ознайомилися вдома. Такий вид роботи на уроці 

систематизує знання учнів про основні орфограми української мови та правила 

українського правопису, розвиває пам’ять, увагу, вміння аналізувати мовний 

матеріал, розпізнавати мовні явища й користуватися ІКТ, а тому допоможе 

учасникам освітнього процесу реалізувати поставлену мету й через діяльнісний 

підхід сформувати предметні компетентності щодо фонетики, лексики, 

словотвору, морфології, синтаксису, правопису та стилістики. 

Отже, залучення месенджеру Telegram на уроках української мови значно 

підвищує мотивацію та пізнавальну активність школярів, ефективно сприяє 

підвищенню їх рівня грамотності, формуванню в них мовних та інформаційно-

комунікативних компетентностей. Зокрема, упровадження такої технології 

виробляє в учнів звичку систематично звертатися до каналу. Перспективу 

дослідження вбачаємо в розробці методики залучення месенджеру Telegram на 

інших етапах уроку. 
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Анотація. У статті представлено аналіз дидактичних основ, які 

зумовлюють зміст і структуру методичної системи формування лінгвістичних 

здібностей учнів на базі інтегративного підходу. Виявлено, що комунікативна 

спрямованість навчання мови є основоположною умовою, а одним з 

найважливіших компонентів формування лінгвістичних здібностей є навчання не 
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тільки рідної, а й іноземних мов. Встановлено, що інтегративний підхід здатний 

стати основою ефективного навчального процесу при формуванні лінгвістичних 

здібностей учнів. 

Ключові слова: лінгвістичні здібності, навчальна діяльність, 

інтегративний підхід, філологічна освіта. 

 

Abstract. The article presents the analysis of didactic frameworks that determine 

the content and the construction of methodical system of the pupils’ linguistic abilities 

formation based on the integrative approach. It is revealed, that the communicative 

orientation of language learning is the fundamental condition and one of the important 

components of the formation of linguistic abilities is the teaching of both native and 

foreign languages. It is concluded, that the integrative approach can become the core of 

the effective learning process in developing schoolchildren linguistic abilities. 

Key words: linguistic abilities, educational activity, integrative approach, 

philological education. 

 

Актуальность. Говоря об обучении языку, необходимо подчеркнуть, что 

государственные документы, составляющие стратегический «портфель» 

нормативной базы в области начального и общего среднего образования 

(Государственный стандарт, Концепция филологического образования, 

действующие программы), определяют главную задачу обучения языку, в данном 

случае русскому, – «развитие школьника как личности, не только полноценно 

владеющей устной и письменной речью, но и готовой и способной к 

саморазвитию на основе сформированной мотивации к учению и познанию, 

ценностных и мировоззренческих установок» [6, с. 7]. 

Постановка проблемы. Особое внимание заслуживает 

совершенствование школьного языкового образования, в частности научно-

методическая разработка современного урока русского языка, который является 

самостоятельной функциональной частью учебного процесса и обеспечивает 

реализацию приоритетных задач языкового образования. Говоря о 

формировании лингвистических способностей младших школьников на основе 

интегративного подхода при изучении русского и английского языков, 

необходимо учитывать основы лингвистической теории, подходы, принципы и 

методы, которые являются главными инструментами, обеспечивающими 

создание эффективной методики обучения. 

Целью исследования является анализ дидактических основ, которые 

обусловливают содержание и построение методической системы формирования 

лингвистических способностей учащихся на основе интегративного подхода. 

