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ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ 

 

ВІРНИЙ СИН УКРАЇНИ 

Лариса Мельник (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, доцент), 

Тамара Маркотенко (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, доцент) 

Професор Віктор Дмитрович Ужченко – видатний учений, 

ім’я якого увійшло в історію лінгвістики не тільки нашої країни, 

але й усього пострадянського світу. Заслужений діяч науки й 

техніки України, почесний професор Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

В.Д. Ужченко відзначений численними нагородами, серед яких 

орден Петра Могили. 

Понад 40 років свого життя Віктор Дмитрович присвятив 

українській  науці. Він віддано любив рідну мову, чудово знав її, 

був зразковим носієм літературного мовлення. Ця любов 

вплинула на характер його наукових інтересів: найбільше він 

займався питаннями фразеології. Його праці („Народження і 

життя фразеологізму”, „Українська фразеологія”, 

„Східноукраїнська фразеологія”, „Фразеологія сучасної 

української мови”, „Образи рідної мови” та ін.) відкрили нову 

сторінку в цій галузі.  

Учений розробив оригінальну методику історико-

етимологічного аналізу стійких виразів, ідеографічну 

класифікацію фразеологічних одиниць, захистив докторську 

дисертацію „Історико-лінгвістичний аспект формування 

української фразеології”. Його нариси з історії фразеології 

становлять собою захопливу книгу, читати яку цікаво не тільки 

спеціалістам-фразеологам. 

Віктор Дмитрович висвітлив широке коло проблем у 

семантиці й прагматиці стійких виразів, засвідчивши системний 

і культурологічний зв’язки між фразеологізмами, між семами 

слова-компонента і фразеологізмом, за яким, на думку вченого, 

виступає все багатоманіття матеріального й духовного життя 

етносу. Професор В.Д. Ужченко наголошував: „Фразеологізми є 

специфічними мовними формулами, картинами світу із 

закодованою інформацією про минуле, наших предків, їхній 

спосіб сприйняття світу та оцінку всього сущого; вони 



 

 13 

акумулюють культурні потенції народу, тільки йому 

притаманним способом маніфестують дух і неповторність 

ментальності нації” [1, 14].  

В.Д. Ужченко збагатив українську фразеологію 

ґрунтовною лексикографічною базою даних. Він створив 

„Фразеологічний словник української мови”, яким користуються 

науковці, учителі, студенти, школярі в усій Україні. Його 

„Словник східнослобожанських і степовіх говірок Донбасу” 

(у співавторстві з Дмитром Ужченком) став справжньою 

енциклопедією фразеології Слобожанщини.  

При укладанні словників Віктор Дмитрович враховував, 

що фразеологічне значення має ускладнену інформативність, 

додаткову оцінну навантаженість, а його зміст реалізується через 

образ, насичений експресією й суб’єктивною оцінкою, які 

видобуваються із значень компонентів.  

Закоханий у красу й глибинну мудрість живого народного 

слова, професор започаткував наукові конференції „Образне 

слово Луганщини”, „Проблеми загальномовної та ареальної 

семантики”, на яких традиційно провідне місце відводиться 

східноукраїнській фразеологічній тематиці.  

Віктор Дмитрович був засновником „Вісника Луганського 

національного педагогічного університету імені Тараса 

Шевченка”, фахового наукового збірника „Лінгвістика”, входив 

до редакційних колегій цих видань.  

Багато років під науковим керівництвом професора 

В. Ужченка в університеті працював фразеологічний семінар, 

що перетворився в регулярно діючий науковий центр 

дослідження слов’янських мов. 

Віктор Дмитрович належить до видатних діячів 

вітчизняної освіти. Він викладав у багатьох навчальних 

закладах, виховав декілька поколінь українських лінгвістів, 

яким передав любов до фразеології й відданість науці, заснував 

у Луганську фразеологічну школу. 

Для нас професор Віктор Дмитрович Ужченко був і 

залишається символом відданості своїй справі, видатним 

науковцем і справжньою людиною, вірним сином України. 
Література 

1. Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної 

української мови. / В.Д. Ужченко, Д.В. Ужченко. – К., 2007. – С. 14. 
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МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ: ВАРТО ЧИ НІ? 

Валерія Абакумова (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка) 

Наук. керівник – доц. Шутова Л.І. 

Початок XXI століття в нашій країні ознаменувався 

кількома чинниками, які вплинули на загальний розвиток усної 

та писемної української мови. По-перше, це становлення 

України як соборної та незалежної держави. По-друге, стрімкий 

науково-технічний розвиток й активна інтеграція у загальний 

світовий процес. Такі значні соціально-політичні зміни 

торкнулись усіх рівнів організації мовної системи, що було 

зумовлено розширенням сфер суспільного життя, зростанням 

масштабів комунікативних процесів тощо. Відбувся своєрідний 

вибух сленгової лексики. Л. Ткач з цього приводу зазначає, що 

„порушення мовних норм – це вияв глибоких суспільно-

культурних і психологічних зсувів” [6, 267 – 268]. 

Уперше термін „сленг” було зафіксовано ще у 1750 році зі 

значенням „мова вулиці” [5, 7]. Сьогодні сленг становить 

особливий стиль мови, що посідає місце, протилежне 

формальній, офіційній мові. Сленг перебуває в самому кінці 

можливих засобів мовного спілкування і включає різні форми 

мови, за допомогою яких люди можуть ототожнювати себе з 

певними соціальними угрупованнями.  

Молодіжний сленг – це соціолект людей віком 14 – 28 

років, що виник із протиставлення себе не стільки старшому 

поколінню, скільки офіційній системі. Він, як і будь-який інший, 

є тільки лексиконом на фонетичній і граматичній основі 

загальнонаціональної мови й відрізняється розмовним, а іноді й 

грубо-фамільярним забарвленням. 

Класифікувати сленг можна за різними ознаками. 

Наприклад, за стилістичними ознаками слова сленгу можна 

поділити на звичайні, тобто нейтральні, та згрубілі (нецензурна 

лексика). Стилістично нейтральні сленгові новоутворення не 

засмічують мови, а стилістично знижені вважають явищем 

негативним. У переважній більшості випадків, коли йдеться про 

молодіжний сленг, люди звертаються саме до тих лексичних 

одиниць, які є стилістично зниженими.  
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Важливим чинником у творенні сленгових лексем є 

спорідненість інтересів осіб, які формують різновид цього 

ненормативного утворення. За цією ознакою лексичні одиниці 

молодіжного сленгу можна поділити на такі, що вживаються у 

шкільному та студентському середовищі, співвідносяться з 

музичним, армійським, комп’ютерним жаргоном, стосуються 

вживання наркотичних засобів та алкогольних напоїв тощо. 

Так, наприклад, у студентському середовищі побутують 

такі лексичні одиниці: друшляти „прогулювати пари”, гуртак, 

братська могила „гуртожиток”, Степанида, Баба Степа, стіпуха 

„стипендія” тощо [4]. У сленговому мовленні школярів 

трапляються слова, що відображають шкільні буденні явища та 

проблеми: хвіст „заборгованість”, плавати „погано знати 

матеріал”, йти на шпорах „списувати”, врубитись „зрозуміти”, 

засипатись „не скласти іспити” [4]. 

У мові музичного молодіжного сленгу активно побутують 

слова на означення осіб, так чи інакше пов’язаних з музикою: 

ватага „група музикантів”, кислотники „виконавці неякісної 

популярної музики”, блекушники „виконавці готичної музики”, 

суперстар „популярний співак”, шоумен „людина, що 

організовує розважальні заходи” та ін. [2, 23]. 

Невід’ємною частиною молодіжного сленгу є сленг 

армійський. Молоді люди, які проходять військову службу, 

приходять туди як носії молодіжного сленгу. За час служби в 

армії вони засвоюють армійський сленг і стають носіями двох 

соціолектів. Переважна більшість армійських жаргонізмів 

уживана на позначення особи (наприклад, салага „солдат у 

перші шість місяців строкової служби”, шнурок „солдат 

строкової служби у період від 6 по 12 місяців”) [4]. 

Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, широке 

розповсюдження комп’ютерів зумовило те, що молодь активно 

сприймає технологічну термінологію і перетворює її на 

комп’ютерний сленг. На нашу думку, комп’ютерний субкод є 

дотичною системою до молодіжного сленгу, що активно 

впливає на його розвиток та функціонування. У субмові 

комп’ютерників можна виокремити такі лексико-семантичні 

поля: „різновиди комп’ютерів”, „комп’ютерні ігри”, „програмні 

продукти, команди, файли”, „деталі комп’ютера”, „дії людини й 

відповідні дії комп’ютера”, „реалії мережі Інтернет”, „назви осіб 
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(фахівці, користувачі)” [3, 50]. У цьому колі найчастіше 

використовують сленгізми англомовного походження. Це 

викликано насамперед тим, що англійська є мовою 

комп’ютерних технологій. У процесі роботи з комп’ютерною 

технікою деякі слова перейшли до української розмовної 

лексики. Так, у цій сфері можна почути слова: апгрейд 

„поліпшення, модернізація комп’ютера”, батони „клавіші”, 

масдай „крайній ступінь невдоволення”, сидюк „дисковод та 

диски CD-ROM”, юзер „користувач”, мамка „материнська 

плата”, флопік „дисковод для гнучких дисків”, клава 

„клавіатура” тощо [4].  

Наркотичний жаргон молодіжного сленгу зосереджений 

на трьох основних сферах: предмети (накур, платформа, тріп, 

укроп, шишечка, агрегат, двигло, демік), процедури 

(баригувати, дознутись, коцати), стани (ломка, обкурка, 

промокашка) [4]. Відповідні лексико-семантичні поля можна 

розподілити й за процесом уживання алкогольних напоїв. 

Поширення молодіжного сленгу і його актуалізація в 

мовній практиці представників різноманітних прошарків 

суспільства відбувається кількома шляхами – за допомогою 

засобів масової інформації, у результаті побутового міського 

спілкування й внутрішньосімейної комунікації. Останнім часом 

поширеним є залучення сленгових номінацій до мовлення теле- 

та радіопередач, газет, журналів тощо. Це пояснюється тим, що 

автори намагаються наблизити їх до кола слухачів (читачів), 

надати відтінку молодіжної розкутості. Це підтверджує 

наявність значного впливу сленгу як вияву молодіжної культури 

на людей різного віку. Але сленг здобуває позиції не лише у ЗМІ 

та музиці – найвідоміші імена нового покоління у сучасній 

літературі також пов’язані з цим явищем. До прикладів 

використання сленгу в літературі можна зарахувати твори Юрія 

Андруховича, Світлани Пиркало, Оксани Забужко, Олександра 

Ірванця, Наталки Сняданко, Сергія Жадана, Любка Дереша та 

інших. 

Отже, сленг як мовне явище виконує такі функції: 

ідентифікаційну, експресивну, емоційно-оцінну, функцію 

економії мовних ресурсів, функцію категоризації і 

систематизації, номінативну функцію тощо. У молодіжному 

середовищі сленг займає помітне місце як засіб мовного 
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спілкування. Мовленнєві пріоритети кожної соціальної групи 

втілюються саме в сленгізмах.  

Дослідження семантико-структурних, словотвірних та 

функціональних особливостей українського молодіжного сленгу 

є актуальним та знайде подальше дослідження у майбутніх 

наукових розвідках. 
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ЖАРГОН ТА СЛЕНГ У МОВЛЕННІ УЧНІВ 

ГОНЧАРІВСЬКОЇ ЗОШ 

Анастасія Алдокімова (Гончарівська загальноосвітня 

школа, учениця) 

Наук. керівник – вчитель Максютенко М.М. 

Мова – це найважливіший засіб спілкування та пізнання, 

що виник на рівні розвитку людства й вдосконалюється разом із 

наукою, технікою і людиною. Останнім часом зʼявилося багато 

мовних проблем, однією з яких є сучасний сленг (тачка – 

автомобіль, вертушка – вертоліт, напряг – труднощі, щолкать 

клювом – проґавити).  

Сленг – варіант професійної мови, слова та вирази, що 

використовуються у спілкуванні людей різних вікових груп, 

професій, соціальних прошарків [3, 160]. Жаргон – це 

„соціальний діалект, яким користуються мовці, об’єднані 

спільними інтересами, захопленнями, професією, віком, 

ситуацією” [3, 60]. Жаргон значно відрізняється від літературної 
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мови, оскільки характеризується специфічною лексикою та 

існує на основі певної мови. 

Терміни „сленг” і „жаргон” функціонують як синоніми. 

Існує багато різних думок щодо спільних ознак та відмінностей 

між поняттями „жаргон” та „сленг”, але вчені схиляються до 

думки, що ці терміни більш тотожні, ніж відмінні. Тому через 

свою надзвичайну гнучкість і рухливість сленг постійно 

змінюється, зʼявляються нові слова, а вже існуюча лексика може 

набувати нового значення [2, 7]. 

Цікавим є молодіжний жаргон, що характеризує мову 

певного покоління. 

Мета статті – розглянути вживання сленгізмів та 

жаргонізмів у мовленні учнів Гончарівської ЗОШ І – ІІІ ступенів 

Сватівського району Луганської області. 

У мовленні школярів дуже часто зустрічається жаргонна 

лексика. Виявляється вона в різнотипних номінаціях. Велику 

групу становлять слова на позначення шкільного життя: фізра – 

фізична культура, матеша – математика, інгліш – 

англійська мова, шпора – шпаргалка. Багато жаргонізмів чуємо 

й на позначення людини: тормоз – про людину, яка повільно 

думає, шиезонутий – ненормальний (про людину, яка себе дивно 

поводить; у цьому ж значенні вживається й іменник шиза – Я 

бучу, в тебе шиза); кракозябра – про дивну людину; видон – про 

зовнішній вигляд, дилда – про високу на зріст людину; тріпло – 

про того, хто каже зайве або не виконує обіцянок; прикметник 

зашуганий використовують на означення заляканої людини. 

Також вживаються певні слова на позначення частин тіла 

людини: копита – ноги; табло, торець – обличчя. 

Учні Гончарівської школи використовують такі слова: 

гнать – помилятися (Ти це гониш! – Ти помиляєшся!); шухєр – 

сигнал про небезпеку (Шухєр, учитеилька іде!); стрьомно – 

страшно; западло – неприємність; кайф – задоволення; лажа – 

обман; толкнуть – продати; галюн, бєлочка – галюцинація; 

тєлієк – телевізор. 

Говорячи про гроші, учні вживають такі лексеми: лаве, 

бабло, бабулі. 

Професійний ліцей на території сусіднього села називають 

бурсітєтом, бурсою, бомбеєм. 
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Серед мовлення школярів можна почути комп’ютерний 

сленг, тобто жаргон, який вживається стосовно комп’ютерної 

тематики: вінда – windows; клава – клавіатура; сідюшник – CD 

диск; флеха – флешка; мило – електронна пошта. 

Називаючи своїх товаришів, учні можуть звернутися до 

них так: братан, коріш, корєш. 

Отже, використання жаргонізмів у шкільному середовищі 

досить поширене явище й характеризує мовлення учнів. Це 

свідчить про те, що жаргон залишається популярним способом 

вираження думок молодого покоління. 
Література 
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СЕПАРАТИЗМ: СИНОНІМ ЧИ АНТОНІМ 

ДО ПОНЯТТЯ ПАТРІОТИЗМ ? 

Олег Антіпов (ДЗ „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, м. Кременчук, 

аспірант) 

Наук. керівник – доц. Должикова Т. І. 

Аналіз ґенези й сутності такого соціально-політичного 

явища як сепаратизм свідчить про те, що він супроводжував 

розвиток людства на всіх етапах його існування в межах 

державно-організованих угрупувань. Сепаратизм передбачає 

„прагнення різних спільнот до відокремлення на основі 

усвідомлення певними соціальними групами своєї ідентичності 

та збоїв у процесах ідентифікації із макроспільнотами, яке 

супроводжується руйнуванням існуючої та утворенням нової 

соціальної структури і державності за ознаками нової 

ідентичності” [1, 88 – 89].  

Аналіз явищ і подій, які безпосередньо пов’язані з 

дезінтеграційними процесами, свідчить про те, що 

найпоширенішою формою сепаратизму в міжнародній практиці 
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є етнічний (етнотериторіальний), а залежно від сфери впливу 

прояву сепаратистських тенденцій – політичний. 

Метою політичного сепаратизму є відокремлення частини 

території держави для створення (або приєднання до вже 

існуючого) державного утворення чи для надання певній частині 

державної автономії.  

Так, на помежів’ї ХІХ – ХХ ст. сепаратизм виявляв себе в 

боротьбі за українську ідею, визволення України з-під впливу 

інших держав, наданні їй самостійного статусу. Отже, головною 

ідеєю сепаратизму того періоду була українська ідентичність. 

Письменники, публіцисти вважали сепаратизм своєрідним 

проявом патріотизму. Наприклад, „Правда, були такі люди, що 

додержували своєї постаті, люди, які розуміли, що Шевченко 

далеко більш народолюбний та народоприхильний, ніж десять 

Драгоманових, і вкупі з тим він стоїть за той немилий 

Драгоманову сепаратизм український – такі люди не збилися з 

пантелику, <…> а пильнували свого вкраїнського діла, 

пильнували щиро, непохитно, невтомно та пильнують його й 

досі, хто живий” [5, 101]; „Під сепаратизмом я 

(М. Драгоманов, – прим. авт.) розумів, відповідно до того, як се 

вживається в усіх літературах, стремління до державної 

окремості, котре може проявлятись і без усякої етнографічно-

національної барви. <…> В принципі не тільки всяка нація чи 

плем’я, має право на осібну державу, але навіть всяке село. 

<…> Аби вони схотіли того і мали силу поставити на 

своєму?!” [6, 46]; „Державна відрубність (т.зв. сепаратизм) – 

то мрія, для здійснення котрої у нас немає ні сил, ні навіть 

далекої надії… Крайова незалежність у всіх проявах життя – 

то наші реальні вимогиˮ [4, 47]. 

У сучасному художньо-публіцистичному дискурсі все 

частіше поняття сепаратизм набуває негативної конотації. 

Український письменник і публіцист Р. Чопик уживає лексему 

сепаратизм з означенням доморощений, акцентуючи на його 

донбаському вияві, за якого „батьківщиною є „регіон”, а не 

Україна” [7]. 

Науковці за методами досягнення мети поділяють 

сепаратизм на силовий та ненасильницький, при цьому силовий 

– асоціюють з використанням усіх можливих методів боротьби, 

передусім, збройних.  
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На жаль, сьогодні в Україні переважають силові форми та 

методи реалізації сепаратистських рухів, що й стали предметом 

уваги сучасних письменників-публіцистів, як-от: „Пам’ятаю 

той день, 12-го червня, коли з Донбасу надійшла новина про 

цілих два танки в сепаратистів. Це був шок, як завжди. <…> 

Трохи згодом у мережах почали самозаспокоюватися: це не 

справжні бойові танки, а зняті з постаментів танки-

пам’ятники. Вони, сепари, їх лише для понтів ганяють” [2]; 

„Можливо, я десь зовсім не там шукаю, але от ніяк не можу 

знайти те, що мене цікавить і що мені тепер дуже незайво 

знайти. Йдеться про одну цифру – про хоч би приблизний 

відсоток української території, що на сьогоднішній момент 

перебуває під контролем терористичних „республік”. Чи, 

точніше висловлюючись, під контролем російських агресорів і 

їхніх посіпак донбаських сепаратистів” [3]. 

Отже, сепаратизм – це багатопланове суспільно-політичне 

явище, що потребує ґрунтовного дослідження з позицій різних 

дисциплін. У межах нашої розвідки ми розглядаємо цей 

феномен на тлі гуманітарної науки в художній публіцистиці. 

Так, тексти початку ХХ ст. репрезентують сепаратизм як 

контекстуальний синонім до лексеми патріотизм, а 

опрацьовані публіцистичні тексти сучасних українських 

письменників дозволяють стверджувати, що поняття 

сепаратизм змінило своє значення, набуло негативної конотації 

й вступило в синонімічній відношення з лексемою 

антипатріотизм.  
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СПОСОБИ ВИЯВЛЕННЯ ХАРАКТЕРУ  

ТА ЕМОЦІЙ ЛЮДИНИ У ФРАЗЕОЛОГІЇ 

Валерія Бабічева (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка) 

Наук. керівник – доц. Шутова Л. І. 

Українська мова багата на виражальні засоби, які дають 

змогу створити образ, відтворити пейзаж, історичну добу, 

передати переживання, радість і смуток, возвеличити людину, 

засудити й викрити її негативні риси. Крім численних слів-

синонімів, антонімів, метафор, які роблять мову гарною та 

образною, гнучкою та експресивною, передають найменші 

порухи нашого серця, виділяються стійкі сполуки-

фразеологізми, що виражають думки й сподівання мовців, їхній 

побут, історію, культуру, єднають цілі покоління. Головні ознаки 

фразеологізму – влучність, крилатість, дотепність, цілісність, 

відтворюваність. Отже, фразеологізми – це невичерпні мовні 

джерела, які живлять мовлення будь-якої стильової 

зорієнтованості. Фразеологізми наповнюють мовлення 

глибинною свіжістю, надають йому художнього звучання, 

лексичної й синтаксичної витонченості, довершеності. Вони 

фіксують найтонші відтінки думок, почуттів, найрізноманітніші 

якості мовлення людей, надають йому виразності, національного 

колориту [2, 11]. 

Як відомо, фразеологізми виникають з вільного поєднання 

слів, яке уживається в переносному значенні. Поступово 

переносність забувається, стирається, і поєднання стає стійким. 

Фразеологізми, що описують людину, як правило, 

побудовані на народному жарті, іронії. В образній основі таких 

фразеологізмів зазвичай розкриваються особливості життя та 

побуту певного народу. Аналіз фразеологічної одиниці в ізоляції 

від контексту малоефективний, не забезпечує розкриття глибини 

її семантики, оскільки фразеологізм здебільшого вступає у 

складні смислові стосунки з певним контекстом і залежить від 

нього. Залежно від змісту контексту, рідше від окремого слова 

чи словосполучення, фразеологічна одиниця набуває 
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відповідного звучання. Зміна структури та лексичного складу 

(трансформація) сприяє ще тіснішому звʼязкові її зі словами 

контексту. 

Емоції можуть визначатися через шляхи сприйняття 

довкілля та змін у ньому з урахуванням трьох чільних змінних 

інтенсивності перебігу емоції (бажаності, схвалення і 

привабливості), які мають значення для визначення цієї 

інтенсивності та умов її виникнення, а також ґрунтуються на 

джерелі емоції і на її об’єкті. Мовні засоби вираження емоцій 

украй метафоричні, тому найвідповіднішим лінгвістичним 

описом емоцій вважаються метафори: так, емоції щастя і смутку 

метафорично протиставлені як верх і низ; любов – це подорож, 

магія, війна. Між деякими метафоричними образами та 

психічними явищами є відповідність: образ рідини слугує 

засобом вияву інтенсивності почуттів; мляві відчуття і 

переживання, які контролює суб’єкт, передаються образами 

хмар, вітру; внутрішнє напруження і збудження – через образи 

тварин, які кусають, гризуть.  

В українській мові до ФЗ, які виражають позитивні риси 

характеру людини, належать: 

доброта: комашини не скривдить; невинне ягня; ангельська 

душа; добрий собака на вітер не гавка; 

співчутливість: брати близько до серця; Еолова арфа; 

бути м’яким серцем. 

До негативних рис, що позначають характер людини, 

належать: 

боягузтво: боятися власної тіні; заяча душа; лякана 

ворона; не хороброго десятку; 

покірність: Агнець Божий; Валаамова ослиця; Покірне 

телятко; 

балакучість: баба Палажка; за словом до кишені не лізе; 

пальця в рот не клади; 

дурість: дірява голова; голова з вухами; макітра не 

варить; пеньок з очима; 

замкнутість: замикатися в своїй шкаралупі; людина в 

футлярі; 

жадність, егоїстичність: снігу зимою не дістанеш; не 

витягнеш і копійки; глядіти свого носа; дбати тільки про свою 

шкуру. 
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ФЗ на позначення якостей характеру людини в українській 

мові можна поділити на семантичні групи: 

1. ФЗ з власними назвами: Валаамова ослиця; Баба 

Палажка; Як Адам і Єва в раю; Геркулес на роздоріжжі; 

Дволикий Янус; Лис Микита; Хома невірний; Служити Ваалу. 

2. ФЗ, які містять у своєму складі назви части тіла: Заяче 

серце; Ховатися за чужу спину; Пальця в рот не клади; 

Швидкий на язик; Серце на долоні; Капустяна голова; Курячий 

мозок; Пеньок з очима; Язиком сяк і так, а ділом ніяк; Глядіти 

свого носа; Бреше, аж вуха в’януть. 

3. ФЗ з назвами тварин: Мишача душа; Полохлива ворона; 

Ні риба, ні м'ясо; Пихатий, як індик; Боже теля; Веселий, як 

цвіркун; Вовк в овечій шкурі; Вдома лев, а на війні тхір; Темна 

конячка; Як свиня в апельсинах [4]. 

Інший важливий аспект концептуалізації емоцій - 

пов’язаність з ідеєю світла (позитивні) та темряви (негативні 

емоції)  

Національно-культурна своєрідність фразеологізмів не 

завжди виявляється достатньо яскраво, тому до далеких, 

здавалось би, від національної специфіки фразеологізмів 

потрібно ставитись з належною уважністю, оскільки 

фразеологічний фон, зазвичай, тісно повʼязаний з сукупністю 

усіх цінностей духовної культури суспільства [1, 35]. Кожний 

народ використовує свої місцеві, специфічні реалії для 

створення образної основи фразеологізмів. Образи беруться з 

повсякденної дійсності певного народу, а значення 

фразеологічних одиниць і їх конотації розвиваються в певному 

мовному колективі на основі усталених традицій.  

Є. Верещагін та В. Костомаров уважають, що 

фразеологізми можуть відображати національну культуру 

трояко: 

а) комплексно, тобто своїм ідіоматичним значенням, усіма 

компонентами разом, що складає суть будь-якої фразеологічної 

одиниці; 

б) розчленовано, тобто елементами свого складу; зазвичай 

стрижневим словом таких фразеологізмів є екзотизм для 

іншомовної аудиторії; 

в) фразеологічні одиниці відображають народну культуру 

своїми прототипами, що описують звичаї, свята, деталі побуту і 
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культури в житті народу. До цієї групи належить велика 

кількість порівнянь з назвами рослин та анімалістичних 

фразеологізмів, що зіставляють якості людей та представників 

тваринного світу [3, 54].  

Якщо мова – душа народу, то фразеологія – душа мови. І 

не випадково національно свідома людина звертається до 

фразеологічних скарбів. Мова кожної людини, починаючи з її 

народження, формується у певному оточенні. Людина засвоює 

словесну форму мовної діяльності, мовний етикет, вчиться 

репродукувати свої власні переживання, відчуття та дії. 
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ТРАДИЦІЙНА НАРОДНА ГРА З МʼЯЧЕМ „ЯРКИ” 

Галина Барилова (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, доцент) 

Витоки гри дуже давні, вони сягають доісторичних часів, 

а тому спостережено зв’язок народних традиційних ігор з 

низкою духовних уявлень, народних звичаїв, обрядів. Усе це 

спонукає при розгляді лексики, пов’язаної з народними іграми, 

звертати увагу на переосмислення відомих і звичних назв, 

з’ясовувати їх символіку тощо. 

Лексико-семантичну підгрупу (ЛСП) назв ігор з м’ячем 

репрезентують такі назви: м’яч простий, дучковий (земляний 

м’яч, високий дуб), трійник, матка (матковий, лапта), городок – 

городковий м’яч, гусари на коні, пошивай, стінки, масловий 

м’яч, ярки (єрки, барабанщики, ланки). Диференційна ознака 

виділення такої ЛСП ‒ використання м’яча. 

Об’єкт нашого дослідження ‒ українська народна гра 

„Ярки” („Єрки”, „Барабанщики”, „Ланки”). 

Реалемний план гри „Ярки” („Єрки”, „Барабанщики”, 

„Ланки”) передбачає підготовку: вирити за кількістю гравців 

ямки. Лічилка відсутня, її заміняють примовки: „Я первый 
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барабанщикъ!”, другий: „Я второй!” Вони стають біля крайніх 

ямок, а всі інші учасники – по середніх, стаючи в ряд коло ямок, 

витягнувши ліву ногу до краю ямки. Потім перший барабанщик 

котить по ямках м’яч до другого, а той, якщо м’яч не зупиниться 

в жодній ямці, котить його назад до першого. Коли м’яч 

зупиниться в якій-небудь ямці, то хазяїн її наступає ногою на 

мʼяч й чекає, щоб хто-небудь побіг у поле. Тоді гравець бере 

м’яч і б’є ним хлопця, який утікає. Якщо ж ніхто не відбігає від 

ямок, то він, узявши м’яч, підкидає його вгору, а той, хто стоїть 

біля ямок, біжить у поле. У ямку того, хто промахнувся, кладуть 

ярку (камінчик або шматочок дерева). Їх може бути до десяти. 

Того, хто програв, ставлять спиною до поля й починають бити 

м’ячем у спину (скільки ярок). Іноді проганяють через ряд, 

б’ють по спині рукою (барабошать). У с. Покровське Троїцького 

р-ну ямки називаються „ланки”, той, хто стоїть на крайніх, – 

„баранчики”, а ярки – гили. 

У досліджених говірках зафіксовано такі назви цієї гри: 

йар|ки (н.пп. 1, 4, 6, 7, 9, н.пп. 2, 3 − йер|ки); ў йар|ки / по|йарки 

(н.п. 12); |йамки (н.пп. 2, 10, 11); бара|банш˙ч’иеки (н.пп. 13, 14); 

|ланки (н.п. 8); амеирие|канка (н.п. 5).  

Лексеми на позначення гри йар|ки, йер|ки, ў йар|ки / 

по|йарки утворені від яр ‘глибока довга западина (переважно з 

крутими або прямовисними схилами), що утворилися внаслідок 

розливу пухких осадових порід тимчасовими потоками’ [2, 

1648]. У грі − це штучно виготовлені ямки, що підтверджує 

назва |йамки. Назва бара|банш˙ч’иеки утворилася від барабан 

(барабанити ‘бити в барабан’ [Там само, 61]) і перенесена на гру 

тому, що учасники б’ють м’ячем по спині того, хто програв. 

Слово ланка (у грі |ланки) − це ‘складова частина (кільце) 

ланцюга’ [Там само, 606]. Імовірно, кількість ямок, які й 

називаються ланками, складають окрему частину від цілого, 

тобто гри в цілому: „каждая изъ ямок въ землѣ, по которым 

катаютъ мячъ въ дѣтской игре того-же имени” [3, II, 343]. Назва 

амеирие|канка є новою й означає ‘парі, за умовою якого той, хто 

програв, повинен виконати будь-яке бажання іншої сторони’ [2, 

25], що й простежується у грі. 

На сторінках журналу „Киевская старина” в статті 

„Нѣкоторыя дѣтскія игры в Маякахъ, Херсонской губ.” подано 

опис аналізованої гри під назвою Яркы [8, 403 – 404], у статті 
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„Малорусскія народныя игры окрестностей Переяслава” – Яйця, 

пички [6, 461 – 462]. З деякими відмінностями перебігу гру 

„Ярки” фіксує Є.А. Покровський: Вины; пышки, Ерошки; 

Лучекъ [7, 252 – 254]. 

У сучасних джерелах подано назви У земляного м’яча [4, 

434; 5, 102 – 103], У пічки, У квочку [4, 435]. 

Назву схожої гри зафіксовано й у російських говірках: в 

барана играть [1, 35], а також Битва мяча, Игры в битву мяча, в 

мяч, в лапту, в ямки и т. п. [Там само, 45], тобто всі ігри з 

м’ячем мають загальну назву. 

Отже, опис народної гри засвідчує, що реалемний план 

позначається на назві самої забави. Проаналізована ЛСП назв 

ігор, при проведенні яких використовуються окремі реалії, 

демонструє, що найчастіше найменування таких ігор 

відбувається за денотатом, який використовується в грі, тобто її 

атрибутом, зокрема мʼячем.  

Нерідко назва дії, яку виконують учасники гри, місце та 

умови проведення гри також стають основою для утворення 

найменування гри. Різнобічний опис народних ігор допомагає 

при описі вербальних засобів ураховувати різнорідні чинники, 

що впливали на виникнення назв. 
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МЕТАФОРИ В ПОЕЗІЯХ ЛІНИ КОСТЕНКО 

ЯК РИТОРИЧНІ ЗАСОБИ 

Вікторія Безугла (Бердянський державний педагогічний 

університет, студентка) 

Наук. керівник – доц. Нищета В.А. 

Вивчення витворів мистецтва слова пов’язує процес 

навчання з життям, з реальними проблемами життєдіяльності, 

тому література посідає особливе місце в системі навчальних 

дисциплін. Шкільна літературна освіта має непересічне 

значення в плеканні творчої особистості молодої людини, що 

вступає в складний світ протиріч та життєвих проблем. 

Мета статті – дослідити функціональність метафор у 

поезіях Ліни Костенко як виражальних риторичних засобів. 

Якщо розглядати художню літературу (художнє мовлення, 

художній текст) у контексті риторики, ми неодмінно стикаємося 

з діяльністю вираження; риторика вивчає художню літературу 

як таку, що здатна виражати дійсність та ідеї, продукувати 

специфічні прийоми, перетворюючи мову, – отже, риторика 

вивчає художню літературу з погляду засобів вираження, 

риторичних засобів. 

Суть метафори − у вживанні слова, що позначає певний 

предмет (явище, дію чи ознаку) для номінації іншого предмета 

на основі подібності, яка випливає з їх порівняння, зіставлення 

за асоціацією. У тих випадках, коли перенесення назви з одного 

предмета на інший закріплюється в мовній системі як постійна, 

регулярно відтворювана в спілкуванні номінація, можна 

констатувати явище лексичної метафоризації. При цьому 

з’являються нові контексти сполучуваності перенесеної назви, 

які відповідають новим семемам відповідних лексико-

семантичних варіантів багатозначного слова [2, 139 − 149]. 
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У лінгвістиці виділені такі різновиди метафоричних 

переносів: тварина → людина; рослина → людина; нежива 

природа → людина; живі істоти → нежива природа, рослини; 

фізичні характеристики предметів і речовин, фізичні процеси → 

людина; створені людиною предмети, речовини, матеріали → 

людина; міфічні істоти → людина; просторові характеристики 

→ часові характеристики, характеристики людини й суспільства 

за морально-етичними ознаками. 

З погляду риторики метафори відносять до тропів як 

риторичний засіб-образ, як засіб-виділення, що оформлює фразу 

чи окреме положення мовлення [1, 43 − 44]. 

В. Харченко зазначає, що метафори поділяються на 

аутосугестивні й соціосугестивні: „Метафора аутосугестивна 

виконує функцію впливати на самого мовця; це метафора для 

особистого вжитку. Соціосугестивна метафора функціонує з 

метою впливу на соціум, корекції суспільної свідомості, впливу 

образними засобами на менталітет нації” [3, 140]. Науковець 

стверджує, що така класифікація метафор може лягти в основу 

аналізу аутокомунікації – внутрішнього мовлення, мовлення, 

адресатом якого є сам мовець, автор, адресант висловлювання. 

Дослідниця позиціонує функції внутрішнього мовлення: 

1) захисна (розрядка, релаксація, зняття стресу, пристосування 

до обставин життя); 2) аутосугестивна функція (заохочення, 

спонукання, стимулювання, натхнення); 3) креативна, творча 

(будь-яка творчість – це творчість зсередини) [3, 156]. 

Відповідно до напрацювань В. Харченко, тропи в 

художньому мовленні „взаємодіють, зближуючись” (метафора + 

епітет; уособлення + порівняння; епітет + метонімія; літота + 

порівняння тощо) [4, 43 − 54]. 

Класичні метафори не посідають визначного місця в 

ліриці Ліни Костенко. У поезії „Настане день, обтяжений 

плодами” виділяємо: „душа не створить бутафорський плід” 

(„твори – плоди”); а в поезії „Чи зрікся Галілео Галілей?” − „О, 

не тривожте, люди, його прах!” („прах” – це Галілео Галілей, 

це пам’ять про нього, це його велич у віках). 

Метафори-уособлення (метафори-персоніфікації) 

вживаються Ліною Костенко частіше і є вагомим стилетворчим 

чинником: 
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- „Мене ізмалку люблять всі дерева, // і розуміє бузиновий 

Пан, //чому верба, від крапель кришталева // мені сказала: 

„Здрастуй!” – крізь туман” („Мене ізмалку люблять всі дерева”); 

- „Сміється кожна квітка конюшини, регоче пилом 

Сагайдачний шлях”; „А що із того, що сміються коні?// Нема 

тих коней. Є велосипед” („Велосипед ночує на балконі”); 

- „Син білявого дня і чорнявої ночі, //вечір-мулат підійшов 

до порога”  („Син білявого дня і чорнявої ночі”); 

- „Скриплять садів напнуті сухожилля. //Десь грає ніч на 

скрипці самоти. // Десь виє вовк на нотах божевілля” („І я не я, 

і ти мені не ти”). 

Найпоширенішими структурами, які засвідчують процес 

метафоризації, є генітивні конструкції, оскільки вони в 

лінгвістиці вважаються метафоричними. У поезіях Ліни 

Костенко ці конструкції виявляють тематичну різноманітність 

щодо поєднаних конкретно-чуттєвих понять: 

- „Посмішки, // цвітіння людських облич − // червоні 
троянди пристрасті, // білий гнів ломикаменю, // колюча 

шипшина зневаги, // сині іриси втоми...” („Посмішки...”); 

- „У присмеркові доброї дібровості // пшеничний присмак 
скошеного дня. // На крутосхилах срібної дніпровості // сідлає 

вічність чорного коня” („У присмеркові доброї дібровості...”); 

- „І ковтаючи сльози, одягши на плечі сукману, // 

Перемотує літо на чорні котушки тополь, // Шиє голим полям 

нескінченну сорочку з туману”. 

Найбільшу групу перенесень у поезії Ліни Костенко 

становлять ті, в основі яких лежить перенесення якостей і 

властивостей живих істот у сферу неживих предметів. 

Метафори такого змісту несподівано освітлюють семантику 

конкретної лексики. Наприклад: німі городи; посмішка 

землиста; добрий ліс; зморений лелека; замислене небо; 

притихлі явори стоять безшелесно; стомлений лелека; гули 

замріяні баси; закоханий струм; стріхи тонкосльозі; сонячні 

повіки; сади розхристані; доля нелегка; осінь хвора; ведмеже 

ухо; заяча душа; мій пташиний голос; горіховий мозок; дубовий 

Нестор. 

Метафора й принципи метафоризації є основою майже 

кожної поезії Ліни Костенко. Метафори у всій сукупності своїх 

проявів відіграють принципово важливу роль на всіх рівнях 
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індивідуального стилю Ліни Костенко – функціональному, 

емотивному, діалогічному, потенційному, композиційному, 

сюжетотворчому – і мають, безумовно, риторичну 

функціональність. 
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ДИСТРИБУТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРИСЛІВНИКОВИХ ПРЕДИКАТІВ БЕЗСУБ’ЄКТНОГО 

СТАНУ В МЕЖАХ МОДЕЛІ PRAEDST 

Наталя Березовська-Савчук (ДВНЗ „Криворізький 

національний університет” Криворізький педагогічний інститут, 

ст. викладач) 

Безсуб’єктні речення зовнішнього стану формують 

передусім прислівникові предикати, які позначають стан 

навколишнього середовища (довкілля, природи). Провідна роль 

у формуванні безсуб’єктних речень визначена всеохопністю, 

узагальненістю семантики предикатів, які не передбачають 

реалізації стану стосовно визначеного предмета, явища чи 

особи. Стан довкілля може бути схарактеризований як такий, 

якого зазнають усі задіяні в тому чи тому середовищі денотати 

або ж, навпаки, – якого не зазнає жоден денотат і який може 

бути констатований безвідносно до кожного з них. У таких 

реченнях про суб’єкт можна говорити лише у філософському 

розумінні: предикат фіксує стан (вияв стану) живої природи чи 

матерії, яка і виступає суб’єктом предикації [3, 147]. 

Н. Арват називає однокомпонентні речення з 

прислівниковими предикатами стану довкілля буттєвими 
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реченнями з предикатами якісно оцінюваного стану і стверджує, 

що ці структури співвідносні з номінативними, пор.: Спекотно – 

Спека; Тихо – Тиша [1, 105]. Певною мірою це твердження має 

об’єктивні підстави, проте така співвідносність можлива лише 

стосовно окремих підгруп, виділених нижче.  

1. Прислівникові предикати стану навколишнього 

середовища виявляють певну частотність у формуванні 

синтаксичних структур, визначену їхньою семантичною 

диференціацією. Ця диференціація представлена підгрупами:  

а) найуживанішими в українській мові є речення моделі 

Praedst, сформовані на основі прислівникових предикатів, що 

позначають стан довкілля, спричинений високою чи низькою 

температурою (холодно, холоднувато, прохолодно, морозно, 

зимно, свіжо, тепло, гаряче, спекотно, душно, парко), напр.: 

Вийшов надвір і собі. Морозно (А. Головко); Ти стояла боса на 

порозі, було зимно (Ю. Пустельний); 

б) часто вживаними є також речення, у яких 

прислівниковий предикат позначає атмосферний стан 

навколишнього середовища (вогко, мокро, сиро, сухо, сухувато, 

сонячно, погідно, похмуро, хмарно), напр.: Велике місто. Мокро. 

Мжичить, блищать від вечірніх вогнів тротуари й брук 

(Л. Скрипник); Сонце ледве починало визирати з-за обрію, було 

росяно й холодно (О. Гончар); 

в) висока частотність уживання властива також реченням 

із прислівниковими предикатами стану, які позначають 

інтенсивність освітлення довкілля (темно, півтемно, поночі, 

сутінно, зоряно, місячно, світло, ясно), напр.: Так ясно, як 

удень! Так місячно. Синіє мовчазливе небо й зорі 

переморгуються (І. Керницький); З ринв цiлi водоспади 

спадають в палісадник. Темно, сіро, страшно (В. Винниченко);  

г) невисока частотність властива реченням із 

безсуб’єктними предикатами стану довкілля, 

схарактеризованими „за ознакою наповнення людьми чи 

предметами” [2, 57] (людно, безлюдно, пусто, пустельно, 

порожньо, просторо, вільно), напр.: Безлюдно, скільки не 

дивись! (Б. Лепкий); Холодно й пусто. І тільки Бог – одвічне 

прибіжище душ людських (І. Багряний); 

ґ) уживаними в українській мові є речення, сформовані 

безсуб’єктними предикатами стану навколишнього середовища, 
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схарактеризованого за гучністю (гамірно, гармидерно, гомінко, 

шумно, лунко, спокійно, тихо), напр.: Шумно. Ніяк не вдається 

заснути через цей гамір (С. Жадан); Ех, з якою б охотою я б 

поспав в себе вдома на печі! Тепло і затишно! (Г. Шкурупій). 

2. Окрему, значно меншу від групи прислівникових 

предикатів стану довкілля групу складають безсуб’єктні 

предикати із темпоральним значенням весняно, літньо, зимово, 

осінньо, вечірньо, пізно, рано. Н. Кавера називає їх такими, які 

становлять центр односкладних речень і не мають формально-

синтаксичної експлікації суб’єктної синтаксеми [2, 53]. На 

думку Н. Арват, ці предикати є „авалентними”, такими, які 

формують „мінімальну однокомпонентну структуру речень і не 

відкривають позицій облігаторних іменних поширювачів” [1, 

102]. Напр.: В лісі стояла надзвичайна тиша, і було вечірньо 

(М. Хвильовий); Видно, ждала отут під копичкою, доки він 

повернеться. Пізно вже (Г. Тютюнник). 

3. Третю групу прислівникових предикатів із нульовою 

дистрибуцією формують прислівникові предикати, що 

позначають оптичний стан (блакитно, сіро, зелено, чорно, синьо, 

фіолетово, біло і под.), напр.: А то куди не глянь – зелено, чорно. 

Латка біля латки – чорно, зелено (А. Головко); Дивився на той 

стіл, де лежав бравнінг, і було сіро, як у 1905 чи в 1906 році 

(М. Хвильовий). 

Єдиним різновидом основної моделі, яку формують 

безсуб’єктні прислівникові предикати, є модель Praedst – 

Advloc, яка передбачає ускладнення модельної структури 

адвербіальним локативним компонентом, наприклад: В повітрі 

було свіжо, навіть холоднувато (І. Багряний); Надворi поночi, 

хмарно (А. Тесленко). На думку О. Леути, реальне 

функціонування цих предикатів у синтаксичних структурах для 

повної реалізації їхньої семантики часто потребує 

адвербіального поширювача, який актуалізує пропозицію і надає 

їй конкретного прочитання [3, 141].  

Конкретне прочитання у випадку з прислівниковими 

безсуб’єктними предикатами полягає в тому, що адвербіальний 

локативний поширювач в організованих ними реченнях є 

переважно обов’язковим. Можна припустити, що це спричинене 

семантикою предикатів, які позначають „всеохопний” стан 

навколишнього середовища без указівки на суб’єкт, що певною 
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мірою розмиває уявлення про межі стану і його притаманність 

тому чи іншому денотату. Адвербіальний локативний 

поширювач у таких реченнях конкретизує, уточнює локалізацію 

стану і певною мірою виконує компенсаційну роль у реченнях, 

позбавлених суб’єктного компонента.  

1. Адвербіальний компонент є облігаторним для речень із 

безсуб’єктними прислівниковими оцінними предикатами добре, 

чудово, гарно, погано, тяжко, зле, страшно, нелегко, напр.: А в 

рідній батьковій хаті так добре й затишно, наче в раю 

(Б. Левін); Як тут чудово! Прохолодно, пахне молодим дубовим 

листям (Леся Українка). 

2. Тяжіє до облігаторного (проте не завжди таким є) 

адвербіальний локативний поширювач у реченнях із 

прислівниковими безсуб’єктними предикатами стану 

навколишнього середовища, зокрема: 

а) прислівниковими предикатами, що позначають стан 

довкілля, спричинений високою чи низькою температурою: 

Мороз. Хо-ро-ше. А в кімнаті холоднувато (М. Хвильовий); 

В покоях було душно (І. Нечуй-Левицький); 

б) прислівниковими предикатами, які позначають 

атмосферний стан навколишнього середовища: Біля Торця вогко 

(М. Хвильовий); Скрізь було мокро, поналивано, в берегових 

ямках лишалась вода (М. Коцюбинський); 

в) прислівниковими предикатами, які позначають 

інтенсивність освітлення довкілля: Глянь, вже темно по долині 

(І. Франко); У них там в небі зоряно і птично (Л. Костенко); 

г) прислівниковими предикатами стану довкілля, 

схарактеризованого за ознакою наповнення людьми чи 

предметами, артефактами: У кабінеті людно, сидять, засідають 

(О. Гончар); За ріг біля школи звернув Давид у вулицю. Тихо й 

порожньо в ній (А. Головко); 

ґ) прислівниковими предикатами стану навколишнього 

середовища, схарактеризованого за гучністю: В Полтаві було 

гамірно, люду туди напелешкалося доволі (Б. Грінченко); 

У степу було тихо (Г. Тютюнник).  

3. Так само тяжіє до облігаторного адвербіальний 

локальний поширювач у реченнях із безсуб’єктними 

прислівниковими предикатами, що позначають оптичний стан: 

Колись я вчилася у школі для дівчаток при монастирі, і там 
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теж було так зимно, біло і тихо (С. Андрухович); Там океан, 

там велично й синьо (М. Хвильовий). 

Аналізований матеріал засвідчив, що для безсуб’єктних 

прислівникових предикатів зовнішнього стану адвербіальна 

синтаксема виступає переважно в ролі облігаторної синтаксеми, 

водночас її факультативність відносна, оскільки її вилучення зі 

структури речення, як правило, призводить до порушення 

змістової цілісності.  

При цьому слід наголосити, що безсуб’єктні 

прислівникові предикати із темпоральним значенням 

локативного поширювача в структурі речення взагалі не 

передбачають.  
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ХУДОЖНІЙ АНТРОПОНІМІКОН ПРОЗИ ГРИГОРА 

ТЮТЮННИКА ТА МАРІЇ МАТІОС: ЄДНІСТЬ ТА ЕТНІЧНА 

ВАРІАНТНІСТЬ ЗНАКІВ МОВНОГО ПОВСЯКДЕННЯ 

Світлана Бибик (Інститут української мови НАН 

України, м. Київ, д. філол. н., старший науковий співробітник) 

Зіставні аспекти аналізу мовного матеріалу завжди 

актуальні в лінгвістиці. Завдяки такому методу виразніше 

постають певні ознаки, функції, структурні особливості мовних 

знаків. Ідея порівняти, зіставити, як у художніх текстах, 

написаних уродженцями Східної та Західної України, називають 

персонажів, пов’язана з прагненням „зазирнути” у сферу 

естетизованого повсякденно-побутового життя мови на різних 

етнічних землях. Візьмімо для прикладу мову прози двох геніїв 

сучасної української літератури. Один із них – Григір 

Тютюнник, творчість якого була посмертно відзначена 

Державною премією ім. Т. Г. Шевченка (1989 р.). Він 

представляє в нашій культурі традиції Полтавщини, 

Харківщини та Донбасу. Другий – це Марія Матіос, лауреат 
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Національної премії України імені Т. Шевченка за роман 

„Солодка Даруся” (2005 р.). Мова її творів має виразні стійкі 

риси спілкування буковинців, гуцулів. Власні імена персонажів 

творів – це вагомі феномени культури, що відбивають її 

особливості у певному соціальному, територіально окресленому 

середовищі, у певних соціально-економічних і політичних 

обставинах народного життя. За дібраними, а той 

„підслуханими” в реальному житті іменами персонажів постає 

естетика народного мислення, образність і дотепність народної 

мови. 

І у Григора Тютюнника, і в Марії Матіос багато сторінок 

творчості присвячено темі сільського побуту. Саме розмовні 

форми офіційних імен створюють основу для стилізації 

колориту повсякденності в діалогах персонажів.  

Прикметно, що в оповіданнях Григора Тютюнника 

поширений тип власних імен персонажів – називання по 

батькові. Серед них є стилістично нейтральні в розмовно-

побутовій мові антропоніми, що виконують функцію традиційно 

поважного звертання: Директор школи Іван Лукич, а по-

ковбишівськи просто Лукич [4, 188]; Ти, Кіндратовичу, не 

мішай парубкам [4, 152]. У художню оповідь вони вносять 

відчуття природності, невимушеності стилізованих 

комунікативних ситуацій. Такі утворення породжують 

естетичний смисл ‘людина, яку знають, поважають та цінують’. 

Подібне звертання виступає як шанобливе, наприклад: 

Свиридович – так звали начальника усі в депо – майже ніколи 

не ходив, а бігав [4, 201]. 

Знаємо, що немало виростає так званих безбатченків. У 

Тютюнникових оповідях не забракло й такого прикладу, як 

уживання у функції імені по батькові „імені по матері”: ..ми як 

возили солому до голови сільради з Семеном Одарковичем 

(батько в нього хтозна-хто, а мати – Одарка). 

У прозі ж Марії Матіос поширений інший тип називання – 

за ім’ям у його, як правило, розмовній формі: Вaсютa чомусь не 

носить свого онукa в сaдок у одних штaненятaх, a лиш 

зaгортaє в коцик [3, 5]; Тонця, Антонінa, моя нaйменшa, 

сплaкaлaся нa нитку, бо то було aкурaт перед її свaтaнням [2, 

224]; Одокія, а по-домашньому Доця, – вінчана жінка 

старшого Чевʼюкового сина Павла? [1, 9]; Зроду-віку Юрʼянa 
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знaлa, що випрaне вбрaння требa вішaти, як і носити, по-

людськи [2, 6]. 

Художні тексти Матіос і Тютюнника дають інформацію 

про особливості іменування жінок. В усній розмовній мові 

продуктивні утворення від імен та прізвищ чоловіків із суфіксом 

-их-: Чого це ти сьогодні так рано вернувся? – здивувалася 

Арсениха [4, 324]; Он учора приходила ворожити баба 

Шльопчиха, так я й зробив, що їхнього зятя немає. [4, 73]. Це у 

Григора Тютюнника. Цікаво, що цю взаємозалежність 

найменувань письменник узагальнив у життєвих ситуаціях, що 

окреслені на зразок народних прислів’їв та приказок: 

Степаниха зітхала, а Степан курив („Оддавали Катрю”). Є такі 

приклади і в мові Марії Матіос: А Пaвлихa дaлa тоді трошки 

бринзи, жменьку сиру і відро бараболь [3, 20]; І хреститься 

прaворуч неї Їлaчихa, в котрої лиш Бог знaє, де її Їлaк подівся 

[2, 90]. 

Спільність формальних ознак повсякденно-побутових 

антропонімів простежуємо й у похідних від прізвища чоловіка з 

суфіксом -к-: А Дмитрючкa нa неї рявкнулa [3, 96]; Ілько, 

рідний онук баби Мотрі Борознячки [4, 273]. 

Якщо в комунікативній традиції буковинців поширена 

модель іменувати жінок похідними від прізвища чоловіка з 

суфіксом -ов- (Це Міця, Мaруськa Пaленюковa, рве голос 

криком [2, 93]; У селі кожний пес знaв, що Гуцуляк зaсвaтaв 

Гaфтинякову [2, 198]. То у східноукраїнській, як це відбиває 

мова Тютюнника, це похідні з таким самим формантом, але від 

імені чоловіка: Отямилась, аж як Параска Остапова з того 

світу достала і в хату повела. 

В оповіданні Григора Тютюнника „Нюра” є колоритний 

образ Нюри – людини, чоловіка, який ніколи не наважувався 

міркувати сам, навіть у дрібному. Тому й став після одруження 

із всезнайкуватою дівчиною Нюрою смирний хлопець Іван 

Кирячок Нюрою. Внаслідок життєвих обставин чоловік втратив 

своє ім’я і дістав жіноче – Нюра. У той самий час через 

традицію розмовної мови називати дружину по імені чоловіка й 

вона отримала прізвисько Нюриха, пор.: ..переймав від 

супряжниці кожне її кив і кожне морг.., за яким в Нюри-

чоловіка [відчувалася] лише самовідданість своїй господині. 

Тому й стало: „Бачив учора Нюру”, „Позичила в Нюрихи”. 
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Як і в реальному сільському середовищі, у творах, що 

відображають повсякденні ситуації спілкування в мовно-

естетичній канві прози, широко вживаються прикладкові 

утворення назв осіб: 1) ‘власне імʼя + прикладка-назва роду 

заняття’ (Мaло того, що встиду нaбрaвся сторонський чоловік, 

привітaвшись із Вaсилем-теслею „Слaвa Йсу, Бог нa поміч, 

ксьондзе!”, то ще ним же мaло не був битий [3, 18]; У 

Тютюнника – Сашко-поштар („Бовкун”), Іванушка-скрипаль, 

Шурко-баяніст, Мишко-бубніст, Василь-сопілкар („Оддавали 

Катрю”), Хвиля-бондар („Дикий”); 2) ‘власне імʼя + прикладка-

назва способу поведінки, психологічного типу’ (Коли б ото 

Василині зараз зустрілася Маринька-богодуха, можна б і не 

журитися невістчиною тяжбою [1, 33]; Але ходить Маринька-

черниця по світу зі складеними до молитви долонями – нікому 

жити не заважає [1, 34].  

Для письменника важливо у творі створити ілюзію типажу 

за соціальними, віковими, мовними характеристиками тощо. 

Важливо навести певні докази реальності такого типу 

найменування. І тому нерідко письменники, моделюючи 

портрет персонажа, мотивують вторинність імені за допомогою 

усно-розмовної конструкції: припечaтaлось прізвисько; в селі 

нaзивaли; призвішкувалися (йому); в селі нaзивaють; 

називали; прозивали. М. Матіос в одному з творів зазначає, що 

це явище досить поширене в повсякденній західноукраїнській 

сільській комунікації: Люди чaсом люблять посмішкувaтися з 

іншого, то й призвішкуються. А воно не зaвжди від злоби бувaє. 

І не зaвжди прaвдa [3, 18]. 

Думаю, багатьом відомі ситуації, коли співрозмовники 

один одному пояснюють, хто ж та особа, про яку мовиться, 

називають ряд ознак її ідентифікації. Відбиваючи ці ситуації 

М. Матіос наводить висловлення з характерним коментарем, що 

об’єднує – вказівки на родові, родинні зв’язки, наприклад: – 

Дaруся – донькa Михaйлa Ілaщукa, синa Петрового; – Мaмa 

Мaтронкa – донькa Івaнa Яківʼюкa, синa Тимофія з 

Мaлинешного.  

Особливий різновид художньої ономастики – прізвиська. 

Вони узагальнюють: а) особливості поведінки персонажа, його 

психологічні нахили (Вaрвaрa, до якої припечaтaлось 

прізвисько Злодійкa, мaло не від хaти до хaти носилa новину – 
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aж дaвилaся від нетерплячки [3, 63], якості характеру: на 

балачку Санько і змалку мамулуватий, через що й прозвано його 

Диким [4, 225]; б) мовні звички персонажа (У Тисовій Рівні його 

[Стринаду. – С. Б.] прозивали „поташ”. Кожному, леда хто в 

селі занедужає чи занепаде духом, Стринада, що був говірливий, 

як баба, давав незмінну пораду: – Згасіть поташу, дайте 

випити – зразу попустить [1, 79]; На п’ятдесят сьомому році 

життя Степан Секремент розійшовся з жінкою [його 

улюблене слівце – секремент – С. Б.] [4, 285]; в) зовнішні 

ознаки персонажа (В селі знали: від народження кривонога 

Василина, якій, не криючись, призвішкувалися Кривою Качкою, 

володіє чимось більшим, ніж простим ворожбитством [1, 34] – 

..живе в хаті стара баба Ганна, прозвана в селі Вуточкою [4, 

115]; Той, кого в Тисовій Рівні називали Німим, був Олекса 

Говдя по метриці. Німим вернувся з цісарської війни [1, 45]; 

зовнішні особливості людини: ..Стеха-Жирафа, худа 

довготелеса жінка [4, 293]; А само ж, прости господи, матню 

набік носило. Кривоматній! – підсипала Палажка [4, 42]; 

г) коло зацікавлень носіїв прізвиськ. Лука Іванович танцював на 

гульбищах тільки „бариню”. Баринею його й прозвали. [4, 158]. 

Крім загальнонаціональних засобів, що є основою 

утворення нового вторинного імені, персонажі в прозі 

письменниці-буковинки іменуються за допомогою характерних 

для цього регіону антропонімів, як-от, Цвичок від ‘цвік’ (цвях). 

У тексті: Ніхто не знaв, тa й не допитувaв ніколи, Івaнового 

прізвищa, лише відколи світ тa сонце люди і діти в Черемошнім 

призвішкувaлися йому Цвичком, бо дуже любив Івaн збирaти по 

довколишніх селaх зaлізяччя, a нaйбільше – цвяхи, по-

тутешньому „цвики”, з яких згодом робив дримби і продaвaв їх 

чи то в Кутaх, чи в Косові нa бaзaрі [3, 36]. 

Як бачимо, етимологія, тобто походження, ситуативна 

мотивація, прізвиськ досить прозора, умотивована 

реалістичними випадками з життя.  

Отже, художній антропонімікон прози Григора 

Тютюнника та Марії Матіос дуже чуттєвий до мовної і життєвої 

реальності. Оті специфічні індивідуальні риси характеру, 

зовнішності та звичок людей у текстовій позиції набувають 

певного художнього смислу, стають звуковим ореолом людини. 

Вони мають виразне смислове навантаження, передають 
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національний і почасти етнічний колорит номінування людей. 

Через них упізнається живомовна, розмовно-побутова стихія 

України. 
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(РОЗДУМИ НАД ЗБІРКОЮ ЛЮДМИЛИ НЄСТЄРОВОЇ) 

Віталій Власенко (Теплівська загальноосвітня школа I – 

III ступенів, учень МАН), Наталія Щекатунова (Теплівська 

загальноосвітня школа I – III ступенів, учитель-методист) 

Хай слова мої линуть на волю, 

Коли мертва душа ожива, 

Коли серце холоне від болю  

Як промерзла у полі трава. 

Л. Нєстєрова 

Поезія – це розкрите серце людини, вона проста, ясна, 

ніжна, гаряча, вірна. Тим-то й така близька читачеві поезія. 

Поетичне слово хвилює, захоплює, огортає теплом і затишком, 

розкриває найпотаємніші бажання й думки. У ній ми знаходимо 

відповіді на важливі питання сьогодення, будуємо плани на 

майбутнє, згадуємо минуле. Такими є вірші поетеси Станиці 

Луганської Людмили Нєстєрової, світлої, відкритої, розумної 

людини.  

Поетеса – не байдужий спостерігач, вона відчуває серцем 

кожен порух настрою оточуючих, живе й боліє думами народу, 

стверджує гармонію людини з живим, з природою. Поетичний 

голос Людмили Нєстєрової в передачі почуттів небуденного 

жіночого єства віддзеркалює найтонші відтінки: І хай оця любов 

весняним цвітом / У моїм серці все життя цвіте („Величальна 

пісня матері”). 

У її поетичних рядках сяє сонце рідного слова, у думках – 

глибока мудрість, бо все те йде з душі, повної любові й добра. 

Залюблена душа, бо саме любов є виміром усього зробленого 
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нею, джерелом наповнення її духу, волі, головним законом її 

буття: Спішу до тебе, промінь мій весняний / Тобі радію, милий 

мій, коханий, / З твоїх очей блакитних ніжність п’ю („Якби ти 

знав, як я тебе люблю!”). 

Мета статті – дослідити засоби виразності поезій 

Людмили Нєстєрової. 

Мова її віршів різнобарвна, насичена образотворчими 

засобами. Стилістичні засоби – це елементи мови, що мають 

стилістичне забарвлення „емоційно – експресивне”, оцінне, 

функціонально – стильове [1]. Досить яскраво представлені 

вони в поезіях Л. Нєстєрової. Метафори – це тип переносного 

вживання слова, що ґрунтується на подібності тих або інших 

ознак: напливає вечір, душа не може спати, болить душа, роки 

пливуть, життя кидає нас під тин. Мова творів Нєстєрової 

насичена епітетами – художніми означеннями, які дають 

образне змалювання якоїсь ознаки предмета чи явища або 

передають емоційне ставлення до них: вольній стороні, слово 

щире, ніжний спів, вічна робота. Поетеса часто використовує 

порівняння, оскільки вони виконують функцію увиразнення 

зображуваного й виявляють ставлення до нього: калини кетяг 

багряний, розчавлений наче кров; важкою, мов камінь, була та 

зустріч остання; холодні, як лід, очі; сивочола мати, що мов 

птах, мов чайка рветься; зима у білім платті, наче молода.  

Характерною рисою поезії Нєстєрової є використання 

фонетичних засобів стилістики. Алітерація – стилістичний 

прийом, який полягає у повторенні однорідних приголосних 

задля підвищення інтонаційної виразності вірша, для 

емоційного поглиблення його смислового зв’язку: На білім снігу 

захолов / Калини підтяг багряний, / Розчавлений, наче кров, / 

Ятрить із розкритої рани („Зрада”). 

Асонанс – повторення голосних звуків у поетичному 

рядку чи строфі: Усі бажання, мрії весняні / Я поховала в чорній 

прірві безнадії. Поетеса використовує анафору „єдинопочаток” 

повторення на початку віршованих рядків, строф речень або 

розділів однакових слів чи синтаксичних конструкцій. 

Наприклад : я не можу…, я не хочу…, я не смію…, я не буду… 

(,,Я не можу мовчать словами”).  
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Творчість Л. Нєстєрової насичена різноманітними 

засобами поетичної виразності, які роблять вірші більш 

яскравими та емоційно-насиченими.  

Отже, Людмила Нєстєрова, яка ввібрала в себе сивий 

зорепад і цвіт калини, яка відчула на своїх губах смак вишні, 

якій вдарив у серце на світанку перепел, – це справжня поетеса. 

І поки на небозводі горітиме хоч одна зірка, а на землі 

залишатимуться такі майстри слова, – Україна не згасне.  
Література 

1. Должикова Т. І. Стилістика української мови : навч. 

посібник / Т. І. Должикова, Т. П. Терновська. – Луганськ, 2003. – С. 

131. 

 

НЕВМИРУЩА СИЛА СЛОВА КОБЗАРЯ 

Раїса Воронцова (ВП „Стахановський педагогічний 

коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

викладач) 

Творчість геніального українського поета Т. Шевченка в 

усій своїй повноті відома в світі. Характерною ознакою 

вивчення й дослідження його творчості є акцент на формуванні 

нової нації на зразках творів Т. Шевченка, його палкому 

невмирущому слові. Проблему творчого доробку поета 

порушували не одне десятиріччя.  

Малювати Т. Шевченко почав раніше, ніж писати. Перші 

твори почав писати поет (як сам стверджує) „в светлые 

безлунные ночи” 1837 року в Літньому саду [1, 34]. Тільки після 

його викупу сталося справжнє народження поета. 

У 1840 році у Петербурзі вийшла перша збірка віршів 

Шевченка під назвою „Кобзар”, автор її одразу став відомим 

українським поетом. 

Історію нової української літератури починають від 

І. Котляревського, автора „Енеїди”, „Наталки Полтавки”, а за 

ним у хронологічному порядку йдуть П. Гулак-Артемовський, 

І. Квітка-Основ’яненко. У творах цих авторів висловлюється 

протест проти „поганих панів” і кріпосного права. 

„Літературна газета” знаходила у віршах Тараса Шевченка 

„багато вогню, багато почуття”, „палку любов до батьківщини”.  
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У відомій поезії „Думи мої, думи мої”, яка відкривала 

„Кобзар” 1840 р., Шевченко говорив про те, що його страждання 

нерозривно пов’язані з тяжким життям народу. 

У творах Шевченка постає сивий Дніпро з його порогами, 

вишневі садки, білі хати, а також картини минулого – героїчне 

минуле військо, що захищає землі свої від ворогів. Шевченко, як 

і деякі романтики, оспівував запорізьке минуле. Але різниця в 

тім, що поет висловлював прагнення закріпаченого селянства до 

вільного й гідного людини життя, а романтики ідеалізували 

минуле, оспівували гетьманство й козацьку старовину, 

стверджували непохитність поміщицько-кріпосницького ладу. 

Історична дума, народна пісня, казка стають не живою силою, а 

німим музейним експонатом. 

Тарас Шевченко спростував ці безглузді думки й разом з 

тим ще й показав, які далекі від народу й справжньої народності 

реакційні „любителі фольклору”. А згодом відповідав таким 

романтикам: 

Якби ви знали, паничі, 

Де люди плачуть живучи,  

То ви б елегій не творили 

Та марне бога не хвалили, 

На наші сльози сміючись. 

За що, не знаю, називають 

Хатину в гаї тихим раєм. 

Я в хаті мучився колись 

Мої там сльози пролились 

Найперші сльози [2, 772]. 

Т. Шевченко змалював кріпацьке село, показав велике 

горе селян, пригноблених морально й фізично. Для поета 

головним джерелом натхнення залишалися народні пісні і думи, 

перекази і розповіді, які Шевченко чув від старих людей. 

Словом наше серце підіймається до пізнання Бога, воно 

стоїть на сторожі високого духу українського народу, який 

„шукає в геніях себе”. 

…Щоб вітер по полю слова розмахав 

Щоб люди не чули, – бо то Боже слово, 

То серце поволі з Богом розмовля, 

… А думка край світа на хмарі гуля, 

Спочине на сонці, його запитає, 
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Де воно ночує. Як воно встає; 

Спита чорну гору: „Чого ти німа?” 

І знову на небо, бо на землі горе. 

Бо на їй широкій, куточка нема… 

Його на сім світі ніхто не приймає [2, 42]. 

Отже, Т. Шевченко був не тільки мислителем, а передусім 

геніальним поетом, художником слова, народним поетом 

України. Немає на Україні видатного поета й письменника, який 

не зазнав би на собі могутнього впливу титана української 

поезії. Він запліднює літературу свого народу художньою силою 

і простотою слова. 
Література 

1. Білецький О. Т. Г. Шевченко. Літературний портрет / О. 

Білецький. К., 1961. – С. 34.; 2. Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. – 

1986. – С. 42, С. 772. 

 

РОЗГОРНУТИЙ ПОРТРЕТ  

У МЕМУАРАХ О. МУРАТОВА 

Артем Галич (ДЗ „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, докторант) 

Термін „портрет” є багатозначним. За походженням це 

старофранцузьке слово portraire, яке можна перекласти як 

зображення оригіналу trait pour trait, тобто риса в рису. Однак 

старофранцузьке слово має свого попередника в латинській 

мові. Дієслово protrahere перекладалося як виявляти, а згодом – 

зображувати, портретувати. До того ж, портрет репрезентований 

у різних галузях антропології, оскільки допомагає в постановці 

й вирішенню розмаїтих завдань конкретної науки: мовленнєвий 

портрет – у лінгвістиці, соціологічний – у соціології, 

кримінальний – у криміналістиці. Портрет є самостійним 

жанром зображувального та фотомистецтва. 

У сучасному розумінні цього терміну портрет – це не 

звичайний опис людської зовнішності, а художнє моделювання 

конкретної реальної особистості. Способи цього моделювання 

можуть також бути різними: від прямої авторської 

характеристики чи характеристики інших героїв твору до 

опосередкованої, коли описуються звички персонажу, його 

смаки, інтер’єр оселі, передаються портретні характеристики 

батьків, дружини та дітей героя. Портрет може відображати 
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ставлення автора до героя і опосередковано його світовідчуття і 

світопереживання. Через зовнішність реального героя 

розкривається його внутрішній світ, психологія, духовність. 

Портрет, як один із важливих елементів документального 

тексту, створюючи багаторівневий образ реальної людини, 

здатен утілювати в собі безліч відтінків значень, концентруючи 

багатозначність у діапазоні від ідеографічного до символічного 

наповнення її образу. Портрети бувають короткими, 

лаконічними й розгорнутими. 

Якщо короткий портрет у документальному творі 

складається з одного абзацу або кількох речень, у яких 

описується зовнішній вигляд і частково розкривається 

внутрішній світ реального героя, а лаконічний портрет є засобом 

творення ескізного опису зовнішності реального героя в кількох 

реченнях, то повнокровний розгорнутий портрет всебічно 

розкриває риси зовнішності й психологію персонажа, його 

внутрішній світ. Тут кількох речень уже мало. Розгорнутий 

портрет складається з кількох абзаців і дуже рідко є статичним, 

концентрованим в одному місці твору. Він здебільшого постає 

деконцентрованим, розкиданим по всьому тексту.  