Изложение основного материала. Исходя из нашего исследования, основой 

методики формирования лингвистических способностей учащихся должны стать 

прежде всего приоритетные направления обучения, которые определяет 

Государственный стандарт базового и полного общего среднего образования [2], – 
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личностно-ориентированное, компетентностное, системно-деятельностное (в 

рамках нашего исследования – коммуникативно-деятельностное). Заметим, что в 

инструктивно-методическом письме «О преподавании «Родного (русского) языка» 

с целью качественного образования словесникам рекомендуется обратить 

внимание на интегративный и текстоцентрический подходы [3]. С позиции 

«целеполагания курса русского языка» [4, с. 46] специалисты дифференцируют 

коммуникативно-деятельностную, личностно-ориентированную, а также 

культурологическую направленность в обучении языку учащихся 

(Е. Бондаревская, И. Гудзик, Т. Рамзаева, И. Якиманская и др.). Изучение 

современных научных работ в области методики преподавания русского языка 

(Е. Архипова, Е. Голобородько, Л. Давидюк, А. Дейкина, Л. Демченко, 

Г. Михайловская, В. Капинос, Т. Новикова, В. Стативка, А. Текучев, И. Цыбулько, 

Л. Федоренко и др.) подводит к выводу, что указанные векторы взаимозависимы, 

они обогащают учебный процесс, образуя гармоничное целое. 
Следует отметить, что Т. Рамзаева подчеркивает коммуникативную 

направленность обучения языку в качестве основополагающего условия. «Язык 

должен осознаваться школьниками как важнейшее средство речевого общения 

(устного и письменного). Только при данном условии обучение языку окажется 

развивающим» [7, с. 30]. Здесь же Т. Рамзаева указывает, что «начальное языковое 

образование становится развивающим, прежде всего, при условии 

полифункциональной интеграции в учебно-познавательной деятельности 

учащихся речеведческого, лингвистического, литературного, социального, 

интеллектуально-творческого, нравственно-эстетического компонентов (в их 

взаимодействии) [7, с. 30]. Можно полагать, что исследователем подчеркивается 

значимость интегративного подхода к обучению русскому языку в школе. 

В нашем исследовании практический вектор формирования 

лингвистических способностей обеспечивается интегративным подходом, 

который создает благоприятные условия для их развития. «Лингвистические 

способности представляют собой те условия, которые способствуют успешному 

усвоению …языков, развитию коммуникативных навыков, чувству языка» [5]. 

По нашему мнению, одним из важных компонентов формирования 

лингвистических способностей является обучение не только родному, но и 

иностранным языкам (в нашем случае речь идет о русском и английском 

языках), что дает возможность использовать сопоставительный метод анализа, 

развивать мышление, наблюдательность и лингвистическое чутье; определять 

необходимые лексико-грамматические средства русского и английского языков; 

производить анализ текста с позиций смыслового и стилистического единства; 

подбирать абсолютные и относительные синонимы; находить заимствованные 

лексические единицы в тексте и др. 

В русле нашего исследования интегративный подход рассматривается как 

фундамент дидактического процесса. Очевидно, что педагогическая 

деятельность должна обладать конкретной ориентацией. Если установить в её 
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ядре гуманистическую направленность, то это означает, что все действия 

педагога определяются реальными интересами учащихся. В этом контексте 

гуманистическая направленность отвечает ключевым задачам личностно-

ориентированной педагогики: 

 реализовать гуманистический характер деятельности по отношению к 

учащемуся; 

 оценивать учащегося как активного субъекта педагогической 

деятельности; 

 создать условия для эффективной социализации учащегося [1], [8]. 

Реализация данных задач, направленных на личность, находит воплощение 

в дидактическом процессе. Связкой для указанных ориентаций является 

интегративный подход. 

Выводы. Дефиниция «интегративный подход» уже по своей природе 

предполагает такое качественное свойство, как синтетичность. Основными 

понятиями интегративного подхода, являются интеграция и целостность. 

Принимая во внимание, что лингвистические способности являются 

совокупностью конкретных составляющих, которые актуализируются на 

определенных стадиях усвоения языка, именно интегративный подход, по 

нашему мнению, способен стать стержнем эффективного учебного процесса. 

Он также способен создать условия для мотивированной учебной деятельности, 

данное положение исключительно актуально на начальном этапе обучения 

языкам (русскому и английскому). 
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