Оригінальний розгорнутий портрет знаного українського 

поета І. Муратова репрезентує його син, відомий український 

кінорежисер О. Муратов у книзі спогадів „Розчахнута брама”. 

Цей портрет є деконцентрованим, тобто розпорошеним по 

тексту спогадів. Будується він імпліцитно, тобто прихованими 

художніми засобами, енергетична ємкість яких переважає 

експліцитні підходи. Створюючи соціально значущий портрет 

батька, мемуарист свідомо робить часові пропуски, обминає 

фізичні портретні деталі, адже батька він бачив не раз у різних 

ситуаціях, зате значну увагу він приділяє характеристиці героя, 

показу його вчинків, передаючи власне ставлення до нього та 

ставлення оточення. Як кінематографіст О. Муратов сповна 

використовує знання своєї професії, за допомогою нібито зміни 

кадрів поступово вербальними засобами розгортаючи портрет 

батька. Кадр перший: „Тато був людиною веселої вдачі. Навколо 

нього завжди гуртувалися розумні, дотепні люди, письменники, 

артисти, музиканти. У нашій хаті панував гумор, навіть у 

найскрутніші (політично) часи я чув такі анекдоти, за які 

могли враз посадити лише за те, що ти тільки слухав їх. Та 
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якось обійшлося, мабуть, батько народився у сорочці” [1, 59]. 

Автор спогадів наче здалеку підходить до знайомства читачів з 

І. Муратовим, окреслюючи його вдачу, комунікабельність, 

внаслідок якої навколо поета завжди гуртувалася творча 

інтелігенція, велися відверті розмови. Кадр другий: „Те, що він у 

своєму житті пережив, не дай Боже будь-кому пережити!.. 

Оточення у 41-му році, багатомісячне поневіряння польськими 

лісами, створення маленького партизанського загону, 

роззброєння його польськими націоналістами, створення нового 

загону, арешт німецькою зондеркомандою, концтабір для 

переміщених осіб на острові Рюген, втеча у квітні 1945 року, 

потім піврічна „перевірка” у нашому фільтраційному таборі, а 

потім наші концтабори... Однак я ніколи не чув від нього сумних 

розповідей про ті трагічні події. Пригадував він тільки кумедні 

випадки. ... Він не тільки вижив, а й зберіг людську гідність. До 

нього у концтаборі з повагою ставилися всі в’язні, а особливо 

українці з західних земель та з Польщі. ... Кажу відверто: я 

взагалі не знаю людей, які ставились би до нього погано. Це – 

рідкісна вдача. Але не можу сказати, що він був таким уже 

м’яким чи безпринципним” [1, 59 – 60]. Тут О. Муратов уводить 

до портретної характеристики маловідомі факти з біографії 

батька, пов’язані з війною, яка для нього вилилася в полон, 

поневіряння в німецьких, а потім у радянських концтаборах. 

Автор як важливі психологічні портретні деталі називає 

оптимізм і людську гідність Ігоря Муратова, повагу до нього з 

боку тих людей, що його близько знали. Кадр третій: „У нього 

не було чітких політичних позицій – це так. Йому були смішні 

будь-які ідеологічні орієнтири. Але він дуже жорстко й 

послідовно дотримувався національних і моральних ідеалів. 

Поняття порядності, чесності і національної гідності були для 

нього святими. Тут він не дозволяв ані собі, ані іншим ніяких 

жартів. Таким він виховав і мене, і моїх брата і сестру. Нічого 

святішого за Україну у нашій родині ніколи не було й не могло 

бути” [1, 60]. Портретна характеристика доповнюється такими 

рисами особистості українського поета як почуття порядності, 

чесності, національної гідності та патріотизму. Його діти 

виховувалися в такому ж дусі. Кадр четвертий: „Я ніколи не міг 

до кінця розібратися у його політичних поглядах. З одного боку, 

він завжди відгукувався на пропозиції влади взяти у її заходах 
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певну участь (поїхав на міжнародний конгрес в’язнів 

фашистських концтаборів, працював у комісії з підготовки 

амністії на Західній Україні, став заступником голови 

комітету „За повернення на Батьківщину”), а з другого боку, 

всіляко підтримував будь-яке дисидентство, допомагав людям, 

що вважалися націоналістами чи ставали в опозицію до влади. 

Не міг він і не знати, що „контрпропагандистські” матеріали, 

які були в нього для службових ... справ, я ... використовував для 

написання прокламацій” [1, 60 – 61]. Тут очевидною є така 

портретна риса Ігоря Муратова, як прагнення в найжорстокіших 

ідеологічних умовах доби допомагати людям, які ставали в 

опозицію до влади. Не заважав він і синові в його дисидентській 

діяльності. Цю ж думку потверджує кадр п’ятий: „Тато був 

людиною не антирадянською, але до влади дуже критичною” [1, 

61]. Кадр шостий: „Він був напрочуд незлопам’ятним. Всім усе 

прощав. Скільки його обманювали, скільки зраджували – а він не 

пам’ятав зла. Мабуть, це одна з причин того, що люди любили 

його” [1, 61]. Олександр Муратов додає ще одну важливу 

портретну рису батька, незлопам’ятність, за що люди його 

любили. Кадр сьомий і останній: „Мене найбільше вразило, що 

він не так боровся з хворобою, як намагався максимально 

використати останні часи життя – писав, писав, писав, 

перемагаючи нелюдський біль. Таку мужність важко уявити. 

Лише тоді я зрозумів, чому він зміг пережити жахливі миті, 

яких було чимало у його житті” [1, 61]. О. Муратов пише про 

надзвичайну працездатність і мужність батька, який до останніх 

годин життя, перемагаючи біль, писав. Усе це врешті свідчить 

про те, що батько міг витримати всі негаразди, які випали на 

його долю, завдяки мужності й зосередженості на праці, яка 

відволікала його від нелюдського болю. 

Портрет батька О. Муратова не містить жодної риси його 

зовнішності, вони лише імпліцитно присутні в спогадах, адже 

батька він добре знав, тому не вважав за потрібне акцентувати 

увагу на зовнішніх портретних деталях. Проте портрет Ігоря 

Муратова є антропоцентричним, читач має можливість уявити 

зовнішній вигляд поета, цьому сприяє всебічне розкриття 

внутрішнього світу, духовної чистоти, по суті, душі цієї 

людини. Завдяки кінематографічній побудові, коли кадри 

змінюють один одного, роблячи акцент на певних конкретних 
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домінантах портрету, відбувається реалізація авторського 

задуму, яка дає можливість розкрити духовну сутність 

українського поета, зрозуміти його внутрішній світ, створити й 

донести до читача привабливий образ як людини.  
Література 

1. Муратов Олександр. Розчахнута брама / Олександр 

Муратов. – К. : Факт, 2005. – 352 с. 

 

ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА РОМАНУ В. ДАНИЛЕНКА 

„КАПЕЛЮХ СІКОРСЬКОГО” 

Олександр Галич (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, професор) 

Володимир Даниленко (1959 р. н.) далеко не новачок у 

новітній українській літературі. Він є автором збірки малої 

прози „Сон із дзьоба стрижа” (2006), повістей „Дзеньки-

бреньки” (1997), „Місто Тіровиван”, „Усипальниця тарганів” 

(1999), збірки повістей „Тіні в маєтку Тарновських” (2012), 

романів „Газелі бідного Рамзі” (2008), „Капелюх Сікорського” 

(2010), „Кохання у стилі бароко” (2011), п’єси „Гроші для 

Йонеско” (2013), роману, повісті, оповідань „Грози над 

Туровцем” (2014) та ін. 

Нас же цікавить його роман „Капелюх Сікорського”. 

Насамперед, з точки зору жанру. Що це? Біографічний роман? 

Не дивлячись на те, що в ньому знайшло своє відображення 

чимало справжніх фактів з життя й діяльності відомого 

авіаконструктора, киянина за народженням Ігоря Сікорського, 

все ж біографічним романом у прямому розумінні твір назвати 

не можна. І причин цьому є чимало. Передусім тому, що 

провідна сюжетна лінія пов’язана зі взаєминами героя з іншою 

головною героїнею Кароліною Гулій, коханою 

авіаконструктора, яка, скоріше за все, є вигаданим персонажем, 

котрий у романі еволюціонує від повії до поважної пані, 

добропорядної дружини працівника Товариства цукрових і 

рафінадних заводів братів Терещенків Олександра Жолкевича, 

матері його дітей. А це значить, що значна частина роману 

спирається на вигадані події та обставини, а тому „Капелюх 

Сікорського” можна вважати квазі-біографічним твором. 

Якщо це просто художній роман, а не роман-біографія 

Сікорського, то можна вітати автора з успіхом його книжки: тут 
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є все – захоплююча романтична історія про те, як звичайна 

неповнолітня повія Кароліна Гулій спокушає молодшого за неї 

на два з половиною роки київського гімназиста і стає для нього 

еталоном жінки, кохання до якої він пронесе через усе своє 

непросте життя, з успіхами та невдачами, тріумфами й 

поразками, здобуттям визнання і втратою батьківщини. Навіть 

ставши знаменитим, маючи спочатку одну родину, потім іншу, 

п’ятеро дітей, Ігор Сікорський не припиняв думати про 

Кароліну. Під кінець життя він шкодував лише про одне: „Я не 

тримав твою фотографію, Кароліно, – сумно подумав він, – з 

квітами на столі, бо в мене була сім’я і я не мав твоєї 

фотографії” [1, 276]. 

І все ж, та частина твору, що пов’язана з життям та 

діяльністю Сікорського як авіаконструктора, більш нагадує 

класичний біографічний роман хронікально-подієвого типу, що 

в часовій послідовності розповідає історію цієї особистості від 

гімназійних років, через відтворення навчання в Морському 

кадетському корпусі в Петербурзі, Київському політехнічному 

інституті, роботі головним авіаконструктором на Російсько-

Балтійському заводі, еміграції до Сполучених Штатів Америки і 

праці там аж до самої смерті 1972 року. Події твору 

відбуваються в Старому і Новому світах (Київ, Санкт-

Петербург, Орша, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Рузвельтфільд, 

Стратфорд, Денвер та інші міста в Російській імперії, Англії, 

Франції та Сполучених Штатах Америки). Однак цей роман 

нічим не нагадує вікторіанську біографію з її абсолютно 

позитивним героєм, що впевнено прямує до вершин слави. 

Такий тип біографічних творів був популярним у багатьох 

європейських літературах у ХХ столітті, у тому числі й 

радянських (досить згадати відомі біографічні серії ЖЗЛ, 

„Пламенные революционеры”, „Життя славетних”, „Уславлені 

імена” тощо).  

Тип біографії завжди визначає постать головного героя. 

Ігор Сікорський у В. Даниленка – це складна реальна 

особистість, людина наділена безумовним талантом, 

одержимістю в праці, заради втілення споконвічної мрії людства 

– полинути в небо. В. Даниленко вкладає в уста свого героя 

думки, які підтримують його версію успіхів авіаконструктора: 

всі його досягнення – це результат кохання до жінки, якої він не 
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бачив десятки років емігрантського життя: „Цей гелікоптер 

нагадує твоє стегно, Кароліно... ... Я зробив те, що обіцяв тобі 

шістдесят дев’ять років тому. Я завоював світ одним твоїм 

стегном. А що б було, якби я показав йому твої обидва стегна? 

Я злякався демонів. Яких ти пробудила. І зараз на схилі літ 

відчуваю неспокій і боюсь цього. Боюсь зруйнувати рівновагу і 

той дім, який я зводив усе життя” [1, 272 – 273]. Автор роману 

наводить у тексті ще один місток, який і на схилі літ поєднував 

Сікорського з батьківщиною. Розглядаючи в кабінеті своє фото з 

президентом Дуайтом Ейзенхауером, герой згадав про візит 

радянського керманича Микити Хрущова до Америки. Останній 

панічно боявся літати на вертольотах, а президент США 

запропонував йому відвідати Кемп Девід саме на цьому виді 

транспорту. Тоді ж під час польоту Ейзенхауер повідомив 

Хрущову, що машину збудував його співвітчизник Ігор 

Сікорський. Хрущов у відповідь попрохав продати кілька таких 

гелікоптерів СРСР, Ейзенхауер же вирішив подарувати дві 

машини. 

На окрему увагу заслуговує назва твору – „Капелюх 

Сікорського”, точніше її ключове слово капелюх. Знаменитий 

капелюх, який ніби подарувала на початку їхніх взаємин 

Кароліна Гулій, стає символічним образом, що всякий раз 

нагадує героєві про кохану і є своєрідним оберегом, оскільки 

завжди приносить йому удачу. Сікорський одягає його в 

непростих ситуаціях, що виникають при випробуваннях техніки. 

Це помітили навіть його колеги. У найскладніші моменти вони 

стали просити доторкнутися до капелюха, а один із них капітан 

Вінцент Мак Говер сказав: „Усі пілоти гелікоптерів знають, ... 

що перед важливим польотом треба одягти вашого капелюха” 

[1, 267]. Стара гадалка так трактує знаменитий капелюх: „Цей 

грубий капелюх – ваше безпросвітне важке життя, сповнене 

страху і безконечних змагань. Ви все життя тікали від любові. 

Ось про що сказав мені ваш старий фетровий капелюх” [1, 282]. 

Коли дружина Сікорського Ліза побачила чоловіка мертвим, 

поруч „біля ліжка валявся старий фетровий капелюх, ніби 

стара непотрібна річ, викинута на смітник” [1, 286]. Життя 

закінчилося і капелюх як символ великого кохання 

перетворюється на непотрібну річ. 
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Отже, біографія Ігоря Сікорського, написана 

В. Даниленком, є надзвичайно складною за будовою. Вона явно 

не вписується в жанрове визначення біографічного роману, хоча 

за величиною постаті головного героя, значенням його для 

розвитку людства цілком є романною за змістом. „Капелюх 

Сікорського” українського письменника аж ніяк не відповідає 

принципам вікторіанської біографії, оскільки містить чимало 

епізодів, що жодним чином не відповідають її канонам: 

показати головного героя лише в позитивному плані, 

обминувши всі негативні прояви його життя та діяльності.  

Художнім є прийом обрамлення, що його використовує 

автор, змальовуючи життєвий шлях Ігоря Сікорського. 

Письменник прагне переконати читача, що це не він, а якийсь 

американець українського походження Ніколас Мацалок у 

аеропорту „Бориспіль” розповідає випадковому пасажиру 

Роману Шепелю історію життя авіаконструктора. Родина 

Мацалоків з покоління в покоління займалася продажем 

головних уборів. „Тож я розкажу вам історію, яку розповів 

колись дід батьку, а батько – мені. Це історія про те, як 

вплинули на життя одного відомого чоловіка жінка й капелюх” 

[1, 9]. 

Ігор Сікорський у В. Даниленка постає як геніальна 

людина, що тріумфально рухається вперед, незважаючи на 

численні перешкоди і труднощі, заради досягнення поставленої 

мети. Його твір у тій частині, що стосується безпосередньо 

діяльності Сікорського, твердо базується на документах і 

фактах. Та ж сюжетна лінія, що пов’язує головного героя з 

Кароліною Гулій – це художній вимисел і бурхлива фантазія 

автора. Тут можна говорити про квазі-біографію. Обрамлення, 

де діє герой-розповідач, відсилає роман до традицій класичної 

літератури ХІХ ст. Звернення до постмодерністських практик 

будови документального твору, особливо в тій частині, що 

торкається еротичних мотивів, роблять роман В. Даниленка 

цілком сучасним, що відповідає принципам розвитку 

документалістики початку ХХІ ст. На створення біографії 

геніального авіаконструктора Ігоря Сікорського помітний вплив 

мали спроби уникнути новітніх глобалізаційних потягів, які 

розмивали національне коріння героя, робили його 

космополітичним.  
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Все це потребує подальшого ретельного вивчення.  
Література 

1. Даниленко В. Капелюх Сікорського / В. Даниленко. – Львів : 

ЛА „Піраміда”, 2014. – 290 с. 

 

ФРАЗЕМІКОН ТВОРУ МИКОЛИ РУДЕНКА 

„ОРЛОВА БАЛКА” 

Ірина Глуховцева (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, доцент) 

Постать Миколи Руденка відома в колах передових 

культурних діячів, науковців, учителів, школярів, пересічних 

читачів. За словами Б. Пастуха, письменник не потребує 

анонсування в плані представлення його як політв’язня, критика 

марксистської економічної теорії, людини, яка фактично стояла 

біля витоків Гельсинської Групи в Україні. Його життя виразно 

свідчить про те, у який спосіб може змінюватися крива 

мисленнєвої еволюції людини, котра в умовах „регулюючого 

закону” доходить до самостійних, а не „підказаних” висновків 

про систему стосунків людина − природа. Посідаючи доволі 

високе становище як літературний чиновник (секретар парткому 

СПУ), Микола Руденко своєю поведінкою (наприклад, зустріч із 

Андрієм Сахаровим) та творчістю, у якій він відходив від 

офіційно заданих вимог для літератури соцґатунку, розітнув 

своє життя на два періоди: до ув’язнення і після нього. Роман 

„Орлова балка” своїм змістовим вираженням належить до 

другого періоду, цей текст потрапив в акт обвинувачення і 

фігурував як „антирадянський твір” на суді 1977 року [3, 347]. 

І. Качуровський вважає, що романом „Орлова балка” 

Микола Руденко продовжив кращі традиції письменства ХІХ 

століття як доби реалізму у світовому письменстві, якій 

притаманні багатство інформативно-пізнавального матеріалу, 

ілюстративність (романи – подібно до байки з її мораллю – 

часто писалися на доказ певно ідеологічної або й політичної 

доктрини), та, у багатьох випадках, викривальний характер, при 

чому викривальність була спрямована головно проти соціальної 

несправедливості. Усі ці риси є родзинкою „Орлової балки” 

(щоправда, є там і залишки соцреалізму, але вони виглядають, 

мов клапті сірого недоталого снігу, на врунах березневого поля) 

[2, 12 – 13]. 
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Художній задум роману „Орлова балка” письменникові 

допомогли реалізувати фразеологізми, яких у тканині твору 

нараховуємо 432 одиниці. Залежно від семантики та символіки 

образного конкретизатора стійкого сполучення слів увесь 

фраземікон аналізованого художнього твору як цілість можна 

поділити на кілька груп. Чисельну групу утворюють стійкі 

сполучення слів, компонентами яких є слова-соматизми. Наразі 

доведено, що соматична лексика є невичерпним джерелом 

вторинної номінації, має багату символіку, може бути активно 

використана для утворення фразеологізмів, прислів’їв та 

приказок. За твердженням Р. Вайнтрауба, „соматична 

фразеологія становить значний шар (близько 30%) 

фразеологічного складу будь-якої мови” [1, 159]. В українській 

мові стійких виразів із соматизмами нараховують значну 

кількість: від п’ятисот до восьми з половиною тисяч [4, 95]. 

У романі „Орлова балка” з 432 фразеологічних одиниць 

123 мають у своєму складі слова-соматизми, що становить 

28,4 %. Кількісна характеристика образних конкретизаторів 

цього типу в аналізованому романі має такий вигляд: лексема 

голова стала семантичним центром 14 фразеологізмів, вуха – 1, 

душа – 25, зуби – 5, кров – 5, лице – 1, ніс – 1, ноги – 4, обличчя 

– 4, очі – 23, пальці – 3, ребро – 2, розум – 3, руки – 12, серце – 

11, шкіра – 3, щоки – 1, язик – 3. Отже, як бачимо з підрахунків, 

найчастіше Микола Руденко послуговувався фразеологізмами, 

образними конкретизаторами для яких стали слова душа, очі, 

голова, руки, серце. Цим одиницям властива співвіднесеність із 

системою значень слова у вільному вжитку. Тому нерідко 

образні конкретизатори фразем співвідносні з прямим 

лексичним значенням соматизмів, наприклад, Там можна голову 

втратити [ОБ; с. 205], Буде до кого прихилити голову на 

старості [ОБ; с. 12], На мою голову папірці купами звалюються 

[ОБ; с. 200], По голівці не погладять [ОБ; с. 239]. 

Важливими є й такі ознаки образних конкретизаторів, як 

знаменність, символьний характер, інгерентна конотованість, 

варіативність, наявність глибокого вертикального культурно-

національного контексту лексеми-компонента, а отже, – 

культурно-національної семантики в структурі її лексичного 

значення, як-от: Над цією проблемою нам іще доведеться 

сушити голову [ОБ; с. 182], Душа в нього скаламучена [ОБ; 
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с. 4], Легко стало на душі, легко й надійно [ОБ; с. 84], Пропадеш 

ні за цапову душу [ОБ; с. 3], А Вікторові в зуби затопив тільки 

за те, що той на його писану кралю лисим оком кинув [ОБ; 

с. 64], Українцеві треба добре допекти, щоб у нього козацька 

кров заграла [ОБ; с. 161], А як кров постаріє, тоді вже й ноги 

його не носять [ОБ; с. 298], Тому, що в тебе все на обличчі 

написано [ОБ; с. 216], Це було виразно написано на його 

обличчі: подивіться, який я інтелігентний [ОБ; с. 266], Ти 

просто очі заливав горілкою [ОБ; с. 135], Правда, пенсію віддає, 

копійка в копійку, але ж хазяйство ж ока чоловічого потребує 

[ОБ; с. 108], Літні люди не звертали уваги на синюваті сліди 

таємничих виразок, а дівчата з острахом стріляли очима на її 

литки: що ж то в неї за хвороба? [ОБ; с. 10], А без Прилипка 

ніхто й пальцем не ворухне [ОБ; с. 108], Як зустріну батька на 

тому світі, перелічить він мені ребра, всипле по саму зав’язку 

[ОБ; с. 126], А вона тільки рукою махнула – не те, не те! [ОБ; 

с. 173], Та не взяла Макариха до серця її сліз [ФС; с. 470], 

Лежали тихенько, збиті докупи, обтягнуті шкірою кісточки [ОБ; 

с. 97], Олеся була збуджена, розпашіла, ніби щойно сиділа біля 

полум’я, а у Віктора горіла права щока [ОБ; с. 73], А цей, десь, 

мабуть, іще потай висміє: жив би, дурню, та мовчав – хто тебе за 

язика смикає?... [ОБ; с. 266], Ніби сам чортяка за язика смикне – 

зірвеш серце, потім до ранку в ліжку крутишся [ОБ; с. 221]. 

Значну частину фраземікону Миколи Руденка складають 

загальновідомі вирази з компонентом голова, які зафіксовані 

нормативними фразеологічними словниками (їх нараховуємо 

11), наприклад: З голови до ніг ‘повністю, весь, цілком’ [ФС І, 

с. 184], Спустився вниз, зачинив за собою ляду, запалив свічку, 

що стояла на полиці і, оглядаючи Миколу з ніг до голови, строго 

запитав [ОБ; с. 120]. 

Нерідко письменник здійснює заміну одного компонента 

фраземи синонімічним словом. У дієслівних фразеологізмах це 

можуть були дієслова як носії динамічної ознаки, що, на наш 

погляд, значно підсилює конотацію виразу, зокрема: Товктися 

головою об стіну ‘перебувати в стані розпачу, сильного 

збудження; дуже переживати, побиватися з якогось приводу’. 

Цілий тиждень товкся головою об стіни, а не знайшов [ОБ; 

с. 114]. Порівняйте у літературній мові: Битися головою об стіну 
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‘перебувати в стані розпачу, сильного збудження; дуже 

переживати, побиватися з якогось приводу’ [ФС І, с. 27]. 

Цікавими є випадки, коли Микола Руденко використовує 

фразеологізм, утворений за аналогією до загальновідомо 

нормативного стійкого сполучення слів, що має подібне 

значення, але позначене новизною формальної структури, 

наприклад: Ні хвоста, ні ратиць ‘що-небудь позбавлене 

логічного змісту’. Ні хвоста, ні ратиць – то все дурниці, 

попівські вигадки [ОБ; с. 28]. Ні голови, ні хвоста ‘що-небудь 

позбавлене логічного змісту’ [ФС І, с. 184]. 

З 25 фразем з образним конкретизатором душа, ужитих у 

романі „Орлова балка”, 16 зафіксовані нормативними 

довідковими виданнями, як-от: Відвести душу ‘звірятися кому-

небудь, ділячись своїми думками, переживаннями’ [ФС І, 

с. 116], Напевне, їй теж хотілося поговорити, відвести душу [ОБ; 

с. 17]; Відкрита душа ‘хто-небудь прихильний, привітний до 

кого-небудь’ [ФС І, с. 277], Про Пилипа Калістратовича можна 

сказати одразу: це відкрита, щира душа [ОБ; с. 193]. 

Інші 9 фразем позначені певними відмінностями від 

вихідної форми загальновідомого виразу. Вони мають усічену 

форму (Душа вилетить ‘хто-небудь помирає, гине’, Лише 

помітивши, що із колишнього Бога ось-ось вилетить душа, 

Небера жбурнув його на підлогу й прожогом кинувся до дверей 

[ОБ; с. 341]. Порівняйте: Душа вилітає з серця ‘хто-небудь 

помирає, гине’ [ФС І, с. 277]); відрізняються одним із 

компонентів (Душа світиться ‘хто-небудь дуже задоволений 

чимось, відчуває радість, насолоду, втіху від чогось’, Ніколи ми 

не розгадаємо, чому душа людська світиться саме в очах – вся 

вона висвічується, до своїх таємних глибин [ОБ; с. 143]. 

Порівняйте: Душа радіє ‘хто-небудь дуже задоволений чимось, 

відчуває радість, насолоду, втіху від чогось’ [ФС І, с. 277]); 

утворені з використанням того ж образу фразеологізму, що є 

основою нормативного стійкого сполучення слів; Душа 

скаламучена ‘хто-небудь втратив спокій, душевну рівновагу, 

стриманість, перестав контролювати свої дії’, Володимир 

намагався говорити спокійно, та Сашко бачив, що вся душа його 

скаламучена [ОБ; с. 267], Душа в нього скаламучена [ОБ; с. 4], 

Його палкі слова скаламутили її душу [ОБ; с. 254], Порівняйте: 

Душа замутилась ‘хто-небудь втратив спокій, душевну 
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рівновагу, стриманість, перестав контролювати свої дії’ [ФС І, 

с. 278]); мають відмінні морфологічні характеристики при 

спільності семантичних відтінків (Зів’яла душа ‘хто-небудь 

охоплений почуттям жалю, тривоги, суму, туги за чимось’, 

Люди, в яких окупанти відібрали все, раптом почали 

випростовуватись, на обличчях їхніх разом з подивом з’явилося 

щось таке, що повертало їм людську подобу, будило зів’ялі 

душі, виповнювало їх священним трепетом і надією [ОБ; с. 147]. 

Порівняйте: Душа скніє ‘хто-небудь охоплений почуттям жалю, 

тривоги, суму, туги за кимось’ [ФС І, с. 280]); створені для 

доповнення синонімічних засобів мови з використанням 

здатності прикметників мати багато значень (Прозора душа 

‘ужито для називання позитивних якостей людини: правдивості, 

відвертості, доброзичливості, сердечності’, І силкується він 

тепер батьківську криницю захистити, але знає, добре знає, що 

відлетить її світла, прозора душа разом з його грішною душею… 

[ОБ; с. 137]. Світла душа ‘ужито для називання позитивних 

якостей людини: правдивості, відвертості, доброзичливості, 

сердечності’. І силкується він тепер батьківську криницю 

захистити, але знає, добре знає, що відлетить її світла, прозора 

душа разом з його грішною душею… [ОБ; с. 137], Володимир 

ніколи не чув від брата грубої лайки – жила в родині Медунів та 

народна шана до слова, яка властива світлим душам [ОБ; с. 260]. 

Порівняйте: Щира душа ‘уживають на позначення позитивних 

якостей людини: правдивості, відвертості, доброзичливості, 

сердечності’ [ФС І, с. 282]). 

Серед фразем з образним конкертизатором око/очі 

превалюють загальновідомі вислови, засвідчені словниками 

літературної мови. Їх нараховуємо більше 20. Проте є й такі 

фраземи, у яких відмінності формальної структури новотворів 

поєднано з особливостями семантики, наприклад: Затуляти очі 

‘не помічати чого-небудь, не звертати уваги на щось’. Мабуть, 

завжди так буває: якщо людина привчила всіх до того, що на її 

недоладності слід затуляти очі, – чи, може, хильне зайвого, чи в 

шлюбних стосунках у неї негаразд, чи все те разом, – ніхто її 

вчинками вже й не дивується [ОБ; с. 64]. Порівняйте: 

Заплющувати очі ‘навмисне не помічати чого-небудь, не 

звертати уваги на щось’ [ФС І, с. 316]. 
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Фразему кинути лисим оком можна співвіднести з 

загальновідомим кинути оком, що означає ‘час від часу 

дивитися, поглядати на кого-, що-небудь’ [ФС І, с. 370]. Проте у 

романі цей вислів набуває додаткового відтінку значення: 

‘облюбувати, помітити дівчину, незважаючи на немолодий вік’ 

(А Вікторові в зуби затопив тільки за те, що той на його писану 

кралю лисим оком кинув [ОБ; с. 64]). 

Отже, фраземікон роману „Орлова балка” Миколи 

Руденка має у своєму складі загальновживані в українській 

літературній мові фраземи та ті, що створені самим автором. 

Серед стійких сполучень слів з образними конкретизаторами-

соматизмами, які складають 28,4% фразеологізмів, 

використаних майстром слова у романі, немало таких, що 

створені письменником шляхом усічення загальновідомого 

вислову, розширення його, завдяки використанню тих образів, 

які наявні в загальновживаних стійких сполученнях слів, 

синонімічній заміні компонентів тощо. Оказіональні 

фразеологізми позначені новизною формальної структури та 

семантики, вони виконують важливу стилістичну функцію у 

тканині роману. 
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МОВНИЙ СВІТ 

СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКОГО ДІАЛЕКТОНОСІЯ 

Катерина Глуховцева (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, професор) 

Вивчення діалектного мовлення і сьогодні на часі у 

зв’язку з розширенням інформаційного простору української 

мови, намаганням учених знайти витоки мовної ментальності, 

тенденціями „олітературення” діалектних слів та їхніх форм у 

художній літературі новітнього часу, переорієнтацією 

суспільної думки щодо значущості діалектних явищ для історії 

літературної мови й мовної практики, трансформаціями, яких 

зазнає сучасна мова засобів масової інформації та художньої 

літератури, зокрема й тенденцією до орозмовлювання текстів, 

написаних цими стилями. Окреслити мовний світ 

східнослобожанського краю актуально й своєчасно ще й тому, 

що важливість вивчення діалектного мовлення зростає у зв’язку 

з питаннями еколінгвістики, якими в наш час зацікавилися 

мовознавці. Захист та всебічне вивчення діалектного 

середовища як частини національного надбання, у якому 

відображено ментальність народу, спонукає до ретельного 

збирання та опису багатьох явищ усного і писемного мовлення. 

Об’єктом нашого аналізу стануть вірші жительки 

с. Бутове Старобільського району Фурман Лідії Іванівни, яка, 

закінчивши 8 класів місцевої школи, усе життя пропрацювала в 

колгоспі дояркою. Вона не займалася літературною творчістю 

професійно, більше того – поезія цієї жінки часто страждає 

через недосконалість рими, нечіткість думки. Проте, попри це, 

ця поезія цікава тим, що вона демонструє світобачення і 

світовідчуття простої людини. З мовного боку вірші позначені 

образним використанням побутової лексики, містять символи, 

звичні для типового представника говірок Старобільщини. 

Лексика віршів загальновживана, у ній відсутні діалектні 

явища, значення яких читач не зрозуміє. 

Село Бутове розташоване на лівому березі річки Айдар 

за 3 км від районного центра – міста Старобільська. Поблизу 

села знайдено поселення епохи бронзи, два курганних 

могильники з шістьма курганами. Село засноване у XVIII 

столітті. Одні вчені вважають, що назва села апелятивного 

походження, вона утворена від слова бут (діал. ‘чобіт’ [ЕСУМР, 
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І, с. 271]). Вибір твірного слова мотивований формою 

розташування поселення, яке нагадує чобіт чи черевик. Інші 

вчені пов’язують назву села з найменуванням яру, який 

називався Бутівський Яр. У складі цього ороніма виділяємо 

прикметник бутівський, який пов’язаний із лексемою бут (діал. 

‘чобіт’), бутси ‘грубі черевики’ [ВТССУМ, с. 104]. Не 

виключено, що назва села пов’язана з лексемою бут 

(‘будівельний камінь, що використовується головно для 

фундаментуʼ [СУМ, Т. 1, с. 264]). Зрозуміло, що діалектні 

найменування бут, бутина (як і назва заєрок) нині 

функціонують у говірках південно-західного наріччя, що дає 

нам підстави говорити про те, що серед першопоселенців села 

Бутове були вихідці з говірок південно-західного наріччя. 

Переказують, що історія с. Бутове пов’язана із сусідніми 

поселеннями. Зокрема: слобода Піщане і слобода Заярчанська 

виникають у кінці XVIII – на початку XIX століття як вільні 

поселення поблизу повітового міста Старобільськ. За деякими 

свідченнями, село Піщане утворене 1735 р. Назва села Піщане 

пов’язана зі словом пісок, бо в цій місцевості були переважно 

піщані ґрунти. За даними „Географического описания нашего 

Отечества в Российской империи. Малороссия. Знаменательные 

населенные местности” (под. ред. В. М. Семёнова. – Т. VII. – 

Санкт-Петербург, 1899), до міста Старобільська прилягали 

слободи Піщане і Заярчанівська (Заєрок), розміщені на міській 

землі. За свідченнями Старобільського краєзнавця 

І. О. Мірошниченка, коли вирішувалося питання про 

встановлення центра повіту, пропонували два варіанти – 

визначити повітовим містом Стару Білу або містечко 

Біловодськ. У містечку Стара Біла для надання йому такого 

статусу не було на той час необхідної кількості жителів, тому до 

його населення приєднали жителів слободи Піщане і слободи 

Заярчанська. Так у 1797 році Стара Біла була перетворена у 

повітове місто Старобільськ. Вихідці з с. Піщаного заснували 

хутір Бутове. Неподалік від села Піщане проходить дорога, яку 

в історії назвали Гетьманським шляхом. Це був шлях, по якому 

рухались загони гетьмана України Д. Вишневецького, що 

завдали поразки у битві над Айдаром кримським татарам у 1559 

році. 
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Нині село Піщане входить до складу Бутівської сільської 

ради. Розташоване на лівому березі річки Айдар за 3 км від 

Старобільська. Населення с. Піщане складає 1896 чоловік, 

площа 1,651 км
2
. Справа від села Піщане – залізнична 

магістраль Москва – Донбас. Через село проходить шосейна 

дорога, що з’єднує його з містом Луганськ. 

Вивчення особливостей світобачення Фурман Л. І., 

виявлених у віршах, написаних нею, засвідчує зв’язок із 

традиційними цінностями, які українці сповідували здавна. Це 

ми спостерігаємо при аналізі віршів про зиму, у яких цю пору 

року селянка називає красунею неписаною, раєм, красою 

земною, казковою картиною, це час, коли селяни можуть 

відпочити від сільськогосподарських робіт: 

Багато, зимонько, за тебе писали, 

Багато, зимонько, за тебе співали, 

Багато, зимонько, за тебе читали, 

Іще і я хочу за тебе сказати. 

Сьогодні я встала раненько, глянула у вікно, 

А на вулиці знову все білим цвіло, 

На сніг, що уже постарів, 

Білий і м’який знову сніг за ніч ліг. 

Яка краса, який рай! 

Хто ж це нам змайстрував? 

Хто працював цілу ніч без спочину? 

Усе, що на дворі було, змалювалось  

Усе у казкову картину! 

Це зимонька наша працює, 

Якщо не мороз, то сніг із неба валує, 

Для людей вона старається, 

Адже ж із зими в Новому році життя починається  

(Красуня неписана). 
Поетеса радіє, що взимку багато снігу, бо це хороший 

знак для хлібороба, за яким цей рік має бути врожайним: 

Ой, же й зима в нас в цьому році хороша, 

Всю зиму на землю із неба летіла біла пороша. 

Снігом дуже товсто покрило –  

Гарне буде весною мокрило. 

Ще в листопаді прийшли морози до нас, 

І сказали відпочити, людоньки, 
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Уже прийшов час (Зима). 

Оказіоналізм мокрило, створений, імовірно, поетесою 

для рими, засвідчує, що селянка прогнозує багато води весною, 

а значить і добрий урожай восени. Усі щедроти зими авторка, як 

і прийнято у побуті, сприймає як дарунок богів, бо й природу 

сприймає як живу істоту, що народжує все для людини: 

Білим покривалом зелену пшеничку укрило, 

Сказав Бог, що на весну хай вона береже силу, 

А чомусь, як Новий рік ми стрічали, 

То всі доріжки розтали?! 

Мабуть, Бог розчистив земельку нашу, 

Щоб новорічні дарунки ми клали в чистую чашу. 

А як Різдво Хрестове ми зустрічали, 

Для діток теж чисті доріжки повсюди лежали, 

Щоб вони по хатах кутю носили 

І свято наше вони звеселили. 

А на Хрещення знову сніг 

Білою ковдрою на землю ліг! 

Як Ісуса ми хрестили, 

То хрещені батьки ледве в ставку ополонку пробили. 

Красуня зима так в цей день світ нарядила,  

що від неї очей не могли ми відвести. 

Зараз пройшли уже усі свята наші, 

А зима на землі ще святкує. 

Встанеш ранково, глянеш навколо, 

Яка краса це прекрасна ранкова! 

Дерева стоять кругом інеєм вкриті, 

А коріння їхні під снігом зариті, 

Травичка, рілля, – це теж усе спить, 

Біла ковдра усіх їх теплить, 

Відпочиває всю зиму природа, 

А надальше знову ждуть її роди, 

Народити знову всього треба багато, 

Адже ж надальше треба людей годувати, 

Спасибі, зимо, за материнську ласку твою, 

Адже це ти зароджуєш все,що ми маємо в своєму раю. 

У поезіях Л. І. Фурман, як і в творчості багатьох поетів, 

народних піснях, красу дівчини чи жінки прирівняно до квітки. 

Поетеса порівнює її з трояндою. Чому Лідія Іванівна уживає у 



 

 62 

своїх віршах слово троянда, а не звичне для жителів цього краю 

роза? Імовірно, селянка розуміє, що мова поезії позначена 

рисами високого стилю, тому не допускає у вірші розмовного 

роза. Вона називає квітку царицею і бачить у ній типові риси 

жінки селянки: працелюбність, уміння виконувати будь-яку 

роботу, хоч і розуміє, що праця жінки-селянки важка, іноді вона 

навіть викликає страх: 

Давно вже немає листя на деревах, 

Уже давно пожовкла вся трава, 

Уже стоїть на дворі грудень, 

А моя троянда в квітнику стоїть жива. 

Листочки в неї зелені, 

Бутони приготувалися цвісти, 

Що ж воно діється природі? 

Як на це питання нам відповісти? 

Тому що троянда зими не боїться, 

Не боїться нічого вона. 

Від троянди немає кращої квітки, 

Троянда – це жінка тверда. 

Це жінка, яка не боїться нікого, 

Ніяка робота їй не страшна,  

На світі живе вона, як квітка-цариця, 

Бо доля в неї така (Квітка-цариця). 

Особливості світобачення і світосприйняття українців 

відображено в автобіографічних віршах та поезіях про своє село. 

Вони позначені таким рисами ментальності, як любов до того 

краю, у якому живеш, гордість за людей свого краю, розуміння 

того, що хліборобська праця благородна, дана українцям від 

Бога: 

Село наше Бутово зветься, 

В ньому ми живемо. 

Скільки всього людьми пережито, 

Знає це тільки воно. 

Знає, як колись пан тут заможний 

Почав будувати його, 

Межі на цілині повідводив 

І „Бутово” нарік це село. 

Росло село, росли в ньому люди, 

Всі будували хатинки собі, 
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пшеницю ростили, дітей годувати –  

так Бог наказав їм колись. 

Багато родин тут родилось: 

Крутьки. Черниші, Циганки, 

Вони для села багато зробили 

І не одне століття тут прожили. 

Село і землю бутівці дуже любили, 

Інших не було у них слів, 

Квітучі сади, гаї зелені. 

І солов’їний в них спів. 

Любимо і ми село своє рідне, 

В якому родилися й ми, 

Як не любити край цей багатий, 

Родючі поля і пахучі сади. 

Школу, в якій ми навчились читати, 

Вчителів пам’ятаємо всих. 

Спасибі вам, дорогі наші люди! 

Відкривали ви для нас світ. 

Велике тобі, Україно, спасибі, 

Що родила ти наше село! 

За сонце яскраве, за дощик спасибі! 

Дай Боже, щоб завжди жили в ньому люди хороше! 

(Наше Бутове). 
Викликають зацікавлення вірші, у яких відбито бачення 

жіночої краси, благородство їхньої душі. У цих поезіях домінує 

думка про те, що у кожної людини своя доля, отже, відображено 

уявлення українців про долю, яка найчастіше може бути злою 

чи доброю жінкою; описано також нелегке життя жінки, коли 

чоловік пиячить: 

Росла я собі росла, 

Росла та й не знала, 

Не знала, ой, не знала, 

Яка мене доля ждала. 

Була я дівчина, 

Як всі дівчата, 

І весела, і струнка, 

І квітуча, і гнучка. 

До школи ходила вчасно, 

Вчитись хотілося мені, 
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Але життя так склалося, 

Що заміж мене віддали. 

Заміжжя теж всяке буває, 

У кожного доля своя, 

А мені дав Бог долю, 

Гірко, в кого доля бува така. 

Дуже рано я взнала, 

Які бувають люди злі, 

Була я ще молода, 

Були вже в мене дітки малі. 

Дітки – це не поміха, 

Коли хороший батько у них, 

А я ж набралася лиха, 

Бо була і батьком, і мамою в них. 

Але це не все моє горе , 

Діток ростить – не біда, 

Боляче було мені дуже, 

Як чоловік мене обіжав. 

Так часто ходив він п’яний, 

Бив дуже часто мене, 

Діткам моїм не було місця, 

З дому усіх прожене. 

Л. І. Фурман ословеснила у своїх поезіях уявлення 

українок про жіночу красу, позначену чорним волоссям, 

чорними чи карими очима, струнким станом. Поетеса порівнює 

поставу дівчини з березою, хоч частіше в народній поезії та 

класичній літературі її зіставляли з тополею. Тут спостерігаємо 

вплив на українську ментальність російської, за якою дівчину 

нерідко порівнюють із березою: 

Родилась вона на горах крейдяних, 

А коси чорні чомусь, як смола, 

Очі чорні блищать, як вугілля, 

А сама, як берізка, струнка. 

Це таку собі жіночку вибрав Василько, 

Сімнадцять років тоді їй було, 

За сімейне життя схопилася стрімко, 

В двадцять сім чотири сини і неї вже було. 

Синочки росли, годувати їх треба, 

Ростити з них гідних синів, 
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От і пішла тоді Ніна 

Доїти колгоспних корів. 

Нелегко було їй вправлятись 

В колгоспі і дома щодня, 

На фермі чекали корівки, 

А дома чекала сім’я. 

Хотілось усюди поспіть: 

І синочків приготувати до школи, 

І плани колгоспні доїть, 

Тяжко прийшлося цій мамі 

Синочків ростити своїх. 

Сама була молода ще, 

А в колисці онучій уже озивається спів. 

Чорне волосся стало біле, як крейда, 

Очі чорні вже так не горять, 

Помер її коханий синочок Володя, 

Не змогли лікарі його врятувать. 

Тяжко було пережити утрату, 

Рана ця їй досі болить, 

Та радість знов прийшла в хату –  

У колисці вже правнук лежить. 

Не старійте Ви, Ніно, бабусю, 

Правнуків буде багато у вас, 

Не довго прийдеться чекати, 

Правнучка прийде у гості до Вас. 

Поетеса не без гордості за свою землячку говорить про 

великий рід Ніни, любов до дітей, онуків та правнуків. 

Як досвідчена жінка, що багато пережила, Лідія Іванівна 

говорить про матір, святість її любові до дітей, віру в те, що 

кожна жінка – людина від Бога. Уявлення про щастя, якого хоче 

кожна жінка, у поетеси традиційне. Для жінки велике щастя 

народити і виростити дітей, зробити все для того, щоб їхня доля 

була щасливою. Лідія Іванівна вважає, що гарна доля випадає 

тій жінці, яка зазнала щастя: 

Мама – це слово святе. 

Мама – це людина від Бога. 

Все, що на світі живе, 

Від мами іде в них дорога. 

Мами малесенькими нас годовали, 
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Мами до школи нас виряджали, 

А ми росли собі й нічого не знали, 

Звідки мами усе оце для нас брали. 

У кожної мами доля своя, 

І вона її не вибирала, 

Але долю діткам своїм 

Вона тільки щасливу бажала. 

Щастя – це слово таке, 

Кожний із нас його хоче, 

Але чомусь виходить в житті, 

що щастя бачать люди не всі? 

Хто його ділить, це щастя? 

Чому не порівно ділять? 

А як би усим нам хотілось, 

Щоб щастя у всих нас водилось. 

Але як в житті не буває, 

В кожного в нас доля своя. 

Доля щастям зоветься, 

Хоч і різна вона всим достається. 

Але свободно живемо ми на світі, 

Кого б яка доля не стріла, 

Все одно хотіли ми жити, 

І всі-всі ми діток ростили. 

А дітки – це щастя, 

Якому ніколи ціни не буває? 

Бо від людини в житті 

Дорожчого нікого й нічого немає (Мама). 

У вірші „Груша” також зображено долю жінки, яка усе 

своє життя служить людям. Це жінка добра, щира, працелюбна, 

красива своїми справами і думками, щедра: 

У мене під вікном росте розкішна груша, 

Радує вона всих людей, бо така хороша. 

Взимку сніг на ній блищить, 

Сріблом переливається на сонці, 

А вона собі стоїть, 

Загляда в моє віконце. 

А як прийде весна красна, 

Вона стоїть тоді ще краща, 

На всі віточки надіва вінки, 
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Вся в квітках стоїть, як дівка. 

А як літо тепле прийде, 

Мимо неї ніхто не пройде, 

Тому що груші медові, 

Всих манять до її двору. 

Грушами своїми вона всих частує, 

Щедро їх дарить усим, 

Хто не проходить мимо неї, 

Вирве хоть одну укусить. 

От і осінь прийшла вже багряна 

І до груші моєї дійшла, 

Листя все її позолотила, 

Сказала, що їй відпочити пора. 

Пожовкле листя впало на землю, 

Залишились вітки пусті, 

Не журися ти, моя грушко, жди тепер знову весни  

      (Груша). 
Л. І. Фурман, по-філософськи осмислюючи життя жінки, 

бачить у ньому весну, літо, осінь і зиму, свій вік оцінює як 

осінь: 

Написала вірш я про грушу, 

Про щасливе її життя, 

І себе з нею зрівняла, 

Адже ми вмісті живем. 

Хто щедріший із нас – не знаю, 

А доля від мене іде, 

Якби була я жінка погана, 

То й груша моя б не цвіла, 

Доля моя теж, як у груші. 

І осінь вже моя пройшла (Написала вірш я про грушу). 

Роздуми Лідії Іванівни переконують, що людина праці 

звикла цінувати те, що вона має і що робить, радіти простим 

дрібницями, якими багате наше життя. Саме про це поезія 

„Спасибі Богу”: 

Спасибі Богу, що дав нам здоров’я усим, 

За те, що хліб у нас уродив, 

Наросло у нас м’яса повні двори, 

Спасибі тобі, Боже, за твої дари. 

За сонце спасибі, за дощик рясний, 
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Що днями озиму пшеничку полив, 

За свята, що придумав для нас, 

Не все ж працювати, а відпочити ти нам дав час. 

Давайте подружки подякуєм Бога, 

Попросимо в нього на дальше здоров’я, 

Щоб ще працювати сила була в нас. 

Час, коли селяни закінчили польові роботи, Л. І. Фурман 

розглядає як бажаний відпочинок, дарунок Богів за плідну 

невтомну працю. Це щасливі хвилини у житті, коли можна 

разом зібратися, поспівати, обговорити якісь проблеми, 

пригадати щасливі моменти життя: 

От уже листя з дерев опадає, 

На городах вже нічого немає, 

Все прибрали хазяїни хороші, 

Адже пізня прийшла уже осінь. 

Вже холодно комашкам, жабкам 

На холодній земельці сидіти, 

Треба шукати хатинки, 

Щоб в них зиму холодну прожити. 

От і дав Бог свято, 

Що Здвиженням зветься в народі, 

Щоб всі тікали у хати, 

Бо будуть і дні вже холодні. 

Це свято знають повсюду, 

Тому що зими всі бояться. 

Не хоче ніхто серед степу під небом холодним 

зостаться. 

І ми це свято стрічаєм, 

До нього всі ми готові, 

Сьогодні ми пісню співаєм, 

Тому що сидимо коло столу. 

Стіл сьогодні багатий у нас, 

Цей рік урожай багатий у нас, 

Все літо трудилися ми. 

Спасибі тобі, Боже, 

За твої дари. 

Спасибі, Боже, тобі за землю, 

За хліб, що на ній в нас виріс, 

Адже без хліба б не було б життя, 
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І за столом би ми не сиділи. 

А ви, подружки мої, наливайте, 

Винця повні-повні чари, 

Пом’янемо коханих своїх, 

А тоді, як жили згадаєм. 

А згадати є про що нам, 

У кожної із нас своя доля, 

Хто б із нас с ким не жив, 

А діток в наслідство написав. 

А дітки – це наше багатство. 

Якому ціни не буває, 

Тому що від людини на світі, 

Дорожчого нікого немає (Здвиження). 

У віршах Л. І. Фурман помічаємо типові для 

східнослобожанських говірок діалектні риси: уживання форм 

усих, усим замість усіх, усім; функціонування усічених форм 

дієслів ІІ особи множини (згадаєм, стрічаєм), ІІІ особи однини 

(загляда, надіва), використання народних назв свят 

(Здвиження), розмовних форм по батькові (Ілінічна), 

обігрування слів, створених для рими (встанеш раново, глянеш 

навколо), уведення у тканину вірша окремих росіїзмів (обіжав, 

свободо, найглавніша, наслідство) тощо. Проте основний 

словниковий склад поезій – це загальновживані слова, уживані в 

літературній мові. Можна, звичайно, говорити і про те, що 

жителька Східної Слобожанщини віддає перевагу тим лексемам, 

які зазвичай використовують у цьому краю. Так, зокрема, 

замість слова господар Лідія Іванівна послуговується лексемою 

хазяїн, замість форми годували уживає годовали, замість 

прислівника надалі використовує надальше та інше. 

Цікаво й те, що у багатьох випадках Л. І. Фурман уживає 

форми, які є нормою літературної мови, а не ті, які використовує 

у побуті. Так, замість лексеми война, яка найчастіше має саме 

таке звучання, Лідія Іванівна уживає форму війна, лексему 

осталося замінює синонімічним лишилось, у всіх віршах віддає 

перевагу формам інфінітива із формальним показником -ти (у 

побутовому мовленні частіше вживає форми з -ть): 

Жили у нас в селі ветерани, 

Які вони сміливі були, 

Ми знали, що болять їхні рани, 
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Які принесли із війни. 

Ми завжди їм низько вклонялись, 

Цінили ми їхнє життя, 

Але все одно по черзі 

Ішли вони в небуття. 

Гордимося ми своїми дідами, 

Гордимося ми своїми батьками, 

Адже це вони захистили, 

Україну від німця відбили. 

Зовсім їх мало лишилось, 

Людей, що мир захистили, 

Гітлеру не дали кров нашу пити, 

Щасливо нам дали жити (Ветерани війни). 

Отже, поезії Л. І. Фурман – це пам’ятки усного мовлення 

кінця ХХ – початку ХХІ століття. Найбільша їхня цінність у 

тому, що вони репрезентують ментальні риси жителів краю. У 

них вербалізовано любов до рідного краю, до плодючої землі, 

пошану до батька, матері, старших, ветеранів війни. Віра у вищі 

сили змушує поетесу розглядати плоди своєї праці як дарунок 

Богів, подяку природи за важку цілоденну працю. Вірші 

демонструють, що для жінки дуже важливою є любов чоловіка, 

належне його ставлення до своєї дружини, любов до дітей, 

природи. Цікавими є роздуми селянки про сутність жіночого 

щастя, які відображають уявлення українців про щасливу чи 

нещасливу долю. Лідія Іванівна зазвичай використовує 

випробувані засоби образності, символіки, уживані в усній 

народній творчості, класичній літературі. 

Мовну палітру творів можна вивчати у 

функціональному, стилістичному, прагматичному та інших 

аспектах, що допоможе виявити особливості мовної поведінки 

діалектоносія при зміні ситуації мовлення. 
Література 
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КУЛЬТУРОМОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – ВОЛОДІННЯ 

КУЛЬТУРОЮ МОВЛЕННЯ 

Віта Глушко (ДЗ „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, студентка)  

Наук. керівник – проф. Нікітіна А.В. 

Проблеми культури мовлення завжди актуальні для 

методики навчання української мови. У всі часи в різних народів 

цінувалися люди з високою культурою мовлення, здатні 

відстоювати свої погляди, говорити просто, логічно, доступно, 

лаконічно, але в той же час впевнено. Сьогодні вміння вести 

діалог, дискусію, презентацію, викликати певні емоції, бажання 

висловлюватися цінується високо і є необхідною якістю 

культурної сучасної мовної особистості. 

В сучасній Україні, й на Луганщині зокрема, зростають 

вимоги до формування соціально-активної, культурної та 

духовно багатої особистості, наділеної культуромовною 

компетентністю. Однією із основних умов цього процесу є 

набуття школярами умінь і навичок вільно й грамотно володіти 

рідною мовою. Не володіючи досконало багатством рідної мови, 

громадянин не буде спроможним розвинути свою думку, 

оформити ділові папери, грамотно й переконливо спілкуватися у 

виробничій сфері. Тому одне із найголовніших завдань школи й 

учителів-словесників зокрема – навчити школярів змістовно, 

граматично правильно й стилістично вправно висловлювати свої 

думки, тобто бути компетентними щодо дотримання правил 

культури мови й володіння культурою мовлення.  

Культура мовлення, за словниковим визначенням, – „це 

дотримання літературних норм вимови, наголошення, 

слововживання, побудови словосполучень, речень, текстів; 

нормативність усного й писемного мовлення, що полягає в його 

правильності, точності, ясності, чистоті, логічності, доречності, 

виразності, а також у різноманітності граматичних конструкцій, 

багатстві словника, дотриманні в писемному мовленні 

орфографічних і пунктуаційних норм” [3, 131].  

С. Єрмоленко зазначає, що культура мовлення пов’язана, з 

одного боку, з правильністю мови, а з іншого – з мовною 

майстерністю, стилістичним чуттям слова, доречністю 

використання варіантних мовних форм [2]. На думку Н. Бабич, 

поняття культура мовлення має теоретичний і практичний 
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аспект, який „не може бути вичерпаний ніколи, бо виявляє себе 

щоразу для кожного мовця неповторно, не може передбачити 

всі можливості ситуації функціонування індивідуального 

мовлення” [1, 28]. Отже, культура мовлення – це нормативність 

і доцільність викладу інформації, тобто філологічне й 

психолого-педагогічне обґрунтування використання 

граматичних структур відповідно до умов і вимог конкретної 

ситуації.  

Культура мовлення – це система вимог, регламентацій 

щодо вживання мови в усній і писемній мовленнєвій діяльності.  

Належна культура мовлення – це свідчення розвиненого 

інтелекту й високої загальної культури особистості. Одним із 

завдань культури мовлення є подолання мовних стереотипів, 

оскільки стереотипи мовлення – це стереотипи мислення.  

Проблему культури мовлення вбачають у таких основних 

аспектах: нормативність, естетичність, поліфункційність 

мовлення.  

Нормативність – це дотримання правил усного й 

писемного мовлення: правильне наголошування, інтонування, 

слововживання, будова речень, діалогу, тексту тощо. 

Нормативність – це дотримання загальноприйнятих стандартів. 

Мова наша багата, їй властива розвинена синоніміка та 

варіантність на фонетичному, лексичному й граматичному 

рівнях. Наше завдання – розвинути в собі здатність 

оптимального вибору мовних засобів відповідно до предмета 

розмови, співробітника, мовленнєвої ситуації.  

Естетичність мовлення – це реалізація естетичних 

уподобань мовця шляхом використання естетичних потенцій 

мови. Оптимально дібраний темп і звучність мовлення, 

уникнення нагромадження приголосних чи голосних, 

різноманітність синтаксичних конструкцій, доречність цитати 

чи фразеологізму, прислівʼя чи приказки, тропів чи фігур, 

взагалі нестандартність мовлення, усі ці та інші резерви мови 

роблять мовлення естетично привабливим.  

Поліфункційність мовлення – це забезпечення 

застосування мови в усіх перелічених аспектах, у кожній сфері 

спілкування. Коли ж людина поставлена через необхідність 

вживати слова іншої мови, то є підстави говорити хіба що про 
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культуру суржику. А саме в такій ситуації опиняються зараз 

мовці в технічній, виробничій, діловій та деяких інших сферах.  

Ці аспекти мовлення особистості свідчать про її 

культуромовну компетентність, тобто здатність мовців – носіїв 

певної культури впізнати в мовних одиницях і мовленнєвих 

текстах культурно значущі настанови, культурні коди та 

можливість їх сприйняття. Культуромовна компетентність 

забезпечує організацію комунікативної поведінки засобами 

опанованого культурномовного коду [3, 131 – 132].  

Культуромовний код Луганщини, як і будь-якого іншого 

краю, повинен бути зрозумілим і засвоєним учнями засобами 

рідного слова, оскільки воно є важливим засобом виховання 

людини. Відомий український педагог В. Сухомлинський писав, 

що мова – це віконця, через які дитина бачить світ, мова є 

складником духовної культури дитини та її культури мови 

зокрема: „Багата мова – багатий духовний світ, розвинуте 

почуття краси слова – висока моральна культура. Убогість слова 

– це убогість думки, а убогість думки веде до моральної, 

інтелектуальної, емоційної, естетичної товстошкірості” [4, 207].  

Отже, володіти культуромовною компетентністю означає 

знати, що таке культура мови, опанувати культуру мовлення. На 

це й мають бути спрямовані зусилля вчителів-словесників.  
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ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Олена Горошкіна (Київський університет імені Бориса 

Грінченка, доктор пед. наук, професор) 

Постать Кобзаря спонукає науковців до нового, 

поглибленого осмислення його ролі в української історії, бо 

Шевченко став не лише основоположником нової української 
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літератури і нової української літературної мови, він був 

визначним захисником ідеї національного відродження України. 

Зміст поняття „основоположник” нової української мови, 

що закріпився за Т. Шевченком у лінгвістиці, розкривається 

насамперед через визначення й опис провідних ознак його 

поетичного мовлення. 

Значний дидактичний потенціал мають художні тексти 

Тараса Шевченка, які вчителі використовують для репрезентації 

функцій мовних одиниць на всіх рівнях мовної системи, 

оскільки саме поетичне слово Шевченка допомагає учням 

ґрунтовно опанувати звуковий лад української мови, збагатити 

словниковий запас лексичним і фразеологічним матеріалом, 

добре усвідомити граматичну будову цієї мови. 

Поетичні тексти Кобзаря переконують учнів у тому, що 

українська мова вирізняється з-поміж багатьох мов світу своєю 

милозвучністю (евфонічністю), яка виявляється у плавності, 

мелодійності, інтонаційній виразності мовлення. 

У творах поета широко репрезентовано різні шари 

лексики української мови: передусім загальновживана й 

розмовно-побутова з її синонімією, антонімією і фразеологією, 

добре представлено й фольклорно-пісенну з традиційними 

епітетами й метафорами, абстрактну лексику на позначення 

почуттів, фізичних та моральних якостей тощо. Прийом 

зіставлення й протиставлення антонімів виконує у творчості 

Шевченка важливі „структурно-композиційні та ідейні функції” 

(В. Чабаненко): В тім гаї, у тій хатині, у раю, Я бачив пекло; 

Нема правди, не виросла, Кривда повиває…; Діла добрих 

обновляться. Діла злих загинуть; І на оновленій землі Врага не 

буде, супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. 

Л. Мацько зазначає, що Тарас Шевченко добре знав 

старослов’янську і старокнижну українську мову, майстерно 

використовув у поетичних текстах біблійну міфологію, тексти 

Вітхого й Нового завітів, церковну фразеологію, тому його 

„подражанія”, „посланія”, „молитви”, „псалми”, релігійної 

форми епіграфи сповнені важливого, часом гострого 

соціального змісту. 

На ґрунті старослов’янізмів поет будував оригінальну 

систему художніх засобів, здатних викликати широкі соціально-

політичні асоціації. Серед них є слова з компонентами -тель: 
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губитель, обличитель, благовіститель, правитель; воз-, вос- 

(возвеличити, возлюбити, восплакати, воззрити, возгласити, 

возрадуватися); -іє: беззаконіє, благоденствіє, братолюбіє, 

благодушіє, отмщеніє, правдолюбіє, криводушіє); -ущ -ащ: 

грядущий, животворящий, все- (всебгагий, всевидящий), пре- 

(преподобний, преблагий, пребезумний) тощо. 

Деякі з використаних класиком слів потребують 

тлумачення для сучасного учня: кайдани (залізні ланцюги з 

кільцями, які замикають чи заклепують на руках чи ногах 

в’язня; перен. – те, що зв’язує людину, позбавляє її волі), 

ратище (древко, спис), всує (даремно марно), свитина 

(благенький, поношений старовинний довгополий верхній одяг), 

на прю (на суперечку), титло (надрядковий знак у 

церковнослов’янському письмі), зигзиця (зозуля), мірра (пахуча 

смола), присносущий (існуючий вічно), фарисеї (лицеміри, 

зрадники), а також власні назви Осія, Ісаія, Ієремія (імена 

біблійних пророків), гори Сіонські (пагорб південно-західної 

частини Єрусалима), Давид (легендарний цар). 

Вправи, побудовані на поетичному текстовому матеріалі, 

сприяють удосконаленню мовного смаку учнів, формуванню в 

них потреби в мовленнєвому вдосконаленні.  

 

БЕРЕГИНЯ ОБРАЗНОГО СЛОВА ЛУГАНЩИНИ: 

РИТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ ВЧИТЕЛЬКИ 

Тетяна Гречишкіна (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка)  

Наук. керівник – проф. Нікітіна А.В. 

Колись відомий ритор Цицерон зазначив, що найкращим 

оратором є той, хто своїм словом і повчає слухачів, і дає 

можливість отримати насолоду, і сильно вражає. Хто ж 

найбільше вразив мене своїм мовленням, уміннями доречно 

користуватися словом і жестами, впливати, заохочувати 

слухачів до наслідування, вдосконалення власного мовлення, 

яке набуло б ознак словесної майстерності? Таке завдання я 

отримала з риторики.  

Розумію, що майбутньому словеснику треба вміти 

аналізувати мовлення й риторичну поведінку інших і в такий 

спосіб формувати себе як риторичну особистість, тобто 
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розвивати в собі вміння „аналізувати публічне мовлення з 

огляду його доцільності й ефективності, побудови й мовного 

оформлення, обговорювати різні моделі публічних 

висловлювань, визначати їх переваги й недоліки, уміння 

будувати комунікативно доцільне, змістовне, виразне 

висловлювання, що має бездоганне мовне оформлення, уміння 

говорити по суті, аргументовано й переконливо викладати свої 

думки, сперечатися, дискутувати, відстоювати власні погляди, 

використовуючи різні способи аргументації, вести діалог з 

різними співрозмовниками, дотримуючись правил мовленнєвого 

етикету” [2, 126].  

У світі, напевно, немає жодної людини, яка б не розуміла 

важливості високоякісного мовлення, адже будь-яка професійна 

діяльність вимагає доречного та переконливого висловлення 

думки. Мовна майстерність – не вроджена якість і здобути її 

можна лише завдяки кропіткій праці. І слід розуміти, що „кожна 

особистість навчається риторики по суті протягом усього життя, 

бо немає межі вдосконалення нашого мовлення” [1, 125]. 

Потрібно не лише читати книжки про те, як завоювати увагу 

аудиторії, а й бачити наочно всі теоретичні поради в дії. Тобто 

прослідкувати на практиці як діють ті чи інші риторичні 

прийоми. 

Питання, яка риторична особистість вплинула на мене 

найбільше, стало для мене надважким, бо виокремити когось 

одного майже неможливо. Якщо чесно, я – щаслива від цього, 

бо складність мого вибору зумовлена лише тим, що моїми 

викладачами були і є справжні майстри слова. Кожен з них ‒ 

унікальна особистість, яка незалежно від предмета свого 

викладання, щодня дає змогу впевнитися, що витончене 

володіння словом творить дива.  

Однак не слід забувати й про те, з чого все починалося. У 

десятирічному віці я прийшла навчатися до п’ятого класу. Це 

був особливий рік, який почався з уроку, який вплинув на мою 

долю. Пам’ятаю перший урок української мови в 

Гречишкінській загальноосвітній школі Новоайдарського 

району. У переповненому сонцем просторому класі, де все 

говорило про Україну, її традиції, мову, нас зустріла вчителька 

української мови й заспівала чудову пісню, з якої й почалася для 

нас подорож казковим світом слова.  
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Рибянець Євдокія Михайлівна, так звали нашу вчительку, 

була від природи наділена надзвичайною красою добре 

поставленого голосу ‒ як наслідок довгої і кропіткої праці над 

собою. Її уроки й позакласні заходи завжди вирізнялися з-поміж 

інших, і це було зумовлено не лише досконало збалансованим 

мовленням з доцільним темпом, виваженим і впливовим 

тембром, а також змістом текстів. Учителька, добираючи 

дидактичний матеріал, ураховувала, безумовно, наші 

вподобання, і це дійсно зачаровувало навіть бешкетників за 

останньою партою.  

Кожен урок починався з того, що вона своїм гуманізмом, 

любов’ю до свого предмета та прагненням поділитися своїми 

знаннями ураз змивала з наших облич смуток, підхоплювала нас 

і несла за собою до незрівнянного світу фонетики, морфології, 

словотвору та ін.  

Своєрідністю спілкування нашої улюбленої вчительки, на 

що всі ми, тоді ще юні школярі, звернули увагу, був візуальний 

контакт. Євдокія Михайлівна спостерігала за нашою реакцію на 

її розповідь, швидко та влучно повертала нашу увагу, вдаючись 

до риторичних запитань, залучення нас до обговорення. У нас 

навіть дуже часто поставало питання: „Як їй вдається на 

кожному уроці в матеріалі, який уже викладено в підручнику й 

нами прочитано, відшукати щось нове й цікаво подати нам?”. На 

це питання вона відповідала просто: „Це – майстерність, якою 

оволодіє кожен, хто любить свою справу”.  

Ось такою берегинею образного слова рідної Луганщини 

стала для мене моя вчителька.  
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МОВНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ МАТЕРІ  

У ПОЕЗІЯХ Р. ЛУК’ЯНЧУК ТА І. БЕРДЕЦЬКОЇ  

Тетяна Гречишкіна (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка) 

Наук. керівник ‒ доц. Кравченко М.В. 
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У всьому світі український народ відомий своїм 

дбайливим ставленням до родини. Одним із центральних образів 

історії української культури є образ матері. Яскравим 

прикладом цього є репрезентація образу матері у міфах, 

символах, легендах, вербальній творчості, який з покоління в 

покоління набував яскравих барв.  

Ю. Липа, Д. Донцов, Б. Цимбалістий та інші науковці 

наголошували на тому, що архетип материнства є визначальним 

у творчості української етнокультурної традиції.  

Найсвятіший образ став, ніби віковічна ниточка, яка 

поєднує різні покоління, течії, літературні традиції. Концепт 

материнства неодноразово змальовувався у творчості Михайла 

Коцюбинського, Архипа Тесленко, Лесі Українки, 

В. Симоненка, Д. Павличка, Ліни Костенко, А. Малишко.  

Особливу роль материнському началу приділяв Тарас 

Шевченко, який у своїй творчості, підносячи образ жінки-

матері, ототожнює її з пресвятою Дівою Марією, яка в його уяві 

та уяві усіх українців навіки-вічні стане узагальненням 

материнства в цілому. 

У сучасній українській літературі архетип материнства не 

втратив своєї вагомості, адже в яке життя не спіткало б нас та 

наших дітей, онуків, найріднішим образом, берегинею є і буде 

мати. 

Мета статті – на прикладі поетичних творів 

слобожанських письменниць Р. Лук’янчук та І. Бердецької 

розглянути мовні засоби творення образу матері.  

У центрі нашого дослідження різні дві долі та 

світосприйняття. Єднальною ланкою їх творчості є любов до 

матері. 

Поезія „З біографії” Раїси Лук’янчук, ніби живе кіно, що 

розповідає про трагедію роду поетеси. У цьому вірші авторка 

завдяки стану природи поглиблює наше сприйняття болю 

матері: В холодну осінню зливу / Кинули матір безсилу ‒ / Вседно 

що в могилу… / Несли її в ліс партизани / Хіба то її – то рани – / 

Тягнувся кривавий слід [1, 41]. Епітети: безсила, кривавий слід 

розкривають багатостраждальний образ матері. Лексема „злива” 

вказує на вир сліз та емоцій, який викликає в неї материнський 

біль.  



 

 79 

Матір в поезії Р. Лук’янчук – це, переш за все, берегиня: 

Берегла мене мати / Від очей передчасних сватів, / Пригортала 

мене / Й називала, радіючи, „Донечко!” („Доля”) [1, 4]. У цьому 

вірші варто звернути увагу на семи пригортала та раділа та 

вживання у творі зменшувального утворення, демінутива 

донечка, які привертають нашу увагу до теплих та турботливих 

стосунків матері й доньки.  

У поезії „Нене, моя ти нене!” поетеса завдяки 

уособленням хмаркою, квіткою, краплею із криниченьки, 

використанню значних алегорій: співом подільської ніченьки, 

подихом рідної хатинки, сумом вишневих затінків розкриває 

світ власних почуттів до найріднішої людини у світі, мами. Вона 

наймудріша жінка, на що вказує авторка вводячи до вірша 

метафори: лелій весни – бережи юність, мудрість літа – досвід 

життя, зимова днина – місце, звідки немає вороття – смерть. 

Ніжні почуття до своєї матусі знайшли прояви й в поезії 

ще однієї нашої землячки І. Бердецької, яка у своїх поезіях 

розкриває найтонші порухи душі доньки до матері: любов та 

турботу за її долю, палку мрію про її наступну весну: Мамо, 

мамо, гілочка вербова / Ще розквітне на твоїм вікні. / І знайду я 

найтепліше слово, Щоб зігріть думки твої сумні. // Не журись, 

матусю моя люба, / Все, що болю зараз завдає, / З часом зникне, 

й радість приголубить / Серденько розкраяне твоє („Мама”) [2, 

31]. Яскрава палітра художніх засобів, вжитих у вірші, 

(уособлення гілочка вербова, епітети найтепліше сонце, сумні 

думки, метафора радість приголубить, серденько розкраяне 

твоє та використання демінутивів матусю, серденько) 

розкриває величний світ взаємин матері й доньки. 

Образ матері – один з найсвітліших у мистецтві. У поезіях 

Р. Лук’янчук та І. Бердецької цей образ – символ вічної любові 

та самопожертви. Використання різноманітних засобів 

виразності: епітетів, метафор, уособлення та наявність 

демінутивів у текстах творів дає змогу авторкам розкрити 

найтонші риси образу жінки-матері. 
Література 
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МЕТАФОРА ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ ОБРАЗНОСТІ 

Леонід Грубий (Інститут філології Київського 

національного університету імені Т.Г.Шевченка, магістрант) 

Наук. керівник – доц. Мацько О.М. 

Поетичний доробок Ліни Костенко відзначений яскравою, 

самобутньою образно-метафоричною насиченістю. 

Досліджуючи її творчість, помічаємо витончене дивовижне 

чуття слова, уміння знайти найдоречніші, найточніші засоби для 

вираження думок, почуттів, переживань. Не можна не 

погодитися з думкою Михайлини Коцюбинської про те, що 

„терпко-іронічна, дещо раціональна поезія Ліни Костенко 

виявляє метафоричну напругу, метафоричне „пересадження” 

навколишнього світу в душу поетеси, в її думку, в її настрій, в її 

чуття” [2, 156].  

Кожне слово у віршах Л. Костенко яскраво оціночне, 

пропущене крізь призму неповторного художнього 

світосприйняття поетеси. Але це не заважає їй бачити в читачеві 

співтворця, людину, яка прагне самотужки подолати важкий 

шлях до істини [1, 23]. Метафоричні образи Л. Костенко здатні 

викликати в читачів найрізноманітніші уявлення, асоціації і 

почуття.  

Наші спостереження виявили, що найчастіше Ліна 

Костенко використовує антропоморфічну метафору 

(персоніфікацію), рідше вживається метафоричний епітет, 

метафора-символ, метафора-алегорія. Така велика кількість 

антропоморфічних метафор, на нашу думку, зумовлена ідейною 

спрямованістю циклу, адже „Осінні карнавали” – це не стільки 

пейзажна лірика, як розповідь про людське життя. 

Персоніфіковані образи дощу, лісу, вітру, дерев стають нам 

ближче, зрозуміліше, змушують згадати образи народної 

творчості, „Слова про Ігорів похід”, язичницькі божества і 

„пофілософствувати”. Серед антропоморфних метафор 

переважна більшість предикативних, які вибудовують ідейну й 

структурну канву поезій. 

Ставить осінь на землю свою золоту жирандоль… 

Перемотує літо на чорні котушки тополь, 

Шиє голим полям нескінченну сорочку з туману. 

Усі метафори „працюють” на створення образу Осені. 

Цьому допомагають метафоричні епітети: березова зима, голі 
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поля, сумна кравчиня, рожева й синя хуртовина, сюїта голуба, 

осінні струни, юродивий танець тощо. 

Одним із показників індивідуального стилю Ліни 

Костенко вважаємо використання великої кількості генітивних 

метафор (метафор родового відмінка), що дозволяють створити 

точний, складніший образ: хуртовина айстр, голос гарби, плач 

калини, відлуння радості і птиць. Здебільшого вони 

персоніфіковані, що впливає на загальну ідейну спрямованість 

циклу. 

Незначну кількість метафор ми розглядаємо як метафори-

метаморфози (химероморфні), які змальовують образи, відсутні 

в реальному світі: Сумна арфістко – рученьки вербові!, гномики 

заготовляють дрова, зелені папуаси, черкуси-негритоси… 

Метафори різних типів творять мікрообрази дощу, 

туману, вітру, сонця, птахів, які відлітають у вирій, дерев та ін. 

Наприклад: тихо строчать дощі; ген килим, витканий із птиць, 

летить над полем; осінній вітер одгуляв, затих; димок туману в 

пригорщах долин; од холоду в ногах посиніли дуби. 

За структурними особливостями метафори циклу „Осінні 

карнавали” поділяються на прості (двокомпонентні), розгорнуті 

(ланцюжки метафор) і тексти-метафори. Найбільш поширеними 

в Костенко є розгорнуті метафори, які одночасно створюють 

кілька мікрообразів, що впливає на побудову макрообразів. 

Окремі поезії – це метафори-тексти, як-от: „Ставить осінь 

на землю свою золоту жирандоль”, „Красива осінь вишиває 

клени”, „Ті журавлі, і їх прощальні сурми”, „Осінь дикунська”, 

„Осінь жагуча”, „Осінь убога”, „Шипшина важко віддає плоди”. 

За допомогою ряду метафор у названих віршах творяться 

макрообрази осені-кравчині, осені-вишивальниці, осені-

арфістки, осені дикунської, осені жагучої, осені убогої. Ці 

макрообрази творять мегаобраз осені. 

Отже, поезія Ліни Костенко має не тільки багату звукову 

палітру, а й зорову. Особливо це помітно в циклі „Осінні 

карнавали”, де кольороназви разом із фоносемантикою та 

метафорами різних типів творять мегаобраз осені. Карнавал 

передбачає перевдягання, зміни, і в циклі „Осінні карнавали” ми 

знаходимо такі макрообрази, що творяться за допомогою 

мікрообразів – дощу, туману, вітру, листя, сонця та інших. 
 



 

 82 

Література 

1. Антонишин С. Місія слова: (Ліна Костенко) // Слово і час. – 

1990. – №12. – с. 22 – 27. 2. Коцюбинська М. Образне слово в 

літературному творі: питання теорії художніх творів / М.Коцюбинська. 

– К., 1980. – 448с. 

 

„ДЯКУЄМО ДОЛІ І БОГОВІ ЗА ТЕ,  

ЩО ДОТОРКНУЛИСЯ ДО ВИТОКІВ ГЕНІЯ…”  

(АНАЛІЗ КНИГИ ВІДГУКІВ МЕМОРІАЛЬНОГО 

МУЗЕЮ В. СОСЮРИ М. ЛИСИЧАНСЬКА) 

Анастасія Дімід (ВП „Лисичанський педагогічний коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка”, студентка) 

Наук. керівник – викладач Шуліка Л.В. 

Відвідання літературних музеїв рідного краю є 

невичерпною можливістю дізнатись багато нового, 

познайомитися з літературним краєзнавством. Кожне місто 

України пишається своїми талановитими майстрами слова, а 

Лисичанську пощастило – тут провів своє дитинство один із 

найніжніших ліриків XX століття, „кароокий соловей” 

Володимир Сосюра. Ще й досі вулицями Лисичого ширяться 

розповіді про його родину, вдачу, місця проживання. Сам поет 

про місце свого дитинства напише: Весна. Я бігаю вузькими 

брудними вулицями Третьої Роти. Шумлять струмки, і дзвінке 

синє небо над Дінцем хвилюється тремтливим маревом 

заводського диму. Вітер відносить його направо за Донець, за 

голубіючі ліси, до російських сіл серед пісків і сосен [2, 46]. 

Нині Лисичанськ – осередок підтримання пам’яті про 

поета. Особливу роль у цьому питанні відіграють музеї 

Лисичанська, а провідне місце – меморіальний музей 

В. Сосюри, створений 6 січня 1968 року до 70-річчя від дня 

народження поета. Історія музею свідчить про постійну 

дослідницьку та пропагандистську діяльність його працівників 

всупереч складним суспільно-політичним умовам життя. 

Кожен музей – це не лише експонати та екскурсії. Це ще й 

враження, які залишають після себе відвідувачі. Враження 

відвідувачів – це життя музеїв. Які вони, ці враження, як їх 

зупинити й залишити для історії? Саме така місія книги відгуків 

у музеї В.Сосюри. Відвідувачі музею – різні за віком, фахом, 

відомі та невідомі, проходять перед очима дослідника книги, 
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фіксуючи в ній головне – незмінне захоплення феноменом поезії 

В. Сосюри. Як багато, виявляється, прихильників поета та його 

романтичного погляду на життя! Книга відгуків – це вже окрема 

тема для дослідження, вона фіксує суспільні зміни, активність 

молоді, зацікавлення музейною спадщиною сучасників. 

Книга відгуків меморіального музею В. Сосюри існує з 

1969 року. Найперший запис в ній залишив Кобилянський А.: 

Мне с моим учеником посчастливилось побывать в музеи 

В.Н. Сосюры. Это впервые мы увидели прекрасную выставку о 

жизни и творчестве великого поэта. Выражаем искренную 

признательность по сбору материалов Сосюры. Желаем этим 

добрым людям продолжать сбор материалов о поэте, и 

сделать музей памятником нашего великого земляка.  

Аналіз „Книги відгуків” дає зрозуміти, що найбільша 

активність відвідувачів музею спостерігалась з 1969 до 1985 

років. За цей час меморіальний музей Володимира Сосюри 

відвідали школярі з різних куточків нашої країни, студенти 

місцевих училищ і вищих навчальних закладів (75% від 

загальної кількості записів). Також у ці роки музей відвідали 

громадяни інших країн – Болгарії, Росії, Білорусі, Франції (5% 

від загальної кількості записів). 

Приблизно 20% всіх осіб, які відвідали музей, були 

письменники. Серед записів зустрічаємо автографи Бориса 

Олійника, Ганни Гайворонської, Богдана Чалого, членів 

Лисичанської літературної спілки „Джерельце”. 

Найбільша кількість людей відвідало музей у 81-річницю 

від дня народження поета (1979 р.). „Письменники 

сосюринського краю” – так підписали свій колективний відгук 

співвітчизники В. Сосюри: В день 81-річниці від дня 

народження видатного українського радянського поета, 

нашого земляка Володимира Миколайовича Сосюри, ми знову 

приїхали сюди, на батьківщину українського солов’я, аби низько 

вклонитися його пам’яті, його пам’ятнику, його рідній землі. 

Ми всі злетіли у світле небо поезії з добрих долонь Сосюри, всі 

вдячні йому за поетичні зерна, посіяні його руками і його 

щедрим серцем в наші чуйні й жадібні до всього прекрасного 

серця. Віки жити йому в своєму народі, в українській поезії, в 

світовій гуманістичній літературі! Спасибі місту, яке береже 
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пам’ять про свого славного сина! Спасибі землі, яка породила 

його! 

Частими гостями музею були й рідні В. Сосюри. Серед 

записів знаходимо автографи синів – Миколи та Володимира в 

різні роки, онука Олексія.  

Микола Сосюра відвідав меморіальний музей імені 

Володимира Сосюри 26 березня 1974 року. У книзі відгуків він 

записав: Володимир Миколайович Сосюра – один із перших моїх 

літературних вчителів. Отже, кожен може зрозуміти, з яким 

душевних трепетом переступив я поріг цього музею. Що мені 

ще написати? А ось що: „Слава вам, привітні лисичанці, за 

незрадливу любов до поета свого! Сором вам, керівники Спілки 

письменників України, які забули про найвидатнішого 

українського лірика! Б’ю чолом!” Микола Володимирович також 

відвідав музей 8 січня 1981 року. І знов щиро та з повагою 

вшанував пам’ять поета. Саме він постійно опікувався 

музейною скарбницею у 70 – 80-х роках XX століття: дарував 

експонати, привозив особисті речі поета, книги. 

Частим гостем музею був і молодший син Володимира 

Миколайовича Сосюри – Володимир: Я, Сосюра Володимир 

Володимирович, відвідав музей В.Н. Сосюри з моєю дружиною, 

Сосюрою Людмилою Андріївною (11 січня 1988 року). Останній 

візит до музею В. Сосюри відбувся 2008 року під час 

святкування 110-ї річниці з дня народження його славетного 

батька. 

Сьогодні книга відвідувачів містить записи уже наших 

сучасників – студентів Лисичанського педагогічного коледжу, 

учнів шкіл міста, учасників регіонального творчого конкурсу 

„Солов’їні далі”, який щороку збирає шанувальників 

поетичного скарбу, залишеного В. Сосюрою. 

Останній запис у книзі є знаковим, оскільки зроблений 

воїнами-захисниками 24 „залізної” механізованої бригади 

Чернігівщини: Так склалося, що ми, земляки Великого 

Олександра Довженка, були закинуті війною на Батьківщину 

Великого Володимира Сосюри. Дякуємо долі і Богові за те, що 

доторкнулися до витоків Генія, – написали вони у листопаді 

2014 року. 

Разом з тим рівень зацікавлення життям і творчістю поета 

в нашому місті неухильно падає, недостатня увага приділяється 
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підтримці пам’ятника, екскурсійній діяльності, науковим 

розвідкам. Проте така діяльність є надзвичайно актуальною, 

оскільки не лише спонукає до збереження національної 

культури, історії, а й надає відчуття значимості та 

першорядності, причетності до світової скарбниці людства, 

скасовує поняття провінційності нашого регіону. Практичне 

значення дослідження полягає у зацікавленні сучасної молоді 

літературним музеєзнавством міста Лисичанська, приверненні 

уваги студентства до творчості В. Сосюри, створенні 

інформаційного контенту для поглибленого вивчення літератури 

рідного краю. 
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„ТОНКІ І ХИМЕРНІ ПОБУДОВИ МЕТАФОР” 

Тетяна Должикова (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, доцент) 

Мовні засоби, використовувані в художньому творі, – це 

„не щось привнесене ззовні, сама тканина твору без них не 

існує”, вони, забарвлюючись „різноманітними переносно-

метафоричними і стилістичними відтінками, сплавляються 

висловлюваною письменником ідеєю в єдину образну систему” 

(С. Єрмоленко). Завдання дослідника – інтерпретатора 

художнього тексту – з’ясувати, наскільки мовне оформлення 

відповідає його змістові й цільовому призначенню, наскільки 

воно реалізує авторський задум. Саме цією відповідністю чи 

невідповідністю мовних засобів, доцільністю чи недоцільністю 

їх вибору, а не кількістю чи характером визначається художня 

вартість твору.  

Магія перетворення звичайних слів на „музику”, на те, що 

приносить читачеві естетичну насолоду, є предметом 

розмірковувань не лише дослідників художнього тексту, а і його 

авторів. Наталка Сняданко у романі „Гербарій коханців” 

висловлює свою позицію з цього приводу: „Їй (головній героїні 

Ірині) щоразу здавалося чудом те, як звичайні поєднання букв в 

одному тексті раптом перетворюються на поезію чи прозу, а в 

іншому так і залишаються інформативними або не дуже 
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буквосполученнями. Газети, журнали чи нехудожні видання не 

дуже її цікавили, адже у них поміж рядками не ховалася магічна 

субстанція, яка перетворювала їх на щось більше, ніж просто 

речення. А відчувати, як ритм якоїсь прози проникає їй, 

здається, під шкіру, як вона вбирає в себе тонкі і химерні 

побудови метафор, описів і карколомні конструкції сюжетних 

ходів – усе це заворожувало її і примушувало знову і знову 

шукати таємничий рецепт, який перетворює звичайні речення на 

художній текст”. 

Інша українська авторка Ірен Роздобудько у творі „Одного 

разу..” зазначає: „Можна написати, що „надворі було літо і в 

саду дозріли яблука”. 

А можна так: „Важкі сади стікали схилами Дніпра”. Це – 

Паустовський. 

Буває і так, що всі метафори – зайві, вони лише 

захаращують те „просте”, що по своїй суті вже є поезією”. 

Метафора – це результат творчих зусиль, стилістична 

прикраса, форма художньо-поетичного бачення світу, що має 

дивовижну властивість моделювати нову реальність. 

Метафоричні висловлювання реалізують узагальнений досвід 

взаємодії людини з навколишнім світом, вони виводять мову зі 

сфери повсякденного побутового спілкування, надаючи їй 

статусу мови „незвичайної”. 

Людина, її національний характер здебільшого стають 

мірою всіх речей, а відтак і ключовим компонентом вербальної 

фіксації фрагментів картини світу, основою більшості 

метафоричних перенесень (класифікації Н. Арутюнової, 

В. Вовк, А. Грищенка, Т. Єщенко, Л. Кравець та ін.). 

Сучасне прозописьмо позначене кількома 

мовностилістичними тенденціями. Незважаючи на звинувачення 

деяких критиків на адресу українських письменників щодо 

деестетизації мовного знака, для мови сучасного українського 

твору характерним залишається широке використання 

специфічних засобів образності. Предметом нашої уваги стали 

метафоричні побудови, що трапляються в сучасній українській 

прозі.  

Доволі часто письменники використовують 

індивідуально-авторські тропеїчні засоби, актуалізуючи 

кольористично-зорові образи, що викликають в уяві різні 
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конкретно-чуттєві асоціації. Пор.: Травнева зелень, липка й 

барвиста, западала в очі, роз’їдаючи сітківку; Дощ зливався з 

сутінками, і потоки води грубими нитками запліталися в 

повітря; …Небом починає проступати ранок, і шовковиці 

довкола всмоктують у себе темряву, ніби чорний лимонад; 

Сутінь розірвалась, і в повітряній ямі з’явився круглий червоний 

місяць, заливаючи все довкола густим сяйвом й витягуючи 

долиною довгі тіні (С. Жадан); Літній вечір було намальовано 

рожевим пензлем; Синє нічне світло, що текло з гір, мов ріка 

(І. Роздобудько); Світило лагідне і неяскраве серпневе сонце, 

сардини хмар пливли на південь (Ю. Іздрик). 

Особливістю авторського світосприйняття є високий 

ступінь емоційності, яку природно передавати метафорично: 

Восени швидко хапає за очі ніч; Жінка із втомою в тілі, а ще 

більше в душі (Т. Зарівна); Пірнути у сріблясто-чорну 

амальгаму ночі (І. Роздобутько). Висока сконденсованість таких 

засобів образності подекуди перетворює прозові рядки на 

поезію: „Вранці дощ забрав у Сені надію помилуватися золотим 

листопадом; снуючи коридором думок, заглянути у кватирки 

спогадів, щоб визріло якесь мудре рішення. Нічого. Можна 

поблукати і поміж дощ. Це теж думкам сприяє” (Леся та Леонід 

Білики). 

Як бачимо, українська проза демонструє нам надзвичайно 

широкий спектр метафоричних конструкцій. Це й 

антропоморфна, і зооморфна метафори, метафори-

опредметнення, та специфічною рисою сучасного художнього 

дискурсу є синестезія, що відтворює за допомогою комплексу 

вражень, одержаних від кількох органів чуття, явища й поняття 

абстрактної сфери. Синтез зорових, слухових, одоративних, 

смакових, тактильних вражень допомагає авторові відтворити, а 

читачеві усвідомити довколишній світ: Відчуття холодної 

зимової байдужості відповідало холодній зимовій погоді без 

снігу і сонця, сирій і сірій. Вітер гуляв містом і Софіїною 

душею, вимівши усе, що там доброго чи теплого колись 

оселялося; Бувають дні, часом холодні зимові, часом спекотні 

літні, часом прохолодні осінні, коли обпадають тебе зранку 

лінощі. Отакі солодкі смачні ватяні лінощі, коли ніженьки, 

м’яко угрівшись під ковдрою, кожним пальчиком волають: 

„Нікуди не підемо!”, коли рученьки, рожеві пестунки, нявчать 
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пухнасто: „Нічого не робитимемо!”, коли вустонька, зманіжені 

вишеньки-полунички, просять: „Хочемо гам-гам, і не що-

небудь, а шоколадку з молочком!” (Леся Романчук). 

У художньому мовленні метафора не поступається своїми 

позиціями, вона залишається основою тропеїчних побудов і дає 

можливість авторові відокремити себе від інших митців, стає 

показником його індивідуальної манери письма, інтерпретація 

якої дозволяє зрозуміти загальні тенденції розвитку української 

мови. 

 

ОБРАЗНІ ЗАСОБИ 

В ЛІРИЧНИХ МІНІАТЮРАХ І. СВІТЛИЧНОГО 

Юлія Дубова (ДЗ „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, студентка) 

Наук. керівник – проф. Пінчук Т.С. 

Багатогранна реалістична поезія І. Світличного є 

втіленням великої життєвої мудрості, що виринає з 

найпотаємніших куточків авторської думки. Кожна коротка 

строфа ліричних мініатюр, уміщених в книзі „Вітер 

пробудження”, є відлунням минулого, звертанням до сьогодення 

та плеканням до майбутнього.  

Художнє полотно митця насичене яскравою палітрою 

образних засобів, що передають ідейність ліричних творів, їх 

філософічність. Воістину високохудожнім є ліричний твір 

Світличного „Монолог бронзового солдата”: Я – родом з 

легенди, / На сонячнім тлі / У вічну оренду / Взяв клаптик землі / 

Хоч в мене від серця / Лишилася тінь, / Я – Совість одвічна / 

Нових поколінь [1, 141].  

Солдат, „родом з легенди”, уособлює совість нових 

поколінь, які йдуть прокладеними шляхами до нового 

майбутнього, що варто захищати та відстоювати. Ця поезія є 

пам’яттю про безсмертний подвиг захисників рідної землі, 

визвольників нашої Матері-України. 

Автора хвилює сприйняття людьми його думок, потоки 

яких можуть і не досягти своєї жаданої мети – залишити свій 

відбиток у людській свідомості: Чи людям тим, що ждуть 

добра від мене, / Я донесу свої ясні думки,/ Чи згинуть вони в 

світі безіменно, / Як гинуть на бігу струмки шалені, / Не 

подолавши шлях свій до ріки? [1, 146].  
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Метафори, порівняння та риторичне питання в кінці 

мініатюри становлять собою єдине сплетіння переживань 

автора, підсилюють особисту значущість для поета читацької 

уваги, для якої він натхненно відображує порухи власної душі. 

Людяність – це те, що в жодному разі не повинна втратити 

людина, адже вона є світлим вогником, котрий не дозволяє душі 

затьмаритися, заплямувати власну гідність. У поезії „Якщо ми 

забудемо…” автор підтверджує цю думку в промовистій 

метафоричній формі: Якщо ми забудемо, що є на світі 

Милосердя, / Яке вирива людські душі з обіймів пітьми, / Якщо 

ми не скажем собі й своїм друзям відверто, / Що втратили 

честь – це страшніше од самої смерті, / То ми перестанемо 

бути із вами Людьми [1, 149]. 

Перепона за перепоною на життєвому шляху, 

розчарування, тяжкі спогади відбилися в поетичному творі 

Світличного. Недаремно автор підсилює смислове 

навантаження художніх рядків шляхом поєднання темних та 

білих кольорів  в образній картині, у якій вони борються за 

владарювання у духовному світі кожної людини: обійми пітьми 

поглинають Милосердя, втрата честі людиною – гірше за смерть 

покарання. Ключове слово – „людина”, але воно втрачає свого 

значення без милосердя та людяності, що безжально 

забуваються та розчинюються у людській душі, не здатній 

збагнути власного падіння.  

Митець надзвичайно любив життя, цінував кожну його 

мить, особливо розділяючи її з найріднішими людьми. Поезія ж 

була з ним в часи радісні та журливі. Як вірний товариш, вона 

співіснувала разом з поетом, дарувала йому сили та натхнення 

на нові звершення, втамовувала душевний біль. І. Світличний, 

„поет глибокої думки і широкого виднокола” [2], усе життя 

прагнув підняти українське поетичне слово на щабель вище, 

спрямовуючи таким чином кожне нове покоління на 

продовження завітного шляху. Але не раз поет опинявся в 

жорстокому полоні долі, що часто підносила все нові й нові 

випробування, тому митець з болем розмірковував про 

невпинність часу, що відбирає життєві сили , що так потрібні на 

тернистому шляху відродження поезії: Можливо, вже часу 

лишилось мало, / Щоб піднімати поезій ріллю…/ Життя! Ти 

мене повсякчас ламало, / А я тебе все рівно люблю… [1, 155]. 
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Любов до життя Світличного є безмежною, незважаючи 

на усі тортури, що довелося пройти. „Життя!” – саме воно 

наділило великим даром митця так талановито та майстерно 

володіти рідним словом, ділитися ним з кожним власним 

світовідчуттям. 

Образний світ ліричних мініатюр Івана Світличного 

втілює нову, свіжу думку, що лине просторами поетичного 

світу. Короткі вірші звучать афористично, захоплююче та 

натхненно, кожне слово породжується невимовною жагою 

автора вкотре звернутися до людей ліричними рядками, 

наповненими безліччю відтінків образних засобів – поводарів до 

істинного розуміння. 
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ФЕНОМЕН АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ 

 СВЯТОСЛАВА ВАКАРЧУКА: 

„ЗБРОЯ – ЦЕ НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО ПІСТОЛЕТ” 

Юлія Дудукалова (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка) 

Наук. керівник – доц. Клєщова О. Є. 

Я є такою людиною, якою я є, 

і роблю ті речі, які я хочу робити, 

або які я не можу не робити. 

Закони – прекрасно. Але заповіді – 

важливіше (С. Вакарчук). 

Одним із монументальним представників сучасного 

українського письменства є С. Вакарчук. Святослав народився 

14 травня 1975 р. у місті Мукачеве Закарпатської області, 

закінчив львівську школу з поглибленим вивченням англійської 

мови, паралельно два роки вчився в музичній школі. У 1991 – 

1996 рр. навчався на фізичному факультеті Львівського 

університету. Друга вища освіта – економіст-міжнародник. 

„Гурт „Океан Ельзи”, завдяки творчості якого С. Вакарчук став 

відомим співаком та композитором, було створено 1994 року. 
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Святослав став не тільки організатором гурту, але й автором 

переважної більшості текстів та музики. Після закінчення 

університету Вакарчук міг продовжувати навчання за кордоном, 

але натомість обрав музичну кар’єру. Гурт до того часу вдало 

виступив на кількох фестивалях, і Святослав разом з ним поїхав 

до Києва записувати дебютну платівку („Там, де нас нема”, 

1998). За оцінкою тижневика „Кореспондент”, Вакарчук входить 

до першої сотні найвпливовіших людей в Україні” [1]. „Океан 

Ельзи – це екстремальна група. Не в плані музики і стилю. Це 

група, яка у всьому хоче домогтися максимуму – в якості, в 

музичності, в тому, як донести музику до людей на концертах” 

– говорить на своїй сторінці в соцмережі Святослав. 

Популярність Вакарчука говорить про те, що творчість його 

непересічна, має власний стиль, а отже неабияке значення для 

науковців. 

Без усвідомлення поняття авторського стилю неможливо 

проникнути в глибини художнього тексту. Стиль – це 

утвердження індивідуального способу викладу й організації ідеї 

письменника, це спосіб організації словесного матеріалу, який, 

виходячи з художнього бачення автора, створює новий, 

властивий тільки йому образ світосприйняття. Індивідуальний 

стиль письменника створюється не стільки темою прозового 

матеріалу, скільки художнім баченням, що стоїть за нею. 

Зазначимо, що стиль втілюється на різних мовних рівнях, але 

найяскравіше виявляється на лексичному. Отже, лексичні 

засоби є основними інструментами стилетворення, це відчутно в 

поетичних текстах. У цій роботі розглянемо функцію антонімів 

у формуванні авторського стилю Святослава Вакарчука. Для 

визначення фундаментального поняття даної роботи 

скористаємося Словником української мови в 11 т. за ред. 

І. Білодіда. Антоніми – пари слів з протилежним значенням [2, 

51]. Для ознайомлення наведемо класифікацію антонімів: 

абсолютні антоніми, які представляють два протилежні вияви 

поняття, які разом повністю вичерпують його обсяг; антоніми, 

що не повністю охоплюють родове поняття, існують проміжні 

не антонімічні ланки стану, позначені окремими словами; 

різноспрямовані антоніми називають дію, ситуацію з 

протилежних сторін; контекстуальні антоніми, якими стають 

слова лише в певному контексті. Поза ним вони позначають 
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абсолютно різні поняття, які неможливо об’єднати в 

антонімічний ряд.  

Засобом вираження авторського „я” виступають 

контекстуальні антоніми: Тільки закінчиться казка – почнеться 

життя („Хочу напитись тобою”), поза межами контексту 

абсолютно протилежні значення словесного вираження, але у 

контексті автор вдало підкреслює швидку дієву зміну. Не співай 

для мене так, як то можеш тільки ти і Заспівай для мене так, 

як то вмієш тільки ти („Пташка”) – розглянемо слова „не 

співай” та „заспівай”, що у практичному мовознавстві 

антонімами вважати не слід, але в умовах контекстуальної 

антонімії ці два слова блискуче виконують стилістичну 

функцію. Твої зелені очі ніяк не помічають очей моїх, але й не 

відпускають („Зелені очі”), використання слів „не помічають” 

та „не відпускають” мають на меті вказати на невпевненість дій, 

роблять це точно та лаконічно.  

Багатим на антонімію є уривок Хто ти є? Ти взяла моє 

життя І не віддала („Без бою”), адже використані слова 

підкреслюють протилежність подій, а також їх продовжуваність. 

Багатий на антонімію уривок Наша осінь нам миліша, ніж чужа 

весна, І наша молодь сильніша, ніж чужа стіна, адже, крім пір 

року (у цьому контексті вони виступають у ролі антонімів), 

зустрічаємо пари „наша-чужа”, повторюваність також виконує 

функцію, виражає експресію, підкреслює контрастність.  

У прикладі Холодна вода не врятує від спеки 

антонімічність полягає не в лексичному значенні слів, а у 

відчуттях, що вони виражають. Холодна вода асоціюється з 

прохолодою, що контрастує зі спекою. Таке уживання антонімів 

базується на почуттях і є дуже дієвим, адже включає не лише 

асоціації, але й викликає в читача тактильні, візуальні, аудіальні 

спогади.  

Уривок І очі твої – то моя небезпека, І ті ж самі очі – то 

щастя моє містить антонімічну пару, при чому відбувається 

розрив звичних стереотипів і поруч із поняттям „щастя” ми 

бачимо протилежне поняття „небезпека”. У спогадах більшості, 

виникне асоціативний ряд щастя – нещастя, але 

використовуючи інше поняття, автор розриває стереотип і тим 

самим ще більше впливає на читача на емоційному рівні. Досить 

яскравою є антонімія в уривку Сьогодні ти, як сонце, А завтра, 
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як сніг, крім звичних асоціацій, виникають тактильні спогади, а, 

отже, контраст буде більш дієвим.  

Цікавою парою є фрази Ми ніби не чужі, Але ж ми не 

сім’я. Варто звернути увагу на заперечення, що підкреслюють 

протилежність названих понять. Варто зазначити, що антоніми, 

уживані автором, мають досить обмежену кількість функцій, 

здебільшого вживаються для створення контрастів: Коли ти 

високо, то зорі навколо і небо так низько; Зайві слова кимось та 

й сказані, Вільні думки недопоказані і т.ін. 

Проаналізувавши декілька поетичних рядків із пісенного 

творчого доробку С. Вакарчука, зазначимо, що використання у 

текстах пісень антонімів, як абсолютних, так і контекстуальних, 

є характерним явищем його авторського стилю. Вживані 

антоніми мають досить обмежену кількість функцій, як правило, 

вживаються для створення контрастів. Антоніми мають 

неологічний характер, впливають на читача не лише на 

асоціативному рівні, але й на психологічному, а також 

виконують великий спектр різноманітних функцій, серед яких: 

впливова, контрастна, підсилювальна.  
Література 

1. Вакарчук С. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Вакарчук_Святослав_Іванович. – Заголовок 

з екрану. 2. Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР. Інститут 

мовознавства ; за ред. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1970. – Т. 1. 

– С. 51. 

 

АНАЛІЗ ЕСТЕТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

В ПОЕЗІЇ ІВАНА НИЗОВОГО „ДЗВІНОЧКИ” 

Інна Заболотна (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, аспірант) 

Українська мова, мелодійна й граматично гармонійна, 

легко виконує свої провідні функції – є засобом комунікації між 

мовцями, допомагає пізнавати світ, об’єднує покоління, 

згуртовуючи націю. Як слушно зазначає С. Єрмоленко, ,,Мова – 

це історія і сучасність, це кожна людина і народ, це інструмент, 

який допомагає людині в її практичній щоденній діяльності, 

тобто виступає знаряддям спілкування, і водночас це й засіб 

проникнення в глибини історичної пам’яті народу, це 

збереження духовних надбань нації для майбутнього” [2, 24]. 
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Духовні надбання зберігаються також завдяки емоційним і 

естетичним якостям мови, презентованим відповідними її 

функціями. 

Естетична функція української мови сприяє ефективному 

вивченню навчальної дисципліни в школі, оскільки викликає в 

учнів позитивні емоції й формує шанобливе ставлення до слова 

в різних сферах суспільного вживання. Аналіз естетичної 

функції української мови, яка полягає в здатності викликати 

почуття прекрасного, спрямований на усвідомлення школярами 

цієї функції. Такий аналіз краще здійснювати на літературних 

прикладах, зразках мовлення, близького дітям за змістом і 

смислом, легкого для сприймання. Отже, для цього найкраще 

підходять тексти образні, художньо довершені, зокрема 

прецедентні тексти, наділені духовним впливом на свідомість 

мовної особистості, і тексти краєзнавчого змісту, з образами 

рідного краю.  

Наш край багатий на майстрів образного слова, твори яких 

ми використовуємо з навчальною метою. Так, видатний майстер 

образного слова Луганщини Іван Низовий залишив нам у спадок 

неперевершені зразки естетики українського мовлення – поезії, 

сповнені милування красою рідної природи, болю за її 

руйнування, застереженнями щодо необхідності єднання 

природи й людини, збереження чистоти мови, її гармонії з 

природою.  

Наведемо приклад використання поезії Івана Низового для 

аналізу естетичної функції української мови (під час повторення 

відомостей з морфології). Вірш „Дзвіночки” – один із численних 

творів для дітей про природу рідного краю. Плануючи роботу з 

текстом, пам’ятаємо, що в дітей може викликати естетичні 

почуття тільки те, що відчуте самими автором. Через естетику 

слова учні вдосконалюють комунікативну компетентність, 

зокрема вчаться розуміти інших. „Побачити та зрозуміти автора 

твору – означає побачити та зрозуміти іншу, чужу свідомість, її 

світ, тобто інший суб’єкт спілкування” [1, 419].  

Аналіз естетичної функції мови в поезії проводимо 

здебільшого за трьома основними напрямами, як-от: ідейно-

змістовий аналіз; аналіз звукової естетики; аналіз словесної 

естетики; аналіз граматичної естетики.  
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Найперше, з чого починаємо, – це виразне читання поезії, 

без чого неможливе сприймання й усвідомлення естетики 

поетичного слова. Важливе все: тембр голосу, темп мовлення, 

виразність з усіма її іншими ознаками. Читання повинно містити 

ще й методичне акцентування – виокремлення голосом тих 

мовних одиниць, аналіз яких заплановано.  

Дзінь-дзілінь і дзень-дзелень! 

По-китайськи ж це: дзілюнь! 

Сплять вночі, а дзвонять вдень: 

По степах – мільйон відлунь. 

Сині-сині, аж блакитні – 

Преблакитніші небес, 

Неприховано-нескритні 

Серед всіх земних чудес. 

Дзвонять дзвоники діньдонно 

(Не якийсь там тарарам), 

Акапельно і синхронно... 

Купол неба – Божий храм!  

Завдання для учнів за першим напрямом аналізу: 

визначити тему, основну думку, стиль, тип мовлення; з’ясувати, 

як пов’язана назва квітки із відповідним звуконаслідуванням і 

часом доби, коли квітка не спить, та ще й з китайським 

відповідником (дзвоники, дзінь-дзілінь і дзень-дзелень, день, 

дзілюнь). 

За другим напрямом аналізу учні вчаться визначати й 

аналізувати красу звуків української мови, шукають явища 

звукоповторення, засоби мелодики, характеризують звуки й 

звукосполуки для римування (нь, ні, с, нно, ам), пояснюють 

можливі асоціації з кольорами, музичними творами, 

фотографіями, картинами із зображеннями квітів дзвоників.  

За третім напрямом аналізу учням пропонуємо завдання, 

що передбачають аналіз слів як лексичних одиниць: визначаємо 

лексичні значення слів, пояснюємо смисл словосполучень 

(відлуння, акапельно, синхронно, купол, Божий храм), шукаємо 

антоніми в тексті, добираємо за словником синоніми до слів на 

позначення кольору і порівнюємо ці кольори на зображеннях 

(синій: волошковий, васильковий ультрамариновий, сапфіровий, 

блакитний: голубий, лазуровий, лазурний, небесний, 

аквамариновий, барвінковий). 
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За четвертим напрямом аналізу школярі визначають 

частини мови, групують їх за значенням, аналізують 

словотворення, звертають увагу на оригінальні словотвірні 

моделі, висловлюють свої думки щодо образної доречності 

утворених морфологічних форм (діньдонно, акапельно і 

синхронно, неприховано-нескритні, преблакитніші), звертають 

увагу на наявність окличних речень, визначають їх вплив на 

сприймання твору словесного мистецтва.  

Робота над аналізом тексту передує творчій роботі учнів, 

де вони мають змогу висловитися, поділилися своїми 

естетичними відчуттями, передати красу української мови, 

наблизитися до неї духовно. 
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ФРАЗЕОЛОГІЗОВАНІ МІНІАТЮРИ  

У НИЖНЬОНАДДНІПРЯНСЬКИХ ГОВІРКАХ 

(НА МАТЕРІАЛІ АРЕАЛЬНОГО ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО 

СЛОВНИКА В. ЧАБАНЕНКА)  

Наталя Зубець (Запорізький національний університет, 

доцент) 

Перетворення в суспільно-політичному житті нашої 

країни призводять до змін у національній свідомості людей: 

відбувається переоцінка цінностей, зростає інтерес до рідної 

культури, до національних витоків. Такі процеси знаходять 

відображення в мові – найважливішому комунікативному засобі. 

Про це образно сказав сучасний український прозаїк В. Єшкілєв: 

„Не мова обслуговує державу, а держава мешкає у Домі 

Мови…”. Процеси оновлення в сучасній українській мові 

позначені переглядом традиційних теорій і вчень, відступом від 

загальноприйнятого розуміння мовних явищ, актуалізацією 

деяких наукових положень, посиленою увагою до окремих 

мовних одиниць. Зокрема, підвищився інтерес до фразеологізмів 

як об’єкту дослідження та вторинних номінативних знаків. Мета 

нашої розвідки – розглянути фразеологізовані міні-тексти, 

наявні в діалектному мовленні південно-східної України.  
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Системне вивчення сучасної української фразеології 

передбачає дослідження літературних і позалітературних 

стійких зворотів, з-поміж яких помітна роль належить 

діалектним фразеологічним одиницям. У цьому переконують 

праці Г. Доброльожі, В. Лавера, Ю. Прадіда, В. Ужченка та ін.  

Місцеві говірки як винятково усна форма мови на всіх 

етапах розвитку живили національне мовлення. Ареальні 

дослідження засвідчують істотні зміни в говорах, своєрідне 

замулення народних джерел, тому актуалізується їх фіксація та 

вивчення. Особливий науковий інтерес становлять степові 

наддніпрянські говірки, які охоплюють значну частину України, 

входять до південно-східного діалекту, що лежить в основі 

національної літературної мови. Ці положення обґрунтовано у 

працях А. Івченка, А. Поповського, В. Чабаненка [4; 5; 7].  

Дослідження фразеологічного складу українських говорів 

є однією з актуальних проблем сучасної діалектології. Окремі 

аспекти фразеології говірок південно-східного наріччя 

(семантична організація, компонентний аналіз) розробляли на 

матеріалі нижньонаддніпрянських говірок Т. Грица, М. Дмитрук 

[2; 3], лексикографічно впорядкував фразеологію названого 

регіону В. Чабаненко [8]. 

Видатний діалектолог С. Бевзенко справедливо вважав, 

що процес фразеотворення доцільно досліджувати саме на 

матеріалі говіркової мови, бо в ній найкраще простежуються 

шляхи творення стійких зворотів, видозміни їх структури, 

функціонування. На думку вченого, „діалектна мова дає 

можливість наочніше простежити виникнення таких цікавих і 

важливих з погляду дослідження фразеологізмів явищ, як 

фразеологічна синонімія, контамінація тощо” [1, 17].  

Останнім часом увага вчених знову концентрується на 

„широкому” розумінні фразеології. Можна припустити, що 

значною мірою цьому сприяє зібраний і систематизований 

діалектний матеріал. Класифікація народно-розмовних 

комплексів, запропонована Л. Скрипник у 70-х роках минулого 

століття, крім власне фразеологізмів, прислів’їв, приказок, 

крилатих висловів, включала також так звані традиційні 

контексти у вигляді формул вітань, запрошень, побажань, 

віншувань, прокльонів, узвичаєних відповідей, дражнінь, 

каламбурних сполук і навіть складених термінів [6, 38 – 39]. На 
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початку ХХІ століття дослідник нижньонаддніпрянських 

говірок В. Чабаненко розширив спектр подібних формул, 

додавши фразеологічні нісенітниці (Курі вже й чай попили, а ти 

все гуляєш), діалогічні каламбури (– Шо ваші роблять? – 

Повечеряли та хліб їдять), дотепи (– Боже, поможи. – Казали 

Боги, шоб і ви помогли), погрози (Я тобі ноги одірву, а сірники 

повставляю), поради (Покайся, бо будеш у Балабині попом), 

застереження (Це тобі не мине, як дівці комора), напуття (Хай 

ноги на старці!), тости (Вип’єм ше й на коня, шоб не їздить 

навмання), вигукові та питально-риторичні звороти (Ой не 

кажи, кума! Сама люблю воєнних!; Хіба я в Бога теля здів чи 

шо?!), запрошення та післяслова до пісні чи казки (Пісня вся, 

пісня вся, пісня кончилася; Вам циганська булка, а мені грошей 

шкатулка) [8]. Вони являють собою тексти мінімальної 

структури (складаються з одного чи двох – трьох пов’язаних 

речень, які можуть бути неповними, непоширеними, – саме тому 

називаємо їх мініатюрами), що мають змістову завершеність, 

містять інформацію міфологічного, філософського, релігійного, 

фольклорного характеру, властиву для Нижньої 

Наддніпрянщини, яка іноді завуальована і базується на фонових 

знаннях, досвіді мовців. Ознака відтворюваності в мініатюрах 

виявляється у застосуванні певної моделі в побудові міні-тексту. 

Уживання усталених моделей різними людьми у 

визначених/традиційних ситуаціях (застілля, проводи, свята, 

трудові будні тощо), потужне емоційно-експресивне 

забарвлення, яскрава оцінність свідчать про їх фразеологізацію.  

Матеріали словника дозволяють простежити як позитивне, 

так і негативне забарвлення фразеологізованих мініатюр, пор.: 

Як дам, так аж під десятими ворітьми гавкнеш; – Я й сама не 

знаю, як, – каже свекруха невістці, – ну, не так! та Молоток! 

Завтра будеш довбня!; От ми, так я!  

Фразеологізовані мініатюри – цілком самодостатні 

одиниці, які виявляють широкі можливості щодо створення 

урочистого чи піднесеного настрою (Ти ж мучениця, наша 

горілка! Ти пройшла усі огненні труби і куби та й попала нам, 

грішникам, у зуби), іронічного ефекту (Не йде, а пише, а ти 

роздявив рота і читаєш), зневаги (Ти мені такий зелений – аж 

розовий! ) тощо. Інколи в словнику В. Чабаненка уточнюються 

умови вживання мініатюр, на зразок: Роди, Боже, на всякого 
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долю, а як піймаю, то зніму й льолю (говорять, коли сіють 

баштан); Ти шо – перший раз замужем?! (коли хтось чомусь 

дуже дивується); Чи тебе під калиною найшли, чи шо?! 

(запитують того, хто скаржиться на кислі фрукти, овочі і т. п.); 

Хто вмер, той буде каятись (пропустив щось гарне) та ін. 

Аналіз прикладів засвідчує високу варіативність 

досліджуваних одиниць. Наприклад, мініатюра – Куди ти йдеш? 

– За високі гори по зелені помідори має 3 варіанти:  – Куди ти 

йдеш? – За Кудикині гори на помідори; – Куди ти йдеш? – На 

Кудикині гори збірать помідори; – Куди ти йдеш? – На 

Кудикині гори кісточки гризти. Нерідко натрапляємо на 

трансформовані мініатюри, як-от: Взяти у шори та в бори; Я 

тобі на свайбу принесу води в решеті; Я тобі покажу, де раки 

зімуються. 

Фразеологізація мініатюр підтримується різними 

художніми засобами: римою (– Кума, меду! – Шо таке? – Не 

хочете? Це ж таке…), протиставленням (Як була я молода – як 

червона калина, а як стала я стара – як лиха година), 

евфемізацією (Не будь тим, шо лізе в тин; Зроби так, шоб тебе 

шукали), алітерацією (Бургарія, Швеція, через Дунай – Греція), 

грою слів (Ясно, шо діло темне; У Дмитровці на ярмарку голова 

голові головою голову провалила), символікою (Свята Покрово, 

покрий мою головку хоть онучою, аби не була б дівкою 

сидючою!). 

Отже, фразеологія говірок Нижньої Наддніпрянщини є 

досить розгалуженою, динамічною системою. Вона живить 

мовлення влучністю змісту, емоційно-експресивною 

забарвленістю, варіантністю та синонімічністю; дозволяє 

насолоджуватися живим народним словом. Подальша фіксація 

одиниць дозволить глибше вивчити говіркове розмаїття ареалу, 

простежити міждіалектні зв’язки. 
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СУРЖИК ЯК МОВНО-КУЛЬТУРНА ПРОБЛЕМА 

Катерина Кавєріна (ВП „Лисичанський педагогічний 

коледж Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка”) 

Наук. керівник – викл. Літовка О. П. 

Суржик на сучасному етапі наукових досліджень 

лишається актуальною проблемою, оскільки належить до числа 

поширених, вагомих, обговорюваних, але все-таки 

маловивчених явищ. Дійсно, суржик можна почути в усному 

мовленні і пересічних громадян, що живуть у різних регіонах 

України, i вищих державних діячів. Суржик можна побачити в 

телевізійних титрах i газетних статтях, на етикетках товарів i 

рекламних плакатах. Суржик з’являється в інтерв’ю i побутових 

розмовах, авторських текстах i текстах, що пройшли 

редагування.  

Термін „суржик” давно відомий в Україні, насамперед у 

млинарстві суржиком називали мішанину зерна – жита, 

пшениці, ячменю, вівса, а також борошно з такого зерна; це 

були не першосортні зерно й борошно, а низького сорту. На їх 

означення поширилися словосполучення: „недорікуватий 

суржик”, „убогий суржик”. 

З часом поняттям „суржик” стали означати у мовленні 

мішанину сегментів різних мов.  

Змішуючи слова української й російської мов, творячи 

фрази всупереч моделям рідної мови, її носій приймає мовний 

покруч [3]. 

Мета роботи – проаналізувати суржик як мовно-
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культурний феномен.  

Сьогодні термін „суржик” почали вживати й у широкому 

розумінні як назву здеградованого, убогого духовного світу 

людини, як назву для мішанини залишків давнього, 

батьківського, з тим чужим, що нівечить особистість, 

національно-мовну свідомість. Мішаниною двох мов – 

української та російської – розмовляє значна частина населення 

України, хоч загальновідомо, що користуватися сумішшю з двох 

мов – це одне з найтривожніших явищ загальнопедагогічного 

характеру. 

Суржик зводить мислення людини до примітиву, адже 

мова виражає не тільки думку. Слово стимулює свідомість, 

підпорядковує її собі, формує. Суржик в Україні є небезпечним i 

шкідливим явищем, бо паразитує на мові, що формувалась 

упродовж віків, загрожує змінити її. 

Незважаючи на те, що в наші дні ненормовані запозичення 

з української мови в російську усну й писемну мову стають усе 

помітнішими, суржик як лінгвістичний феномен усе ще 

залишається об’єктом дослідження в основному україністів 

(Т. Кузнецова, В. Демченко, Т. Кознарський, Л. Масенко, 

Л. Ставицька та ін.). 

Серед досліджень, присвячених суржику, слід виділити 

роботи Л. Масенко [3] i Л. Ставицької [4]. Вони виділяються i за 

широтою охоплення практичного матеріалу, i за глибиною 

концептуальних узагальнень. 

Усі сучасні літературні мови є сумішшю тих чи тих 

стародавніх мов, оскільки включають певні елементи лексики й 

граматики цих мов, тобто сучасні літературні мови – це колишні 

суржики. Будь-яку літературну мову можна розглядати як 

певний стандарт, уведений суспільством у власних інтересах, 

зокрема для спрощення й стандартизації господарського життя. 

Відомо, що всі стандарти – річ змінна, тому рано чи пізно всі 

сучасні літературні мови світу мусять відійти в минуле i дати 

дорогу новим літературним мовам, новим стандартам, які, 

очевидно, виникнуть як певні суржики на базі вже існуючих 

стандартів. 

Отже, як соціолінгвістичний феномен суржик потребує 

ґрунтовного вивчення у трьох аспектах: лінгвістичному, 

психологічному й соціальному. Одним з головних практичних 
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завдань таких досліджень має стати створення навчальних 

методик, здатних заблокувати розростання i вплив цього явища, 

яке загрожує українській мові. 
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АПОСТОЛ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

Вікторія Калініна (Теплівська загальноосвітня школа  

I-III ступенів, учениця МАН), Наталія Щекатунова 

(Теплівська загальноосвітня школа I-III ступенів, учитель-

методист) 

Віддай людині крихітку себе, 

За це душа поповнюється світлом. 

Л. Костенко 

Наша українська земля щедра на таланти. „Серед таких 

безсмертних імен, носії яких є славою і гордістю нашого краю, 

ім’я Юрія Олексійовича Єненка” [1, 38]. Усе своє життя він 

присвятив роботі, не шкодуючи власного здоров’я.   

Луганщина – рідна його домівка. Досліджуючи 

історичний спадок попередників, Юрій Олексійович зацікавився 

такою видатною постаттю, як Борис Дмитрович Грінченко. 

„Кожен митець – син своєї епохи” [2, 42]. І Грінченко зміг стати 

ним. Ю. Єненко написав про нього не наукове дослідження, а 

нарис-есе, побудований на реаліях самого життя. І називається 

він „Промінь добра”.  

Мета статті – розглянути мовно-стилістичних особливості 

нарису-есе Юрія Єненка.  

Творча стежина Бориса Дмитровича просякнута 

українською історією та культурою. „Вільний син своєї 

Батьківщини” прожив лише 46 років, але його літературна, 

наукова та педагогічна спадщина вражає не тільки своїм 
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колосальним обсягом, а й своєю фундаментальністю. Майже сім 

років життя (1887–1894) Б. Грінченка пов’язані з Олексіївкою, 

що в Перевальському районі на Луганщині. То був найбільш 

плідний період його життя. За цей час він написав 196 творів 

різних жанрів, краса мови яких заворожує читацькі серця. 

Синтаксичні особливості есе підпорядковані загальному 

задуму письменника. Ю. Єненко використовує називні речення, 

головний член яких виражений формами називного відмінка 

іменників, особових займенників, числівників. Такі речення 

констатують наявність, існування предметів або явищ. 

Наприклад: Тиша… Олексіївка, грудень 1988 року. Серпнева 

спека. Серпнева тиша… 1907 рік. Канікули. І ніякої іншої 

„недвижимости”! От тільки дзвоник…. Називні речення своєю 

лаконічністю, стислістю стимулюють читача до активної 

мисленнєвої діяльності.  

Прикладки разом з іншими мовними засобами 

увиразнюють зміст, посилюють образність, емоційно-

експресивне забарвлення: дзвоник-ветеран, молитва-надія, 

краватка-метелик, вчитель-ветеран, поет-романтик. 

Сама поява нарису Ю. Єненка ,,Промінь добра” – справа 

важлива, корисна, повчальна. У цій роботі розкрито не лише 

особу письменника, а й патріота, митця, ученого. У часи 

відродження державності й суверенності України, її духовності 

й культури, історичної пам’яті народу, його кращих надбань і 

традицій, творення нових культурних, наукових, мистецьких 

цінностей Б. Д. Грінченко залишається для нас взірцем. 

У своєму творі Ю. Єненко використовує низку засобів 

образності (епітети, метафори, порівняння, крилаті вислови…).  

Епітет – це художнє означення, що підкреслює характерну 

рису, визначальну якість предмета, явища, події, поняття. 

Епітети поділяють на два види: метафоричні (чистий голос, 

щасливий голос, світла повість, широка освіта, добре зерно, 

великий працелюб) та звичайні (старі дуби, зелений гай, сіре 

небо, зелені долини, зимовий день, морозний грудневий ранок, 

серпнева спека, сиві бабусі, легкий туман, гарячі потоки).  

Метафори представлені теж доволі широко. Метафора – 

поетичний вислів, що розкриває ознаки предмета чи явища 

шляхом перенесення на нього ознак іншого предмета чи явища, 

наприклад: в’ється стежка, пагорби звільнилися, віра надихала, 
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линуть пісні-щастя, дзвонять пісні, височать скелі, 

здіймаються пагорби, виглядають терикони, кошлатяться 

шлейфами димарі, хвилястою стрічкою стелиться, біжить 

річечка, росте зелений гай, виглядає сірий мурований будиночок 

та ін.  

Отже, проаналізувавши твір Юрія Єненка, ми ще раз 

упевнилися в тому, що мова нарису-есе багата на художні 

засоби, різні стилістичні та синтаксичні фігури. Завдяки таким, 

як Юрій Олексійович Єненко, українське слово розвивається, 

зміцнюється й поширюється... „Нехай буде добре українському 

слову в донбасівській землі” [2, 25].  
Література 

1. Галич О. Теорія літератури : [підручник]. / О. Галич, 

В. Назарець, Є. Васильєв; за наук. ред. О. Галича. – К.: Либідь, 2001. – 

448 с. 2.  Єненко Ю. Промінь добра : [нарис-есе]. / Юрій Єненко – 

Луганськ : Редакційно-видавничий відділ облуправління по пресі, 

1994. – 64 с. 

 

ВИВЧЕННЯ ФОНОСТИЛІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Станіслав Караман (Київський університет імені Бориса 

Грінченка, професор), Ольга Караман (Київський університет 

імені Бориса Грінченка, професор) 

Значний естетичний потенціал мають художні тексти 

Тараса Шевченка, які вчителі активно використовують для 

репрезентації функцій мовних одиниць, оскільки саме поетичне 

слово Шевченка допомагає учням ґрунтовно опанувати 

звуковий лад української мови, збагатити словниковий запас 

лексичним і фразеологічним матеріалом, добре усвідомити 

граматичну будову цієї мови. 

Поетичні тексти Кобзаря переконують учнів у тому, що 

українська мова вирізняється з-поміж багатьох мов світу своєю 

милозвучністю (евфонічністю), яка виявляється у плавності, 

мелодійності, інтонаційній виразності мовлення. Під час 

читання художніх творів учні майже не замислюються над 

звуковою будовою текстів, що не сприяє розвиткові мовного та 

мовленнєвого чуття, оволодіння комплексом фоностилістичних 

засобів. Усвідомленому вибору мовних одиниць у процесі 

створення власного висловлювання, розумінню особливостей їх 
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функціонування в тексті сприяють вправи, побудовані на 

матеріалі уривків художніх текстів: 

1) евфонічні (спрямовані на вдосконалення й розвиток 

навичок мовного чуття, або формування вмінь використовувати 

засоби милозвучності в мовленні); 

2) кількісні, або математичні (передбачають аналіз 

частотності використання фонем у текстах різних стилів); 

3) звукописні (спрямовані на виявлення й аналіз таких 

стилістичних процесів мовлення, як алітерація, асонанс, 

анафора, епіфора та ін.); 

4) звуковідтворювальні та звуконаслідувальні (формують 

уміння учнів простежувати в тексті відображення звуків 

навколишньої дійсності через використання мовцем спеціально 

дібраних звуків). 

Такі вправи цілком природно відображають 

фоностилістичні особливості української мови й допомагають 

учням глибше зрозуміти закономірності розвитку рідної мови, 

пізнати її красу та багатство, навчитися ними послуговуватися. 

Тексти Шевченка стають дидактичним матеріалом для реалізації 

усіх названих типів вправ. Наприклад: Проаналізуйте уривок з 

поезії Тараса Шевченка. Доведіть, що вживання приголосних 

звуків (алітерація) сприяє увиразненню зображуваного, надає 

йому глибшого емоційного навантаження. 

І заплакала Лілея, 

А Цвіт Королевий 

Схилив свою головоньку 

Червоно-рожеву 

На білеє пониклеє 

Личенько Лілеї  

Провідним складником звукової організації художньої, 

переважно віршованої мови, є звуковий повтор. Алітерація – 

повторення приголосних. На думку фахівців у галузі 

фоностилістики, алітерацією зумовлена передовсім загальна 

музикальність твору. До найчастіше використовуваних у цій 

функції належать [р], [л], [б], [г], шиплячі та свистячі звуки, 

нагромадження яких створює певний естетичний ефект. Цікаві 

ілюстрації фоностилістичних особливостей української мови 

знаходимо у творах Тараса Шевченка. 
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ЕТНОКУЛЬТУРНЕ ПІДҐРУНТЯ  

УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ 

Надія Карлова (ДЗ „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, старший викладач) 

Фразеологія завжди звернена на суб’єкт, тому 

фразеологізми виникають і існують не тільки для того, щоб 

описувати й оцінювати світ, а й для того, щоб його 

інтерпретувати, виражати до нього суб’єктивне ставлення. 

Культурно-національна самобутність фразеологічного 

складу мови передбачає виявлення і опис самобутніх для певної 

лінгвокультурної спільноти одиниць фразеологічного складу 

мови і перш за все ідіом, тобто мовних знаків, яким властивий 

образно-мотивуючий характер значення. 

Культурно-національна своєрідність ідіом 

характеризується тим, що в образах, які відповідають їх 

буквальному прочитанню, закріплені і відтворюються в процесі 

застосування мови фрагменти побутово-емпіричного, 

історичного і духовного досвіду народу, пов’язаного з його 

культурними традиціями.  

Етнофразеологія в її власне культурологічному аспекті 

досліджує усі культурно-національні конотації, незалежно від 

наявності чи відсутності у знакові номенів матеріальної 

культури.  

Культурно-національне осмислення фразеологізмів 

неможливе без вивчення образно-мотивуючих зразків з такого 

роду культурними знаками, які відображають побутовий 

народний досвід і менталітет. 

Дослідження інтерактивної взаємодії асоціативно-

образного сприйняття фразеологізмів з культурно-національним 

світосприйняттям забезпечує 

ФО як експоненти культурних знаків зберігають пам’ять 

про образну мотивованість значення, а і разом з нею – і про 

мотиви вибору образу.  

Фонові знання української лінгвокультурної спільноти 

відтворюються з покоління у покоління, нав’язують 

відображення у їх культурних конотаціях світовідчуття носія 

мови. 

Етнокультурний аспект українських національно 

забарвлених фразеологізмів безпосередньо пов’язаний з 
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компонентами ФО, що представляють різні тематичні групи: 

унікальні власні назви; імена, пов’язані зі слов’янськими 

язичницькими або християнськими божествами; імена, які стали 

джерелами загальних понять завдяки своїй емоційності, 

інформаційній насиченості; топоніми та гідроніми, 

фольклороніми (найпоширеніші серед населення імена), 

флороніми й фауноніми. 

Імпліцитна семантична структура українських ФО 

значно ширша, ніж значення слів-компонентів, опорних слів. 

Тому виділення культурно-національної конотації як одного із 

засобів образності не обмежується зіставним дослідом 

компонентів. 

Мовна картина світу, що є сумою поширених знань і 

уявлень народу, особливостей його світобачення, відбиває в собі 

концептуальну картину світу, спираючись на свою 

концептосферу, чільне місце в якій посідають ФО з культурно 

маркованою семантикою. 

Зміст етнокультури та світобачення української мовної 

спільноти відображається в системі невичерпної культурно-

національної конотації етнофразем, що охоплює знання 

особливостей історії, традицій, звичаїв, вірувань тощо. 

У негативно оцінному конотативному змісті власне 

українських жартівливих ФО відбиваються риси національного 

характеру, що знайшли відображення в народному гуморі, 

умінні побачити комічне в буденному, звичайному. 

Отже, аналіз етнофразем вимагає звернення до сфери 

народної духовної культури. Це дає змогу реконструювати 

окремі боки архаїчного народного світосприйняття і визначити 

реалістичну роль етнокультурного фактора у формуванні 

цілісного невмотивованого значення стійких словосполучень. 

Крім того, врахування етнокультурних відомостей часто знімає 

протиріччя, як були викликані у процесі компонентного аналізу 

етнофразем. 

 

СЕМАНТИЧНО ОНОВЛЕНІ, АКТУАЛІЗОВАНІ СЛОВА 

У ПІСЕННІЙ ТВОРЧОСТІ  

АНДРІЯ КУЗЬМЕНКА („СКРЯБІНА”) 

Оксана Клєщова (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, доцент) 
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Пісня – це поезія, покладена на музику. Поетичний текст 

насичений певними образними засобами. Образність – 

категорійна ознака поетичної мови, яка виявляється в тому, що 

слова в художньому творі становлять у сукупності складне 

значеннєве плетиво [1, 3]. Образність поетичної мови пов’язана 

з текстовою актуалізацією, семантичним та естетичним 

розгортанням у її просторі поетичних образів – особливої форми 

естетичного освоєння й відображення світу… [2, 303].  

Сучасна мовознавча наука потребує комплексних праць, 

які б досліджували мовну палітру сучасної української пісні та 

мовну особистість автора-виконавця. Адже нам є чим пишатись: 

чудові, глибокі за змістом, тексти сучасних пісень українських 

музичних гуртів „Океан Ельзи”, „Скрябін”, „Бумбокс”, „Друга 

ріка”, „Тік”, „Танок на майдані Конго” та інші [3, 114]. 

Пісенні тексти Андрія Кузьменка налічують значну 

кількість слів, які автор поновив, відсвіжив, вивів із забуття чи 

напівзабуття. Ми називатимемо їх „освіженими”, 

актуалізованими. Це структурно й семантично оновлені слова, 

які відзначаються образною сполучуваністю.  

У Словнику української мови ці слова супроводжуються 

різними обмежувальними ремарками (заст., рідковж., діал. 

та ін.). Ми спробували навести приклади найбільш типових 

„освіжених” Андрієм Кузьменком слів та деякі з них 

прокоментувати. Для самого співака-композитора вони були 

швидше рідними – неповторна говірка галичанина, а для 

пересічного сучасного слухача вони є досить цікавими, 

яскравими, колоритними, іноді навіть не зовсім зрозумілими 

(звісно, якщо він не львів’янин). У пісенних текстах Андрія 

Кузьменка ми спостерігаємо їх актуалізацію. Натрапляємо 

також на запозичення.  

Розглянемо конкретні приклади таких слів, наводячи 

відповідні мікроконтексти пісень та визначення семантики в 

Словнику української мови (СУМ) та в деяких інших джерелах. 

Дніпро, Одеса, Київ і Донбас 

За нами у колибу завертає, 

І поки вистачає на скіпас, 

То значить ше біди в житті немає. 

(Пісня „Буковель”, альбом „Добряк”, 2013 р.) 

Колиба − сезонне житло пастухів і лісорубів, поширене в 
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гірських районах Карпат. Має значення куреня, халупи, хатини. 

Слова „колиба”, „колива”, „халупа” відомі у всіх слов’ян. 

Дослідники зводять його до праслов’янської kolyba і далі до 

індоєвропейської kălūbā і зіставляють з грец. χαλύβη 

(запозиченим у слов’ян), а з також турецьким типом дерев’яного 

житла kulübe (кулюбе), також запозиченим у балканських 

народів. 

КОЛИìБА, и, жін., діал. Житло чабанів і лісорубів. Сплять 

в кошарі вівці на горі, а в колибі чорні вівчарі (Осип Маковей, 

Вибр., 1954, 383); Сплять лісоруби в колибі, Сняться їм сни 

прості (Платон Воронько, Тепло.., 1959, 81) [4, 220]. 

У Карпатах здавна колибами називали тимчасові житла 

лісорубів та пастухів. Лісорубські колиби в процесі розвитку 

цивілізації практично зникли, а ось колиби пастухів активно 

функціонують і зараз. Розміщені вони переважно на полонинах 

або недалеко від них. Довгий час (до середини ХХ століття) 

колиби були основою карпатського господарства. Маржинку 

(худобу) виганяли для випасу на полонину, віддавали в руки 

пастухам. Над пастухами головним був ватаг – саме він керував 

життям колиби. Вигін худоби на полонину був справжнім 

святом у селі. Таким саме святом було й повернення отари (або 

стада). Більшість традицій збереглися й зараз – сотні років 

цивілізації слабо вплинули на карпатське тваринництво, 

оскільки споконвіку головною галуззю господарства в гірських 

карпатських місцевостях було тваринництво. Зумовлено це в 

першу чергу природними умовами, малопридатними для 

розвитку землеробства. Скотарство прийшло в Карпати разом із 

дако-фракійськими племенами. І зараз у матеріальній культурі 

пастухів залишились риси, принесені валахами з півдня та 

сходу. Майже в усіх регіонах карпатці пасуть худобу за 

правилами, що встановлені багато століть тому. Цивілізація 

мало вплинула на спосіб життя та побут пастухів. Як і раніше, у 

колибах немає електроенергії; як і раніше, єдині продукти, що 

завозяться на полонину із долин, – хліб та спиртне (додалися 

лише цигарки); як і раніше, готують тут бринзу та вурду; як і 

раніше, джерелом енергії є ватра (багаття, вогнище). Як і 

століття тому, похмурі колиби зачаровують відчуттям безмірної 

свободи та єднання з величчю природи (із статті „Цікаве про 

слово „Колиба” / інтернет-сторінка турбази „Золота підкова”). 
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У пісенному тексті А. Кузьменка лексема колиба 

використана як синонім до слів ресторан, кафетерій, їдальня – 

місце, де можна смачно попоїсти, відпочити, послухати живу 

музику; але у колибі, як правило, дерев’яній, – їжа приготована 

із натуральних домашніх продуктів, вона проста, національної 

української кухні, дуже смачна і поживна. 

Варто прокоментувати іншомовне слово скі-пас, скіпас 

(skipass) − це дозвіл на користування підйомником на 

гірськолижних курортах. У більшості випадків виглядає як 

звичайна кредитка, являє собою магнітну пластикову картку, на 

яку занесена різна інформація (заноситься на мікрочіп), у тому 

числі й персональні відомості про власника.  

То є Львів, шановні, вбирайте шлюбні сподні, 

Краватку, маринарку і „вйо!” по Стрийськім парку. 

То є Львів чудовий, вуйко ґонуровий, 

Я тішуся, шо з вами ходжу цими вулицями. 

То є Львів старенький, мудрий, сивий дядько 

Кожному залишить кавалочок на згадку. 

То є Львів, „Бонжорно!” – Неаполь і Ліворно 

По-галицьки говорять, наші в них погоду роблять. 

(Пісня „То є Львів”, альбом „Добряк”, 2013 р.) 

Розглянемо вислів шлюбні сподні. Слово шлюбний, -а, -е; 

стосується до шлюбу. // Признач. для здійснення обряду 

одруження. // Який перебуває в шлюбі. Шлюбний договір, 

(контракт) – угода осіб, що одружуються, або подружньої 

пари, що визначає їхні майнові права та обов’язки у шлюбі і / 

або у разі його розірвання. Лексема шлюбність, -ності, ж, тобто 

„перебування у шлюбних стосунках” [5, 1625]. 

Діалектне слово шлюбувати (недок., перех.) означає 

давати обітницю, присягати; шлюбування – дія за значенням 

шлюбувати; шлюборозлучний – який порушує, розриває 

шлюбні стосунки (про судовий процес, стосунки).  

Слово шлюб українською мовою звучить, на нашу думку, 

нейтрально, а брак російською – має дещо пейоративне 

забарвлення. „Шлюб, -у, ч. Родинний союз, співжиття чоловіка 

й жінки за взаємною згодою. Цивільний шлюб. Церковний шлюб. 

Морганатичний шлюб (книж.) – офіційно не визнаний шлюб 

особи царського роду з особою нижчого походження, який не 

давав їхнім дітям прав престолонаступництва. Брати шлюб – 
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одружуватися [6, 90]. 

У пісенному тексті А. Кузьменка вислів шлюбні сподні 

вжито не в прямому значенні слова весільні штани, а точніше – 

святкові штани. Автор мав на увазі нові, а, можливо, улюблені 

святкові штани чоловічого гардеробу, у яких і брати шлюб – 

одружуватися – не соромно; у тексті пісні виконавець говорить 

про прогулянку Стрийським парком, у якому люди зазвичай по-

святковому гарно одягнені, люблять відпочивати. Стрийський 

парк (Парк Кілінського) –  один із найстаріших та найгарніших 

парків національного значення. Розташований у місцевості 

Софіївка Галицького району.  

Сподні – чоловічий одяг для ноги, брюки від костюма, 

штани (Словник лемківскої говірки); сподні – штани з 

фабричного полотна (Лемківський словничок).  

У польській та білоруській мовах слово сподні означає 

„нижній” або „виворіт”, а в українській мові означає вираз 

„спідня білизна”; хоча старші люди завжди так називали саме 

штани, що одягалися як білизна, частина слова тут є спільна – 

нижня частина одежі (спідні/сподні, спідниця тощо). 

Щодо актуалізації цієї лексеми: у соцмережі (ВКонтакті) є 

група, що має назву „Я СПОДНІ ШТАНИ”. „Група створена для 

тих, хто носить або хоча б один раз носили СПОДНІ ШТАНИ! 

„Вступайте в нашу групу СПОДНІ ШТАНИ – це СИЛА!” – таке 

гасло опублікувала група на своєму сайті. 

Публікація Наталії Нікітіної від 31 березня 2009 року має 

назву „Співаючі сподні” – галицька відповідь „Пающім трусам”, 

що була присвячена фестивалю гумору („…Новиною „шоу-бізу” 

від тернопільської „VIP”–команди став гурт „Співаючі 

сподні”, який створили „львівські бабці” у відповідь на появу 

групи „Пающіє труси”). 

Маринарка – це піджак, верхня частина (частіше) 

чоловічого костюма або окрема деталь, елемент верхнього одягу 

у вигляді куртки з рукавами й полами на застібці, звичайно з 

відкладним коміром. Бувають тільки чоловічі піджаки. Жіночий 

вид такого одягу називається жакет.  

Ось як у жартівливому ключі подає визначення цього 

слова сайт „КАРАЛЄВНА” у „ТЛУМНИЧКУ” (словнику, де 

подано тлумачення слів, які можуть бути не зовсім зрозумілі 

пересічному українцеві, як правило, це слова діалектної 
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лексики): „Маринарка – це не якийсь там маринад, не жіноче 

ім’я, не жителька Маринарії, і до моря слово ніякого відношення 

не має. Маринарка – це піджак або жіночий жакетик”. 

Поступово це слово актуалізувалося у сучасному 

лексиконі, наприклад, у назві публікації Ігоря Гулика від 

22 березня 2015 року „Війни малинових маринарок”; у витворі 

художника Андрія Сагайдаковського „Маринарка для митця” 

(документальний міні-фільм про Андрія Сагайдаковського в 

рамках виставки „Щоденник” у дніпропетровській „Я Галерея”  

(Ya Gallery)). 

Наприклад, у пісні „Зіронька”, що ввійшла до альбомів: 

„Золоті хіти” (2007), „Краще” (2004), „Перша і остання любов” 

(1998), „З ранку до ночі” (1996)”, яку виконує Олександр 

Пономарьов, є такі рядки: 

Я лишив свої надмірні почуття 

У кишені старої, як світ, маринарки. 

Залишилось одне життя для життя, 

Може, і не для тебе моє буття… 

У статті Бориса Козловського „Шафа грає, а бамбетель 

скаче…”, надрукованій у газеті „Високий замок” за 9 листопада 

2012 року, автор говорить про неповторність міста, його 

колорит, − а це не тільки архітектура, а й звичаї, традиції, мова. 

Коли згадують про неповторну говірку українських міст, 

виокремлюють Одесу і Львів. Але це, як кажуть в Одесі, дві 

великі різниці. У Львові значно більше „усього намішано”. До 

слів українських долучалися впродовж багатьох років німецькі, 

французькі, польські, єврейські, російські слова. 

Кандидат філологічних наук, завідувач відділу української 

мови Інституту українознавства Наталія Хобзей згадує 

презентацію австрійського мовознавця, яку перекладав філолог 

із Харкова і наголосив, що такі милозвучні слова як 

„філіжанка”, „горнятко”, „канапка” мали би жити не лише в 

Галичині. Далі Наталія Хобзей ділиться думками: „Мені дуже 

подобається слово „маринарка”. У Львові воно мало би 

витіснити слово „піджак”… Слово „філіжанка” є і в Словнику 

української мови, одинадцятитомнику. Справді, гарне слово 

„маринарка”. Завітала я якось на ринок  „Південний”, щоб 

купити для сина, який учиться у гімназії, бордову маринарку. 

Подивувало, що продавець, яка, напевно, не один рік живе у 
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Львові, і не чула цього слова... Хотілося б, щоб наш львівський 

лексикон не лежав мертвим капіталом у словниках, а жив у 

нашій сучасній мові, передавався від покоління до покоління… 

Вживання старих слів залежить насамперед від нас самих. 

Звернула увагу, що деякі серіали на Українському телебаченні 

перекладаються гарною українською мовою з використанням 

галицьких слів. Може, галичани перекладали, а може, мають 

приятелів у Галичині... Є чимало львівських родин, де 

львівський лексикон справді передається з покоління у 

покоління”. 

Наталія Хобзей разом із колегами взялася дослідити мову 

львів’ян від початку ХХ століття до наших днів,  завершальним 

етапом дослідження став словник під назвою „Лексикон 

Львівський: поважно і на жарт”. 

У публікації (інтерв’ю: Львівські новини онлайн, рубрика 

„До кави”) Олени Ковальської під назвою „Наталія Хобзей: У 

нашому мiстi „зiйшлися” аж три говiрки” за 7 литопада 2012 

року нам імпонує така думка Наталії Хобзей: „Ще й сьогоднi у 

Львовi часто почуєш „кобiта”, „баюра” чи „фiлiжанка”. Цi слова, 

зрозумiлi кожному галичаниновi, будуть чужими для людини з 

iншого регiону”.  

Можливо, не стільки чужими, як не зовсім зрозумілими. 

І саме пісенна творчість Андрія Кузьменка, у яку „закохані” 

слухачі з усієї України: сходу і заходу, півночі і півдня, і не 

тільки України, але є багато прихильників і за її межами, – варто 

лише почитати вдячні відгуки на тексти пісень відомого 

талановитого композитора-співака, справжнього патріота своєї 

Батьківщини, – там сотні, тисячі вдячних відгуків людей різних 

за національністю, але єдиних за духом. 

Щоб краще зрозуміти своєрідну лексику пісенної 

творчості Андрія Кузьменка, нам у нагоді стане праця 

„Лексикон львiвський: поважно i на жарт”, одним із авторiв якої 

є Наталiя Хобзей.  

Розглянемо наступний рядок пісні Андрія Кузьменка „То є 

Львів”, що ввійшла до альбому „Добряк” (2013 р.), – „То є Львів 

чудовий, вуйко ґонуровий…”. 

В академічному тлумачному 11-томному „Словнику 

української мови” (1970–1980) знаходимо три значення лексеми 

вуйко під ремаркою діалектного слова: ВУìЙКО, а, чол., діал. 
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1. Дядько по матері, брат матері. – Ні, донько! – обізвався її 

вуйко помиряючо.., мов вибачаючи свою сестріницю за її 

жорстокість (Ольга Кобилянська, III, 1956, 159). 2. Про 

старшого віком чоловіка (звичайно при шанобливому 

звертанні). Петро одкинув лопату набік і поліз до отвору. – Ану, 

давайте, вуйку, свої клешні!.. (Петро Колесник, Терен.., 1959, 

214); – Ви за свою сміливість, вуйку, два тижні сиділи в тюрмі 

(Михайло Томчаній, Жменяки, 1964, 104). 3. перен. Ведмідь. 

Виходив вуйко вранці по суниці, Солодкі в дуплах видирать меди 

(Леонід Первомайський, II, 1958, 97) [7, 785].  

У пісенному тексті, на нашу думку, автор мав на увазі 

друге значення з тих, що подає СУМ. Андрій Кузьменко дуже 

любив Львів, де минули його юнацькі роки, навчання в 

університеті. До міста він звертається як до давнього друга, 

приятеля, але із великою повагою, шанобливістю, теплотою та 

щирістю, тому й називав Львів у піснях „…чудовим, вуйком 

ґонуровим, … стареньким, мудрим, сивим дядьком…”. 

Ось яке тлумачення слів ґоноровий, гонор подає „Словарь 

української мови” Б. Грінченка: Гоноровий, а, е – благородный, 

знатный. Я гоноровий шляхтич. Гонор – 1). Самолюбіе, гоноръ. 

Шляхтич за гонор уха рішився. 2). Честь, почетъ. Служить 

Семен служить, а гонору йому все таки нема. Доп’явшись до 

високих титулів та великих гонорів [8, 308].  

В академічному тлумачному 11-томному „Словнику 

української мови” читаємо: 1. Гоноровий, а, е, заст. Знатний, 

багатий. – Ось дивись, – каже, – я –  гоноровий шляхтич (Олекса 

Стороженко, І, 1957, 132); Гонорова пані хорунжева була знана 

на весь Чигирин своєю гостинністю і смачними стравами 

(Петро Панч, III, 1956, 89). 2. розм. Те саме, що гонористий. – 

Ляхи наші, гетьмане, дуже гонорові стали, – сміючись, казав 

Богун (Яків Качура, II, 1958, 421) [9, 123].  

Отже, „освіжені” слова, призабуті чи такі, що вживаються 

в загальномовних словниках із певними ремарками, а такі слова 

як „маринарка”, „сподні” взагалі відсутні в академічному 

тлумачному 11-томному „Словнику української мови”, є 

характерними для мови пісень Андрія Кузьменка. Уживання 

семантично оновлених слів посилює естетичні можливості 

пісенного тексту, робить його більш образним. Цікаво, що деякі 

з актуалізованих автором слів, як-от маринарка, тепер є активні, 
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як бачимо із наведених вище прикладів у статті. 
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РЕПОРТАЖ ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЖАНР 

Тетяна Кліменко (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, магістрантка) 

Репортаж – це один з найбільш розвинутих і поширених 

інформаційних жанрів у сучасному світі та в Україні, оскільки 

дозволяє повідомляти про найважливіші події найоперативніше 

і найдинамічніше, що в свою чергу є дуже важливим у 

сучасному світі з його надшвидким перебігом подій, безліччю 

інформаційних потоків, зайнятістю населення [3]. Це один з 

найперших жанрів журналістики, на основі якого оформилися 

інші інформаційні жанри, які стали підвалинами для створення 
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системи журналістських єдностей. Певною мірою вся історія 

журналістики – це історія становлення й удосконалювання 

репортажу – її своєрідного стрижня. 

Актуальною проблемою на сьогоднішній день є авторська 

позиція в репортажі, засоби і ступінь її вираження. Завдання 

будь-якого репортера полягає насамперед у тому, щоб дати 

аудиторії можливість побачити подію очима очевидця 

(репортера), тобто створити „ефект присутності”, не тільки 

наочно описати якусь подію, але й викликати співпереживання, 

розповісти про предметні ситуації, події. Окрім цікавої теми, у 

репортажі дуже важливою є індивідуальність журналіста, 

оскільки він передає власні враження. 

Мета статті – розглянути особливості жанру репортажу в 

телевізійній журналістиці. 

У всі часи інформація (відомості про події) відігравала 

велику роль. На сучасному ж етапі розвитку людства інформація 

починає займати провідне місце в суспільстві. Журналістика ж 

як вид творчості спрямована на задоволення інформаційних 

потреб і запитів суспільства [1, 96], наповнення інформаційного 

простору якісними, об’єктивними повідомленнями. Отже, 

журналістика спрямована перш за все на висвітлення інформації 

про події , тобто акцент робиться саме на інформаційних жанрах 

журналістики і на жанр репортажу зокрема. 

Телерепортаж – жанр телебачення, за допомогою якого 

наочно відтворюють картини дійсності у їхньому розвитку 

методами й засобами телемовлення [3, 193]. Його популярність 

пояснюється насамперед максимальною наближеністю до 

життя, здатністю передавати явища реальної дійсності так, як не 

зможе жоден інший жанр. Телерепортаж об’єктивний за своєю 

природою, тому що відеокамера фіксує тільки те, що 

відбувається насправді. Однак у закадровому тексті репортера 

завжди відчутне суб’єктивне сприйняття автором того, що 

відбувається, і воно нерідко виходить на перший план. Тому 

можна говорити про те, що репортаж – це все-таки жанр 

суб’єктивний. 

Істотною відмінністю репортажу від інших інформаційних 

жанрів є факт обов’язкової присутності репортера на місці 

подій. Основою репортажу є подія, очевидцем якої є сам 

репортер. Він слідкує за її розвитком, визначає ключові 
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моменти, фіксує поведінку людей, учасників або очевидців 

події. На відміну від інших інформаційних жанрів репортаж не 

просто повідомляє про факти та події, а показує їх через 

безпосереднє сприйняття автора, нібито відтворюючи картину 

того, що відбувається. Отже, мета репортажу – оперативно, 

динамічно й достовірно розповісти „історію події”, причому 

репортер виступає як свідок або учасник цієї події. 

Об’єкт репортажу – реальна подія, динамічний, відносно 

закінчений відтинок життя, найбільш актуальний і істотний у 

ланцюзі подібних явищ. Але предметом уваги може бути не 

тільки подія: репортаж може використовувати подію як привід, 

поштовх до розвитку дії, надалі спрямованого та 

організовуваного репортером [2]. Призначення жанру – 

інформаційне, репортаж, його структура не залишають у газеті 

чи на радіо місця для авторського аналізу, для відходів від опису 

дії, що розвивається, для узагальнень і висновків.   

За своєю природою репортаж має синтетичний характер 

(це об’єднання в мистецтві кількох його видів навколо одного, 

що визначилося як провідне). Саме тому його не можна 

однозначно віднести до групи інформаційних матеріалів, тому 

що в ньому можуть проявитися видові риси і властивості інших 

жанрів, як, наприклад, замальовки, інтерв’ю, звіту, 

кореспонденції. Відмінною ж рисою репортажу є дія, яка 

стрімко розгортається.  

Цей жанр вимагає й особливих літературно-стилістичних 

засобів: лаконізму й конкретності, емоційної піднесеності, 

ритмічної відповідності словесно-логічного ряду об’єктивному 

характеру відображуваної події. 

Структура репортажу складається з першого рядка (Top 

Line), у якому міститься головна інформація, назви й цифри, і 

самої новини, яка розшифровує перший рядок і повинна бути 

вибудувана логічно. Таким чином відбувається підсумовування 

інформації, виклад фактів у низхідному порядку відповідно до 

їхньої важливості й у межах того часу, що має репортер. 

Репортаж у пресі використовує виключно словесно-

логічну символіку письмової мови; радіорепортаж істотно 

ближче до події, відображає його реальний перебіг у всьому 

багатстві звучання – від розповіді репортера, який спостерігає 

динаміку розвитку події, до передачі всіляких шумових 
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характеристик [3]. 

У газеті і на радіо репортер повинен, насамперед 

„намалювати” подію, тому описова функція головна у творчій 

роботі газетного і радіорепортера. 

Отже, друковане видання, радіо і ТБ мають багато 

спільного – здатність донести до мас більш-менш оперативно 

словесно-зрозумілу і емоційно-образну інформацію. 
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ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ ГАРБУЗ В 

УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРАХ 

Наталія Коваленко (Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка, професор) 

Світ природи, що образно відтворений у фразеологізмах із 

компонентами-фітонімами, характеризується і універсальністю, 

і особливістю національного сприйняття. Дослідження 

фраземіки слов’янських і неслов’янських мов підтверджують, з 

одного боку, думку про загальні закони людського пізнання, що 

відбиваються у спільності семантико-образної організації, 

подібності асоціацій, з іншого боку, визначають ознаки 

самобутності через вибір власне компонентів з проекцією на 

національну культуру, звичаї, обряди тощо.  

Цінний фраземний матеріал зафіксовано в словниках 

діалектної лексики (М. Онишкевич, С. Панцьо, В. Чабаненко, 

М. Корзонюк, А. Сизько та ін.), матеріалах до словників фразем 

(А. Грищенко, М. Доленко, Н. Бабич, О. Юрченко, Л. Ройзензон, 

С. Ройзензон, А. Івченко, М. Лесюк та ін.). Останнім часом 

активізувалася робота над укладанням регіональних словників, 

що представляють фразеологічне багатство живого діалектного 

мовлення. Сучасні українські словники зафіксували приклади з 
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трьох наріч української мови: 1) північного (Г. Аркушин, 

З. Мацюк, Г. Доброльожа); 2) південно-східного (В. Ужченко, 

Д. Ужченко, В. Чабаненко); 3) південно-західного (Г. Аркушин, 

Н. Вархол та А. Івченко, Н. Коваленко, Н. Кірілкова, 

Г. Ступінська, Я. Битківська).  

Найпоширенішим та найвідомішим є вираз дати гарбуза, 

що, за давніми українськими звичаями, траплялося, коли 

відмовляли небажаному нареченому. Отже, гарбуз – ознака 

відмови, поразки, невдачі. Цікаве пояснення головної ролі 

гарбуза в обряді сватання подано у праці В. Войтовича 

„Українська міфологія”: „Вживання гарбузових страв 

заспокійливо діє на організм, стримує статевий потяг. Імовірно, 

що юнак, якому судився гарбуз, мусив якось і пригоститися 

ним, унаслідок чого інтерес до дівчини пропадав. Це було не 

образливо, а тактовно й мудро” [1, 431]. Дослідниця 

А. Самадова описує цю фразему як приклад запозичення 

польської мови з української, тому що у Польщі був зовсім 

інший звичай – це батьки подавали czarną polewkę (чорний суп) 

у відмову [5, 183].  

У фраземах цього семантичного ряду варіюється, як 

правило, дієслівний компонент: привітати з гарбузом – 

відмовити у сватанні [Кірілкова, 133], винести печеного гарбуза 

ФСГЖ, 40, гарбуза дати ФСГЖ, 40, гарбуза дістати ФСГЖ, 

40, гарбуза піднести ФСГЖ, 40, гарбузу підсунути ФСГЖ, 40, 

годувати гарбузами ФСГЖ, 40, дати гарбузячої каші [ФСГЖ, 

80], облупити гарбуза [Аркушин, 84]. 

Зауважимо, що порівняння є найбільш численними у 

фразеологічній системі говірок, а це вказує на активність їх 

уживання та територіальне поширення. Цінний матеріал подано 

у Словнику стійких народних порівнянь О. Юрченка та 

А. Івченка [Юрченко], де вказано територію поширення 

одиниць, в окремих збірках систематизовано стійкі порівняння, 

записані у західноподільських і південноволинских говірках 

[Коваленко], у поліських говірках [Доброльожа 1997]. 

Компаративні фраземи подано з ідентифікацією їх семантики, 

зафіксовано приклади порівняльних конструкцій, які втратили 

реальні компаративні відношення (компоненти виразу не 

зберегли семантику).  

Компонент гарбуз найчастіше вживається у фраземах на 
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позначення зовнішнього вигляду людини: голова як гарбуз у 

кого – хто-небудь має велику круглу голову [2, 134], як гарбуз – 

дуже товстий [УУ, 2013, 124], як великий гарбуз – дуже товстий 

[УУ, 2013, 124], гарний як гарбуз на городі [Доброльожа 2003, 

82], морда як репнутий гарбуз [Доброльожа 2003, 84], круглий 

як гарбуз [Доброльожа 2003, 102], морда як здоровий гарбуз на 

баштані [Доброльожа 2003, 102], пузо як гарбузо [Доброльожа 

2003, 102], лисий як гарбуз [Доброльожа 2003, 106], пýзо йак 

гарбýз – товстий [4, 243], 
|
тоўстиǐ йак гар

|
буз ‘дуже гладкий’ 

[Коваленко, 43], кру
|
тиĭ йак гар

|
буз ‘товстий’ [Коваленко, 43]. 

Фраземіці тематичної групи ‘Поведінка людини’ 

притаманні й загальні, і специфічні ознаки номінації, що 

зумовлено не в останню чергу особливостями об’єктів 

номінації, їх пізнання та закріплення цих результатів засобами 

мови: як гарбуз – образитися без підстави [Кірілкова, 41], як 

свиня в гарбузах – зовсім не розуміти чогось; бути необізнаним 

у певних сферах діяльності [Кірілкова, 149], розбирається як 

свиня в гнилому гарбузі [Доброльожа 2003, 14], любить ласку як 

свиня гарбузу [Доброльожа 2003, 22], вибрав як свиня гарбузу 

[Доброльожа 2003, 33], випаскудив як свиня гарбуз [Доброльожа 

2003, 33], викотився як гарбуз [Доброльожа 2003, 129]. 

Лише у „Фразеологічному словнику східнослобожанських 

і степових говірок Донбасу” В. Ужченка та Д. Ужченка 

зафіксовано приклади фразем-відповідей на питання „Звідки я 

взявся?” у розмові з малими дітьми, де опорним є компонент 

гарбуз: серед гарбузів найшли (знайшли, сидів) – евф. Те, що 

найшли в гарбузах [УУ, 2013, 124], найшли (знайшли) в гарбузах 

кого – евф. Про народження дитини [УУ, 2013, 124]. 

Гарбудз мамі твої – український традиційний „прокльон” 

з уживанням слова гарбуз: „… дівчина, яка не хотіла прийняти 

сватання нелюбого хлопця, підносила йому гарбуза, тобто 

створювала йому неприємність. Таку саму „неприємність” 

співбесідник бажає створити й матері свого супротивника” 

[3, 162]. 

Отже, спектр значень фразеологічних одиниць з 

компонентом гарбуз дуже широкий, що засвідчує високий 

рівень образності, дотепності та жартівливості. Публікація 

фразеологічних словників інших говорів дозволить у 

майбутньому проаналізувати просторове поширення фразем та 
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їх компонентів, виявити приклади ареальних кореляцій. 
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Галина Доброльожа. – Житомир : Вид-во „Волинь”, 2003. – 160 с. 
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Донбасу : 6-е вид. / Віктор Ужченко, Дмитро Ужченко. – Луганськ, 
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ЛІНГВОМЕНТАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ 

ДЕРЖАВА В УКРАЇНСЬКОМОВНІЙ АФОРИСТИЧНІЙ 

КАРТИНІ СВІТУ 

Жанна Колоїз (Криворізький педагогічний інститут 

ДВНЗ „Криворізький національний університет”, професор) 

Упродовж останніх десятиліть паремійний корпус загалом 
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й афористичний зокрема неодноразово ставали об’єктом 

зацікавлення науковців різних царин. Попри посилений інтерес 

до відповідних одиниць чимало питань, пов’язаних із 

дослідженням і власне паремій, або народних афоризмів, і так 

званих авторських афоризмів, залишаються дискусійними [1]. 

Зазвичай афоризмами прийнято називати короткі, глибокі 

за змістом і закінчені в смисловому плані судження, що 

належать певному автору й образно оформлені. Витлумачення 

афоризмів частково модифікуються залежно від набору 

диференційних ознак, виокремлюваних тим чи тим ученим. 

Не викликає принципових заперечень і твердження про те, 

що авторській афоризм вирізняється не лише оригінальною, 

влучною, виразною, легкою для запам’ятовування формою, але 

й планом змісту, що являє собою „продукт узаємодії 

узагальненого значення, дискурсивного змістового 

„прирощення” і прагматичної установки [2, 119]. 

Афоризми, маніфестуючи передовсім світоглядно-

естетичні пріоритети їх автора, водночас засвідчують 

культурно-національну специфіку, відображають національну 

картину світу й сприймаються як лінгвокультурні універсалії, 

репрезентують ті чи ті концепти української культури. 

Аксіоматично звучать твердження про те, що „концепт 

увесь час перебуває в динаміці, його грані шліфуються, а 

глибина вертикального культурно-національного контексту 

збільшується” і що „зміст концепту як основної одиниці 

ментальності, ментальної сутності визначається всією 

розмаїтістю контекстів його вживання й залежить від 

світоглядних домінант” [3, 292]. 

Одним із ключових концептів української культури є 

концепт держава, що загалом витлумачується як „апарат 

політичної влади в суспільстві” або „країна з таким апаратом 

політичної влади” (пор.: іменник держава є похідним від 

дієслова держати – „тримати, управляти”). Такий зміст 

маніфестований і в афористичній картині світу, як-от: Держава 

– держить. Бо вона держава. У неї скіпетр влади у руці 

(Л. Костенко). До того ж саме в афоризмах відбувається його, 

так би мовити, вторинна концептуалізація, що використовує 

приховану метонімію (пор.: скіпетр влади у руці). 

Концепт держава як інтерпретатор відповідного смислу в 
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українськомовній афористичній картині світу постійно 

модифікується, конкретизується, уточнюється. Актуалізується 

насамперед художньо-семантичне наповнення держава – земля, 

держава – країна, держава – Україна, наприклад: Історії ж бо 

пишуть на столі. Ми ж пишем кров’ю на своїй землі 

(Л. Костенко); Ми бездомні у своєму домі, ми безпритульні у 

своїй країні (Л. Костенко); Є боротьба за долю України. Все 

інше – то велике мискоборство (Л. Костенко); Нам пора для 

України жить (І. Франко). У такому разі лексеми на зразок 

земля, країна обов’язково мають атрибутивні поширювачі у 

вигляді присвійних займенників, як-от: своя земля, своя країна, 

що асоціюються з державою, з державою Україною, або 

українською державою (державністю) (пор.: Справа здобуття 

української державності – це справа нації української, а не 

якогось класу чи партії (С. Петлюра).  

Боротьба за право керувати державою – це боротьба за 

владу, за політичне панування, що подекуди відображає стан 

суспільства, у якому відсутні закони, немає певних обов’язкових 

норм поведінки і т. ін.: Біда України в тому, що нею керують 

ті, кому вона не потрібна (М. Грушевський), а Україна 

незалежна – від української нації передусім (Р. Доценко), бо 

Населення на Вкраїні – малоросійські хохли (Остап Вишня). 

Активне противенство, зіткнення між протилежними 

соціальними групами, станами, протилежними напрямками і 

т. ін. призводить до непорозумінь, розчарувань і хаосу: Вічна 

парадигма історії: за свободу борються одні, а до влади 

приходять інші (Л. Костенко); Українська Україна нині існує на 

рівні громадського об’єднання, якому держава надала всі права, 

не взявши на себе ніяких зобов’язань перед ним (Р. Доценко), що 

може мати значно негативніші наслідки – утрату незалежності, 

яку виборювало не одне покоління: Ми що не виборем, то 

втратим, і в цьому вся наша біда (Л. Костенко); Отримали 

Україну без бою і здають без бою. А втім, чого без бою? 

Б’ються поміж собою (Л. Костенко); Оскільки Україна віками 

була колонією, то зовсім не дивина, що українські міста й досі 

ще лишаються осідками метрополії (Р. Доценко). Кожен 

справжній українець, законослухняний громадянин своєї 

держави, повинен пам’ятати загальновідомі істини: Наша сила – 

в єдності, а порука успіху наших змагань – у державній 
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слухняності (С. Петлюра); Державу треба будувати з підмурка, 

щоб кожен свою цеглинку поклав. А з того каміння, що за 

пазухою, держави не збудуєш (Л. Костенко). 

В афористичній картині світу досить рельєфно 

представлено семантичне наповнення держава – нація (держава 

– народ, держава – людина, держава – українець, держава – раб 

тощо), наприклад: Шлях звільнення кожної нації густо кропиться 

кров’ю (С. Петлюра); Народи всі живуть сьогодні, А ми живем 

напередодні (Ю. Рибчинський); Демократія тим і добра, що при 

демократії не держава руйнує людину, а людина будує державу 

(Л. Костенко); Кожен українець – це „троїсті музики”: одне – 

думає, друге – каже, третє – робить (І. Драч); Чим більш рабів є 

в Україні, Тим більше слави у Москви (С. Горлач). Такі афоризми 

„мають універсальну адресацію й реалізують комунікативні 

завдання повідомлення нових знань чи апеляції до наявних у 

когнітивній базі учасника комунікативного акту” [1, 83]. Вони 

транслюють ціннісно-нормативну систему, сформовану в процесі 

розвитку суспільства. 

Подекуди концепт держава маніфестований крізь призму 

семантичної сфери держава – ми, наприклад: Ми вже як той 

сухогруз, що недавно розломився у Чорному морі. Одну частину 

відносить у бік Європи, друга дрейфує до Росії. А на вцілілій 

кормі матроси варять борщ (Л. Костенко); Розп’ято нас між 

Заходом і Сходом. Що не орел – печінку нам довбе. Зласкався, 

доле, над моїм народом, Щоб він не дався знівечить себе 

(Л. Костенко); А що Москва? Москві немає діла. Ми – щит 

Європи і свій хрест несем. Хіба їй що? Вона іще й зраділа – де 

двоє б’ються, третьому хосен (Л. Костенко). У такому разі 

авторське ми усвідомлюється як „я + інші” й протиставляється 

займенниковій формі вони, що інтерпретується як „інші”: Це не 

держава винна, це ті, кого вони обрали за своєю подобою 

(Л. Костенко). Універсальність подібних афористичних висловлень 

визначається тим, що „кожен адресат має змогу ототожнити 

себе із суб’єктом ситуації” [1, 83]. 

Доволі часто семантичне наповнення концепту держава в 

афористичній картині світу увиразнене за рахунок прикметників 

український або національний, як-от: Всесвіт – український, 

якщо він не український, то це – не всесвіт (В. Цибулько); Кров 

закінчує глибокі процеси національних емоцій (С. Петлюра) 
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Тільки вірність і слухняність творять передумови успіху 

національної боротьби (С. Петлюра). 

Українськомовний афористичний корпус репрезентує 

досить широкий семантичний спектр концепту держава. 

До того ж семантичний вектор модифікується, афористичні 

висловлення апелюють до проблем, актуалізованих в умовах 

сьогодення, передусім до проблеми захисту державного 

суверенітету й територіальної цілісності: В боротьбі виростає 

сила (С. Петлюра); Кров, пролита для великої мети, не засихає 

(С. Петлюра); Борись в ім’я честі. Якщо доведеться ще раз 

бути пораненим, проливай свою кров, як благотворну росу, і 

усміхайся (О. Довженко); Якщо направду любиш Україну – зійди 

їй з дороги (Б. Нижанківський) і т. ін. Проілюстровані афоризми 

спонукають до осмислення загальнолюдських цінностей і 

національних пріоритетів, що відповідають моральним запитам 

суспільства загалом і людини зокрема. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ЯК ЗАСІБ 

МОВНОЇ ГРИ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ 

Вікторія Косменюк (Черкаський національний 

університет імені Богдана Хмельницького, студентка) 

Наук. керівник – доц. Шитик Л. В. 

Сучасні кардинальні зміни в усіх сферах життя виразно 

відображені в мові. Інноваційних змін особливо зазнає 

фразеологія як найбільш мобільний компонент сучасної 

літературної мови: виникають нові фразеологічні одиниці, 

відбувається витіснення, активізація чи трансформування 

деяких уживаних стійких зворотів.  

Трансформовані фразеологізми зазвичай є засобом мовної 

гри, призначення якої – створення комічного ефекту. Словесна 

незвичайність, почасти неправильність, свідомо чи навмисне 
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створена мовцями, сприяє посиленню комічного ефекту, 

привертає увагу респондента до описуваних подій, примушує не 

тільки посміятися над ними, але й вплинути на їхній хід.  

У науковій літературі репрезентовано значну кількість 

праць, присвячених проблемі вивчення фразеологічних одиниць. 

Відсутність єдиного погляду на поняття трансформації 

фразеологізмів спричинила різні підходи до класифікації 

способів структурно-семантичних перетворень стійких зворотів. 

Одні дослідники співвідносять їх із мовними рівнями [4, 115], а 

інші за основну ознаку беруть зміну кількості компонентів 

фразеологічних одиниць, структури, семантики тощо 

(класифікації А. Мамалиги [2], О. Пономарева [3, 126128] та ін.). 

Окрім питань класифікації фразеологічних трансформерів, 

визначення їхнього прагматичного потенціалу має важливе 

значення для створення цілісної картини фразеологічної 

системи української мови, тому нині нагальною є потреба 

укладання бази даних функційно-комунікативного вияву 

фразеологічних трансформерів, що важливо в прикладному 

аспекті.  

Мета роботи полягає в типологізації способів 

трансформування фразеологізмів та у створенні фрагмента 

лінгвістичної бази даних трансформерів фразеологічної одиниці 

Не такий страшний чорт, як його малюють.  

У процесі наукового дослідження укладено базу даних, що 

містить трансформери фразеологічної одиниці Не такий 

страшний чорт, як його малюють. Усього дібрано й 

проаналізовано 86 одиниць (див. Таблиця 1). Така кількість 

трансформерів уможливила створення конструктивної типології 

способів трансформації фразеологізмів. 

Таблиця 1 
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Інтегровано осмисливши теоретичні студії та 

систематизувавши дібраний матеріал, пропонуємо вдосконалену 

типологію способів трансформації фразеологізмів.  

Для трансформованих фразеологічних одиниць характерні 

кількісні та якісні зміни компонентного складу стійкої одиниці, 

що прогнозує синтаксичну, граматичну й семантичну 

модифікації.  

1. Зміна комунікативної настанови фразеологізму, або 

синтаксична трансформація, що спричинює зміни синтаксичної 

організації конструкції, зокрема: зміну комунікативної функції 

фразеологізму, характеру предикативних відношень, 

модального плану, інверсію, модифікацію речення за ступенем 

вияву особовості. Дібраний мовний матеріал засвідчує 

комплексні трансформації, напр.: Чи такі вуглеводи страшні, 

як ми думаємо? (перетворення речення з розповідного на 

питальне, із заперечного на стверджувальне (унаслідок 

вилученням заперечної частки не), зміна порядку розташування 

компонента страшні із препозиції в постпозицію, що робить 

його логічно наголошеним, та модифікація односкладного 

речення як його малюють на двоскладне як ми думаємо). 

2. Зміни компонентного складу фразеологічних 

одиниць, або структурно-семантична трансформація, 

результатом якої є модифікації граматичної форми компонентів 
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чи лексичного складу сталих словосполучень зі збереженням 

або зміною звичної кількості компонентів фразеологічної 

одиниці. Кількісні модифікації логічно називати змінами, а 

трансформації зі збереженим складом – замінами.   

1) Лексична заміна компонентів, що передбачає заміну 

одного, кількох чи всіх компонентів фразеологізму, зокрема: 

антонімами (напр.: Не такий страшний Бог, як його малюють); 

синонімами (напр.: Не такий страшний Дідько, як його 

малюють); лексемою іншого семантичного розряду (напр.: Не 

такий вікенд страшний, як його малюють). 

Ступінь охоплення фразеологічної одиниці субституцією 

(заміною) може бути: а) мінімальним (заміна одного 

компонента, напр.: Не такий страшний Крим, як його 

малюють); б) помірним (зміна двох, трьох компонентів, напр.: 

Не такий страшний закон, як його трактують); 

в) максимальним (замінюють усі компоненти стійкого звороту, 

напр.: Не такі молоді жінки, як вони про себе говорять). 

2) Кількісні зміни компонентного складу, що 

передбачають розширення чи скорочення фразеологічних 

одиниць.  

Розширення компонентного складу фразеологізму (або 

експлікація, поширення) пов’язане зі змінами усталеного 

кількісного складу стійкої одиниці. У дібраних прикладах 

зафіксовано не тільки поширення, а й лексичну заміну одного з 

компонентів, напр.: Не такий страшний бандерівець, як його 

малюють на Сході (поширення обставиною).  

Скорочення компонентного складу фразеологічних 

одиниць, що являє собою звуження меж фразеологізму, 

усічення його окремих компонентів.  

Дібрані приклади демонструють усічення разом із 

лексичною заміною компонента, напр.: Не такий страшний ЄС; 

Не такий страшний целюліт. Іноді усічення супроводжується 

використанням тієї частини, що залишилася, як компонента 

складеного іменного присудка (напр.: Допомога для дитини при 

народженні – не такий страшний чорт), як частини 

безсполучникового складного речення зі значенням причини 

(напр..: Не такий страшний чорт: Динамо впевнено перемогло 

МанСіті в Києві). 

3. Контекстне обігрування фразеологізму, суть якого 
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полягає в тому, що в спеціально створеному мовному оточенні 

трансформаційних змін може зазнавати фразеологізм загалом чи 

якийсь один його компонент. Зафіксовано каламбур, 

побудований на протиставленні контекстуальних антонімів, 

уведених у структуру вихідної фразеологічної одиниці, напр.: 

І раб з головою свинопаса не такий страшний, як раб-

академік. 

Отже, реалізований науковий пошук засвідчує, що 

дослідження фразеологічної трансформації як специфічного 

засобу мовної гри є складником належного осмислення й 

удосконалення вчення про фразеологічну систему української 

мови.  
Література 

1. Бондаренко Т. Г. Фразеологические трансформеры в фактуре 

медиадискурса (лингвистический опыт украинских СМИ) / 

Т. Г. Бондаренко // Проблемы современной лингвистики (Языковые 

контакты) : материалы ІІ Международной научной конференции. – 

Вакu, 2007. – С. 31–36; 2. Мамалига А. І. До питання про структурно-

семантичні зміни фразеологізмів у мові газет / А. І. Мамалига // 

Українське мовознавство. Республік. міжвідом. наук. зб. – К. : Наукова 

думка, 1973. – Вип. 1. – С. 72–80; 3. Пономарів О. Д. Фразеологія та її 

стилістичні можливості / О. Д. Пономарів // Стилістика сучасної 

української мови. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 

С. 120–131; 4. Ужченко В. Д. Українська фразеологія : навч. посібник 

для філол. фак. ун-тів / В. Д. Ужченко, Л. Г. Авксентьєв. – Х. : Основа, 

1990. – 167 с.; 5. Шитик Л. Функційно-стилістичний потенціал 

фразеологічних одиниць (на матеріалі роману „Записки українського 

самашедшого” Ліни Костенко) / Людмила Шитик, Олеся Нестеренко // 
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МОВА ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Маргарита Кравченко (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, доцент) 

Заслуга Б. Грінченка-драматурга полягала в тому, що він 

відмовився від етнографізму, „драми гопака й горілки”, 

інтелектуалізував мову, замаскувавши під історичних героїв 

п’єс сучасних авторові національних інтелігентів. Саме тому, на 

нашу думку, драматичні твори письменника є джерелом 

соціальної характеристики персонажів. 
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Власне історичне тло цих п’єс розпізнаємо за ключовими 

словами – історизмами: козак, татарва, лях, невільник, жовнір, 

полковник, сотник, осавула, писар, назвами запорізьких 

побутових реалій. 

Традиційно портретні характеристики подаються в 

авторських ремарках, що передують певній дії. Так, у драмі 

„Серед бурі” портрет полковника деталізується ознаками вусів 

(чорні), волосся (чорне), одягу (козацький жупан кармазиновий), 

наявністю зброї – шабля [2, 461], кинджал, пістоль [2, 434]. 

Характерно, що вуса – найчастотніша художня деталь і щодо 

модифікацій кольору (біляві, чорні, сиві), і щодо форми 

(закручені, короткі, довгі) [2, 463]. У поемі „Лесь, преславний 

гайдамака” подано таку портретну характеристику: „Стан 

високий, ус козацький, Чорні брови…” [3, 173]. Драматург 

прагне узагальнено позначати типаж персонажів за допомогою 

словосполучень: звичайне козацьке обличчя, пиндюча козацька 

постать [2, 463]. 

Колорит часу створюють і синонімічні ряди для називання 

козаків: козак, січовик, запорожець, лицар; товариш, 

товариство; братчики, брат-козак, голота-козацтво, 

наприклад: „Парубки селянські жваві Запорожці-козаки, 

Залицялися до неї…„ [3, 153]; „[Панас:] А ти, козаче, звідки 

взявся?” [2, 341]; „[Панас:] Як був малий – Панасом мати звала, 

Січовики ж товариші мене Ще й Вершлягом прозвали…” [2, 

343]; „[Невільник 5:] Ще ж, братчики, сьогодні і неділя!” [2, 

363]; „[Панас:] Ізроблено, щоб ти порядкувати Звикав, 

привчавсь над братом-козаком” [2, 383]; „[Яким:] 

Хмельницький… зібрав до себе запорожців і так голоту-

козацтво…” [2, 426]. 

Б. Грінченко уводить у контекст історичні військові назви 

сотник [2, 537], полковник [2, 536], козак-вартовик [2, 533], 

шанці [2, 521], канчук [2, 362], чайка [3, 159], характерні 

військові поняття козак городовий, лейстровий, гетьман 

польний, коронний, наприклад: „Не раз він плавав під турка в 

чайках, Не раз і з ляхами стинався…” [3, 159]; „[Мусій:] Так 

глянути, то з одежі мов козак городовий…” [2, 426]; „[Яким:] 

Козак лейстровий… з табору гетьмана коронного Потоцького 

посланець” [2, 426].  
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Відповідно до часу стилізується й мова поневолювачів, у 

якій виявляється ставлення до невільників-козаків через 

уведення зневажливих згрубілих лексем нероба, пес, собака, 

джавр: „[Доглядач:] Гей ви!.. Нероби ви, собаки, джаври 

кляті!” [2, 343]; „[Халіль:] Як смієш ти штовхать, гидотний псе? 

Дивись, хто йде, джавуре кривовірний!..” [2, 352]; „[Доглядач:] 

А знаєш ти, треклята псино, га?” [2, 362]. 

Стан поневолення конкретизується історизмами для 

позначення татар, характерними тюркізмами на зразок 

бусурмен, татарва, ясир, гарем, башо-катюга, наприклад: 

„[Панас:] А то бува, як Бог не пожаліє, Та у степу наскочить 

татарва. То забере, в ясир її потягне, І купить пан якийсь в 

гарем…” [2, 390]; „[Дмитро:] Я б показав тобі, башо-катюго, І 

панським псам твоїм, як козаки Турецькії довбешки вміють 

сікти!..” [2, 401]. 

Для окреслення доби січового козацтва важливими є 

номінації, що мають ознаку – прикметник козацький: „[Панас:] 

Я не журивсь, – це не козацька річ” [2, 345]; „[Фатима:] Його 

словам ти не дивуйся, пані, Бо в тій землі козацькій всі такі…” 

[2, 355]; „[Панас:] Не пускай отруті бусурменській Залазити в 

твою козацьку душу” [2, 383]; „[Олена:] Широкий степ… могили 

на степу, Козацькії високі могили…” [2, 412]; „[Крутько:] …що 

лицар він Уславлений і ранами окритий, Козацькії звичаї знає 

всі…” [2, 482]; „Багато голів з пліч могутніх стяла Важенна 

козацька шаблюка” [1, 93]. 

Драматург використовує також стійкі словосполучення, 

що виконують функції художніх конкретизаторів історичної 

доби військових козацьких змагань, зокрема: „[Панас:] А 

козакові так Журитися не личить!” [2, 345]; „[Яким:] Раз мати 

родила, – раз і вмирати!” [2, 448]; „[Білоченко:] Лицарська річ – 

у бої полягти” [2, 465]; „[Коваленко:] Велична річ – лицарство, – 

Я все життя із шаблею прожив…” [2, 475]; „[Козаки:] Вмремо 

– не подамось!” [2, 495]. 

Письменник маркує історичний час стислими ремарками 

щодо побуту, обстановки дії, у яких деталізує меблі – лави, стіл, 

ослін, дзигля; посуд – миски, тарілки, кубки, чарки. 

Відмовляючись від надмірної деталізації побутових сцен, 

Б. Грінченко за допомогою двох-трьох деталей створює 

предметне історичне тло. Необхідні „для ідентифікації в часі й 
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просторі словесно-зображальні засоби, тобто назви тогочасних 

реалій атрибутів і понять” [4, 27], як правило, подано у 

ремарках: „Круг огню сидять і лежать козаки… Двоє-троє 

пряжуть сало на вогні, на шпичку настромивши; дехто люльки 

курить. Один козак з бандурою в руках…” [2, 516]; „Світлиця в 

господі сотника Лясовського … Ніч, на столі свічка” [2, 480]. 

Отже, мовна організація драматичних творів Б. Грінченка 

представлена зокрема уживанням історичної лексики, 

зневажливих згрубілих лексем, стійких словосполучень і 

підпорядкована естетичному задуму автора. Основна увага 

драматурга зосереджується на психологічному соціальному 

конфлікті. 
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ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЕЗІЇ  

ІВАНА НИЗОВОГО „ЯКЩО ПРИЇДЕШ, ТО НІЧОГО …”  

Оксана Кравчук (ДЗ „Луганський національний 

університет  імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, доцент)  

Якщо приїдеш, то нічого  

Я не скажу,  

Й не будеш знати,  

Як серед мороку нічного  

Молодиком збиралось стати  

Моє останнє сподівання,  

Моя мара пізньоосіння,  

Коли не на твоє кохання,  

То вже бодай на розуміння.  

А не приїдеш – перемовчу,  

Перетовчу душі потребу,  

І розіллється місяць жовчю  

По охололому вже небу.  

І не чекатиму світання,  
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Як з царства мертвих ‒ воскресіння:  

Зумів я вигадать кохання,  

Та не спромігсь на розуміння… (І. Низовий).  

Представлена поезія Івана Низового належить до інтимної 

лірики. Це звернення до коханої ліричного героя, який глибоко 

переживає розлуку з нею. Вірш складається всього із 17 рядків, 

але наповнені вони багатством асоціацій, глибиною поетичного 

бачення й звучання. Провідний мотив твору – нерозділене 

кохання. Тип мовлення – роздум.  

Через увесь вірш проходить мотив невизначеності, 

невпевненості ліричного героя у своєму коханні, і саме цьому 

ідейно-тематичному задуму підпорядковане використання 

поетом структурних одиниць усіх мовних рівнів.  

У тексті виділяємо дві тематичні частини, що 

відповідають поділу на 2 строфи, які побудовані на принципі 

антитези:  

1) сподівання ліричного героя на те, що кохана приїде до 

нього та розділить його почуття;  

2) розчарування в коханні, спроба забути про нього.  

Із цією ж метою автор уживає на початку першої й другої 

строфи антоніми: приїдеш ‒ не приїдеш.  

В аналізованому художньому творі представлені всі види 

інформації. Змістово-фактуальна повідомляє про факти з 

реального життя, відчувається в манерах, поведінці героя. 

Змістово-концептуальна інформація тісно пов’язана зі змістово-

фактуальною. Вона передає душевні страждання, думки 

ліричного героя про те, чи приїде до нього його кохана, і 

простежується в тканині всієї поезії. Насамперед, в останніх 

рядках: Зумів я вигадать кохання, Та не спромігсь на 

розуміння… 

Змістово-підтекстова інформація полягає в тому, що герой 

сподівається на взаємне кохання, плекає надію на „воскресіння” 

душі й серця.  

Вірш складається з трьох речень, що являють собою 

складні синтаксичні конструкції, покликані передати 

багатоманітність поневірянь, думок, страждань та сподівань 

героя, звернених до його коханої особи.  

Перша тематична частина поезії пройнята світлими 

думками, надією; тут зустрічаємо метафору з яскравим 
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епітетом: Молодиком збиралось стати Моє останнє сподівання, 

Моя мара пізньоосіння.  

З метою передачі туги, суму героя в другій частині тексту 

автор майстерно використовує більше художніх засобів: епітети 

(охололе небо), метафори (перетовчу душі потребу, розіллється 

місяць жовчю), порівняння (світання – як з царства мертвих – 

воскресіння).  

Отже, образні засоби використані І. Низовим для показу 

стосунків персонажів і розкриття їх внутрішнього стану.  

У поезії автор дотримується перехресного римування та 

точних рим, що сприяє ритмізації твору: нічого ‒ нічного, 

сподівання ‒ кохання, знати ‒ стати, розуміння ‒ воскресіння, 

потребу ‒ небу та ін.  

Віршовий розмір – чотиристопний ямб.  

Застосувавши кількісний прийом лінгвістичного аналізу 

тексту, ми виявили, що в поетичному творі переважають 

іменники (16), які вжиті з метою передачі почуттів героя. Далі за 

кількістю йдуть дієслова (13), що допомагають авторові 

розкрити думки, сумніви, наміри, та сполучники (11), які 

виступають засобами зв’язку речень. Уживання особового 

займенника я та присвійних моє, моя, твоє підкреслює 

інтимність почуттів героя. Розмаїття частин мови відображає 

яскраву гаму почуттів, міркувань ліричного героя про те, яка 

доля спіткає його мрії та сподівання на взаємне кохання.  

Поезія відзначається живим мовленням. У лексичному 

складі переважають загальновживані слова, хоча автор 

використав значну кількість лексем з абстрактним значенням: 

воскресіння, кохання, розуміння, світання, сподівання, душа, 

завдяки чому художньо-поетична мова твору набуває високого 

рівня узагальнення. Водночас зазначимо, що ці іменники 

складають яскраву предметно-логічну сітку, що об’єднує 

контекстуально тематично близькі слова.  

Повторення подовженого м’якого звука [н′:] (останнє, 

сподівання, пізньоосіння, кохання, розуміння, світання, 

воскресіння) передає ніжні, зворушливі почуття ліричного героя 

твору.  

Останні рядки першої й другої строф задля увиразнення 

художнього мовлення мають епіфори на розуміння, кохання, що 

є концептуальним для розуміння ідейно-тематичного змісту 
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тексту.  

Отже, ідеєю поезії є звеличення кохання як надважливого 

почуття в житті людини, яке впливає на її емоції, настрій, 

самопочуття.  

Трикрапки в кінці вірша означають незакінченість думок, 

невизначеність, безперервність, неможливість остаточного 

вирішення ключової проблеми, сподівання на те, що все може 

змінитися. Із цією ж метою в тексті переважають дієслова 

простої, складної та складеної форм майбутнього часу: приїдеш, 

не скажу, перетовчу, розіллється, чекатиму, будеш знати.  

Отже, незавершена конструкція вірша повністю 

підпорядкована провідній думці твору – неможливість 

вирішення людиною суперечки між власними душевними 

переживаннями. І цьому задуму якнайкраще відповідають 

використані автором одиниці всіх мовних рівнів.  

Тонкий ліризм поезії І. Низового зворушує душу читача, 

змушує його глибоко переживати й замислюватись над цінністю 

найкращих почуттів у житті людини.  

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ  

В ШКІЛЬНІЙ РИТОРИЦІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА 

ІННОВАЦІЯ 

Дар’я Кривенко (Бердянський державний педагогічний 

університет, студентка) 

Наук. керівник – доц. Нищета В. А. 

У шкільній освіті в Україні набувають популярності 

методики й технології, що ґрунтуються на інноваційних засадах. 

Науковці й педагоги-практики все частіше послуговуються 

поняттями „інновація”, „інноватика”, „інноваційне мислення”, 

„інноваційна культура”. Це не випадково, оскільки сучасне 

життя потребує фахівців, які володіють високою 

комунікативною культурою та етикетними нормами поведінки, 

зокрема, комунікативної, тому пріоритетним напрямом 

модернізації шкільної мовної освіти є її риторизація, що є також 

інновацією.  

Мета статті – висвітлити практичні аспекти реалізації 

діяльнісного підходу в процесі здобуття шкільної риторичної 

освіти як педагогічні інновації. 

Л. Ващенко тлумачить інновації в освіті як „процес 
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творення, запровадження та поширення в освітній практиці 

нових ідей, засобів, педагогічних та управлінських технологій, у 

результаті яких підвищуються показники (рівні) досягнень 

структурних компонентів освіти, відбувається перехід системи 

до якісно іншого стану” [3, 338]. Отже, інновація – це 

нововведення, новизна, зміна, уведення чогось нового в освітній 

системі. 

К. Баханов, проаналізувавши велику кількість джерел, 

схарактеризував ознаки інноваційних педагогічних систем: 

„основною метою є розвиток особистості та різноманітних форм 

мислення кожного учня; позиція вчителя зорієнтована на 

особистість учня; … у пізнавальній діяльності висуваються 

творчі й реконструктивні завдання; … основними формами 

навчання є групова та індивідуальна, що ґрунтується на довірі 

до дитини, опорі на її здатності відповідати за себе, стимуляції 

почуття гідності та самоповаги; максимальне залучення до 

навчання власного досвіду учнів, їх мислення; основу мотивації 

учнів складає досягнення успіху й самореалізації особистості” 

[1, 22]. Виходячи із наведеної цитати, наголосимо, що інновація 

в освіті – це те, що призводить до формування й розвитку 

нового в особистості, яка навчається (здібностей, здатностей, 

спроможностей, компетентностей). 

Державний стандарт базової й повної загальної середньої 

освіти ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, 

компетентнісного й діяльнісного підходів, і діяльнісний підхід 

„спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування 

здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції 

до соціокультурного та природного середовища” [2]. 

Практичними аспектами реалізації діяльнісного підходу в науці 

та практиці вважають групову навчальну діяльність та 

інтерактивні методи навчання. 

Групова навчальна діяльність, на думку О. Ярошенко, – це 

„спільна пізнавальна діяльність учнів у складі малих груп, які 

створюються з учнів одного класу і діють відносно тривалий 

час. … Результат виконання групової роботи не зводиться до 

механічної суми результатів індивідуальних дій членів малої 

групи, а є вищим за рахунок прояву групового ефекту” [3, 151].  

В. Андрієвська звертає увагу на позитивне ставлення 

учнів до групового навчання, що сприятливо впливає на 
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результат такої діяльності. Науковець виділяє окремі чинники 

ефективності застосування групових форм навчальної 

діяльності: підвищення активної діяльності учнів у складі груп; 

поглиблення розуміння предмета завдяки обміну інформацією; 

краще усвідомлення способів дій; розвиток водночас 

суперницьких і співробітницьких мотивів, ініціативності 

[3, 153]. 

Наведені переваги групових форм навчальної діяльності 

співвідносяться з мотиваційними та результативними 

характеристиками шкільної риторичної освіти, оскільки одним з 

її смислових центрів є залучення школярів до діалогічної 

культури як запоруки партнерства, співробітництва, 

співдружності – позитивних форм взаємодії (В. Нищета). 

На думку О. Пометун, групову навчальну діяльність варто 

розглядати крізь призму інтерактивних методів навчання, 

оскільки і групове, і інтерактивне навчання – складники 

кооперативного навчання. Науковець пропонує інтерактивні 

методи (синтез думок, спільний проект, акваріум, мікрофон, 

мозковий штурм, „навчаючи – вчуся”, ажурна пилка, кейс-

метод, дерево рішень, імітації, рольові ігри, метод „прес”, 

континуум, дискусія, дебати, драматизація та ін.) вважати 

діяльнісною характеристикою форм групового навчання [7]. 

Термін „інтерактивність” походить з англійської мови й 

означає „взаємодію”. Тлумачення його науковцями 

неоднозначне, найпоширенішим є розуміння інтерактивності як 

здатності перебувати в діалозі, коли обидві сторони виступають 

суб’єктами. О. Пометун та Л. Пироженко подають таке 

визначення: „Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, 

що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної 

взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання 

(колективне, групове навчання в співпраці)” [6, 20]. 

Особливості інтерактивного навчання можуть бути 

співвіднесені з процесом вивчення риторики – навички 

спілкування, толерантність, досвід активної комунікативної 

діяльності, опора на власний комунікативний досвід і критичне 

мислення логічно відносять до складників риторичних умінь і 

навичок.  

На думку Д. Панькова, школярі в процесі застосування 

інтерактивних методів мають послуговуватися правилами, 
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пов’язаними з комунікативною й риторичною діяльністю: 

„Я активно працюю на заняттях”, „Я говорю тільки від власного 

імені”, „Я не веду кулуарних розмов”, „Я зорієнтований на 

саморозвиток”, „Я дотримуюся принципу „Тут і тепер”, 

„Я поважаю чужу думку”, „Я не говорю паралельно з іншими” 

[5, 7]. Зазначені правила, безумовно, слугуватимуть чинниками, 

що сприяють набуттю учнями риторичної освіти. 

Запровадження інтерактивних методів (технологій) і 

групових форм навчання в шкільній риторичній освіті 

слугуватиме засобом практичної реалізації принципів шкільної 

риторики [4]. 

Різноманітні форми групової роботи та інтерактивні 

методи навчання – діяльнісні аспекти кооперативного навчання 

– як елементи реалізації діяльнісного підходу доцільно й бажано 

використовувати в процесі запровадження риторизації шкільної 

мовної освіти, на уроках української мови та риторики. Вони 

будуть ефективними у формуванні комунікативної вправності й 

риторичних умінь, комунікативної й риторичної 

компетентностей учнів як результативної бази шкільної 

риторичної освіти. Варто вважати це інноваційним процесом: це 

новація, нова справа, що сприяє формуванню й розвиткові в 

особистості школярів нових позитивних якостей. 
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ПЕЙЗАЖНИЙ ЖИВОПИС У ВІРШОВОМУ ТЕКСТІ 

Юлія Кріворогова (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка) 

Наук. керівник – доц. Шутова Л. І. 

Пейзаж уважають одним з різновидів опису, це елемент 

внутрішньої форми художнього твору. Під час аналізу тексту 

пейзажі часто залишаються непоміченими, проте вони несуть 

значне ідейно-художнє навантаження. Найважливіша функція 

пейзажу полягає в тому, що він виступає у творі як додатковий 

опосередкований засіб характеристики окреслюваних у ньому 

героїв, персонажів. Пейзаж має завершену програму, а саме: має 

власний мотив-сюжет, свій драматичний початок або настрій і 

композиційно-зображальний акцент, який стає головним 

цементуючим зв’язком. 

Розглянемо стилістичну роль пейзажу на прикладах твору 

Тараса Шевченка „Садок вишневий коло хати” [3] та Ліни 

Костенко „Пекучий день… лісів солодка млява…” [1]. 

„Садок вишневий коло хати” належить до шедеврів 

української пейзажної лірики. У час його написання у творах 

Т. Шевченка помітно зменшується кількість метафоричних 

образів гротескно-фантастичного й символічного планів. 

У вірші відтворено ідилічну картину весняного вечора в 

українському селі. Прості, зримі, пластичні образи в ньому 

постають з народних і морально-етичних уявлень. Сила 

емоційного впливу цього твору – у природності й рельєфності 

малюнка, у його світлому, життєствердному настрої. У поезії 

відбилася мрія поета про щасливе, гармонійне життя.  

І. Франко відносить цю поезію до ідилічних творів, тобто 

таких, у яких автори „добирають” асоціації, що заспокоюють, 

заколисують уяву читача або просто висловлюють такі асоціації, 

які без жодної напруги „напливають” у заспокоєній поетовій 

уяві [4]. У названій праці І. Франко зокрема писав: „Вся та вірша 

– немов моментальна фотографія настрою поетової душі, 

викликаного образом тихого, весняного українського вечора” 

[4, 88].  

Т. Шевченко використовує досить широку гаму 

колористичної символіки, колористичних образів, якими він 

характеризує українську природу, – „вишневий сад зелений” і 
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„темнії ночі”, „синє море”, „червона калина”, „зелені байраки”, 

„небо блакитне”. Дівчина у Шевченка є „рожевим цвітом”, а 

дитина „червоніє, як квіточка вранці під росою”. Усе-таки поет 

не малює виключно „фарбами”, він захоплює різні наші почуття, 

викликає в душі кольористині образи, але так, щоб вони тут же 

зливалися в одну органічну й гармонійну цілість. У першому 

рядку поезії „Садок вишневий коло хати” автор впливає на 

зорові відчуття, у другому – на слухові, у третьому – відтворює 

синтез зорових і дотикових, у четвертому –  зорових і слухових, 

а у п’ятому – знов зорових і дотикових відчуттів; спеціальні 

кольористичні акценти відсутні, проте цілість – український 

весняний вечір – постає в нашій уяві з усіма своїми контурами, 

кольорами й звуками. 

Поезія „Садок вишневий коло хати” сповнена широкої 

гами переживань. Картини тихої мальовничої природи, 

лагідного сільського вечора існують ніби самі по собі, без 

присутності автора. Погляд ліричного розповідача переходить 

від подробиці до подробиці, доки мазок за мазком не створено 

цілісний образ, у якому все живе та рухається. Теперішній час 

опису має узагальнений характер, тобто майже таким буває 

кожний літній вечір, вечір такий повторюється раз у раз.  

Оцінна позиція автора яскраво відчутна завдяки 

ідилічному настроєві, замилування простим, природним ладом 

трудового життя з чергуванням праці й відпочинку, родинним 

щастям, духовною красою українського народу – усім тим, що 

поет звеличує як найвищі духовні цінності.  

Ліна Костенко – один із тих митців, для яких тема 

природи завжди на чільному місці, природа для поетеси є 

предметом художнього осягнення складних взаємостосунків між 

нею, природою і людиною. Поезія „Пекучий день… лісів 

солодка млява…”  є показовою в іншому плані. Вона виявляє ще 

один феномен Ліни Костенко як особистості, обдарованої 

особливою здатністю. Особистість, наділена такою здатністю, 

приймає на себе радощі й болі і окремої людини, і всього 

народу. Поетеса наділена особливою емпатією до природи. Вона 

тонко реагує на всі її „стани” і „зміни настрою”. Два перші 

рядки поезії – про спекотний літній день, а потім подано 

картину грози: „Тремтіння віт, і жах, і насолода, / Шаленство 

злив у білому вогні ! / Ну, от і все. Одплачеться природа. / Їй 
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стане легше, певно. Як мені”. 

В останніх двох рядках поезії показано повну 

відповідність духовного стану ліричної героїні й природи. Це 

прийом так званого „поетичного паралелізму”. Він допомагає 

читачеві глибоко пройнятися, майже фізично відчути 

зображувану ситуацію. „Поетеса надзвичайно чуйна до того, що 

діється в природі. У численних її пейзажних творах легко 

спостерегти, як мова природи стає мовою душі людини” [2, 51].  

Взагалі опис лісу, дерев, як і опис дощу, часто трапляється 

і в пейзажній, і в натурфілософській ліриці Ліни Костенко.  

Отже, пейзажна лірика найкраще представлена у творах 

таких українських письменників, як Тарас Шевченко та Ліна 

Костенко. Їхні твори найбільш вдало репрезентують 

найважливіші елементи пейзажної лірики. Показуючи красу 

пейзажу, поети доносять до читача красу Батьківщини, 

виховують патріотизм та любов до природи. 
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ЖІНКА У СЛОВІ  

(МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ) 

Крістіна Кузнецова (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка) 

Наук. керівник – доц. Шутова Л. І. 

Такий універсальний вид мистецтва, як література, з 

характерною її особливістю відображення життя в усьому його 

багатстві сприяє появі творів високого художнього рівня, 

насичених відповідною проблематикою, ідейно наснажених, 

таких, що порушують вічні вселюдські питання, висвітлюють 

різноманітні аспекти взаємин чоловіків і жінок. 

Як відомо, не тільки фізіологічна, психічна, але й 

соціокультурна природа жінки істотно відрізняється від природи 
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чоловіка. Це накладає відбиток на творчість, зокрема й 

літературну. Вагоме значення має також належність автора до 

певної національності. Так, українській ментальності 

притаманна кордоцентричність, емоційність письма. Але 

загалом твори, написані чоловіком або жінкою, безпосередньо 

спрямовані на розвиток гармонійної особистості, виховання 

кращих людських якостей (поваги, взаєморозуміння, 

взаємодопомоги, взаємопідтримки, честі, гідності та ін.), 

сприяння визначення свого місця в житті, пошук морально-

ціннісних орієнтирів для мотивації вибору поведінки в різних 

життєвих ситуаціях [2, 18]. Саме поняття „жіноче письмо” було 

запроваджено французькою письменницею Хелен Сікс. На її 

думку, для народження жінки-суб’єкта необхідно створити 

простір, де вона могла б виступати як самостійний та 

рівнозначний із чоловіком суб’єкт соціальної дії. Однією зі 

стратегій реалізації такої програми Хелен Сікс запропонувала 

концепцію „жіночого письма”. Вона стверджує, що в жінки є 

виняткова можливість виражати себе в письмі через жіночний 

стиль, оскільки жінка не знищила свою бісексуальність, а визнає 

наявність іншого в собі. Сікс визначає жіночний стиль письма 

як спосіб, за допомогою якого можна звільнятися від гендерних 

ролей і дозволяти „іншому” ставати видимим.  

Творцями українського „жіночого письма” є непересічні 

особистості, талановиті, оригінальні постаті: Соломія Павличко, 

Оксана Забужко, Тамара Гундорова, Віра Агєєва, Ніла 

Зборовська, Ірен Роздобудько та їхні молодші послідовниці, 

яким під силу виявилося яскраво виразити жіноче начало й у 

філософії та способі художнього мислення, і в непростій галузі 

літературознавства, яку традиційно вважають чоловічою. 

Літературний процес ХХ–ХХІ століття представлений 

творчістю багатьох талановитих письменників, серед яких 

досить виразною є постать Ірен Роздобудько. Сучасна 

українська письменниця й журналістка, майстриня сценарної 

фільмографії та переможниця багатьох літературних конкурсів 

дивує своєю ерудованістю та багатогранністю, адже у творчому 

самовираженні вона, насамперед, прагне бути справжньою. 

Сміливо експериментуючи зі стилями, жанрами, темами, 

сюжетами й героями, успішна письменниця вибудовує власне 

оригінальну життєво-творчу концепцію письма. 
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Манера письма Ірен Роздобудько суто жіноча. Авторка 

змальовує жінку очима жінки. Для цього вона послуговується 

різноманітними прийомами. Зображаючи жіночу суть, 

І. Роздобудько використовує вставлені конструкції, за 

допомогою яких висловлює свою точку зору, коментує епізод, 

загострює увагу читача саме на цьому коментарі: „Я ‒ кохана. 

(Тут, власне, варто б розсміятися!) [1]. У дужках подано 

уточнення, ремарку до цілої картини та її окремих об’єктів: 

„Вона розкинула руки, покрутилася на одній нозі, здіймаючи 

разом із золотистим пилком вихор почуттів і пелюсткову 

заметіль радості, і проспівала дзвінким голосом (хоча слово 

„дзвінким” надто грубе для тієї мелодії, що злітала з її вуст)” 

[1].  

Деякі вставлені конструкції глибоко розкривають жіночий 

спосіб мислення, характер жінки: „За день до свого 

шістнадцятиліття Лілечка зателефонувала мені з ванної 

кімнати (вона завжди зачинялася у ванній, вмикала воду, і ми 

годинами розмовляли про те, про що не встигли договорити під 

час уроків)” [1]. Показуючи схильність жінки до говоріння, 

авторка часто вводить у канву тексту внутрішній монолог: 

„Взагалі-то, зовнішність жінки залежить від того, ким вона 

себе вважає. Поганенькою? Нема питань: стоптані туфлі 

(„Є і нові, але ці шкода викидати!”); дулька з волосся, 

пришпилена на потилиці („Я не якась розцяцькована фіфа з 

біозавивкою!”); суворі очі („Я жінка серйозна, мов 

трансформатор: „Не підходь – уб’є!”) [1]. 

Іноді для посилення образності авторка вводить різного 

роду порівняння: „Де її зустрічають найміцніші обійми (перед 

прощанням обійми багаторукі, як бог Шива!), найпалкіші 

поцілунки (мов останнє бажання перед стратою), найніжніші, 

найвідвертіші найнезрозуміліші шепотіння (так 

перемовляються між собою лише дерева і птахи)” [1]. 

Одна з функцій вставлених конструкцій – показ того, що 

приховане в основному реченні, його оцінка: „Головним його 

гріхом було те, що він… існував. А це означало: їв (залишав після 

себе крихти на столі), мився у ванній (розбризкував воду і 

неправильно вішав рушники), спав (зібгані простирадла), ходив 

на вулицю (брудне взуття!), читав газети (зайве сміття в хаті) 

і взагалі, сновигав по квартирі, залишаючи скрізь сліди свого 
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існування і порушуючи стерильність сімейного гніздечка [1]. 

Ще однією з особливостей творчої манери І. Роздобудько 

є показ душевних переживань героїні через монолог: „ Як вона 

спiвала!! Все моє коротеньке життя летіло слідом за її 

хриплуватим голосом. У збудженому мозку проносились тисячі 

картин i мільйон переконань, що моє життя не зведеться на 

пси! Що я існую, як абсолютно осібна людська одиниця, що не 

пропаду в тонах піску, не перемішаюся з ним, що мої слова, які 

викрикую в подушку i записую в стонадцятий нотатник ще 

знадобляться. I ВОНА донесе їх до таких, як я. Тих, у кого в 

очах завжди, – навіть в запилюженій млявій провінції! – 

плюскотить море, а в скуйовдженому волоссі ночує вiтер” [1]. 

Отже, засоби, які використовує письменниця, несуть 

ідейно-смислове навантаження, допомагаючи читачеві 

наблизитись до розгадки таємниці жіночого єства. 
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МОЛОДІЖНИЙ ЖАРГОН – ДОБРО ЧИ ЗЛО? 

Альона Лапта (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

магістрантка) 

Наук. керівник – доц. Бойцун І. Є. 

Молодіжний жаргон є одним із шарів розмовного стилю 

сучасної української мови, який динамічно змінюється й 

поповнюється. Як зазначає мовознавець О. Пономарів, „дуже 

багато жаргонізмів виникає в молодіжних колективах, зокрема 

студентських…” [1, 100]. 

У молодіжному середовищі жаргон побутував здавна 

(жаргон гімназистів, семінаристів). Головне в цьому мовному 

явищі – відхід від буденності, гра, іронія, маска. Розкутий, 

невимушений молодіжний жаргон прагне уникнути нудного 

світу дорослих, батьків і вчителів, тому молодь вибирає роль 

„трикстера”. Це проявляється в епатажній поведінці, викличній 
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манері одягатися й специфічній лексиці. 

Метою нашої розвідки є простежити функціональність 

молодіжного жаргону в суспільстві, визначити його позитивні й 

негативні риси. 

Молодіжний жаргон подібний до його носіів: він різкий, 

гучний, зухвалий. Мова тут віддзеркалює внутрішнє прагнення 

молодих яскравіше й сильніше за одяг, зачіски, спосіб життя. 

Студенти зазвичай переінакшують на свій лад назви 

академічних предметів: не гістологія, а гіста; не лінійна алгебра 

а лінійка, не практичне заняття, а практичка. Академічну 

відпустку називають академкою, або академом.  

Слід зазначити, що в молодіжному жаргоні діють ті ж 

закономірності, що й у нормативній мові, зокрема, лексеми 

вступають у синонімічні, антонімічні, омонімічні відносини. 

Сучасні мовознавчі дослідження дали можливість зробити такі 

висновки: літературне слово „хлопець” має такі жаргонні 

відповідники: покемон, кадр, гвіздок, пультик, хіляк (слабкий 

фізично), ларик (відмінник), васьок (незнайомий). 

Крім того, якщо хлопець має якусь виражену позитивну 

чи негативну якість, він може бути названий молоток (добрий, 

розумний); балкон, плуг (тугодум); дятел (дурний); Леопольд 

(доброзичливий); му-му (мовчун) [3]. 

Отже, з метою економії часу в молодіжному жаргоні 

добре працює мовний закон економії лексичних засобів: одне 

слово й номінує, і характеризує людину. 

Дослідники також зауважують „технізацію” лексики 

молоді. Молодь уживає слова, що належать до комп’ютерного 

жаргону: сідюк (CD), вінда, віндюха (програма Windows), 

квакати (грати в комп’ютерну гру Quake) [4]. При цьому 

„технічна термінологія” метафоризується й набуває нових 

значень. Наприклад, зарулити (прийти кудись), наїхати 

(накричати на когось), грузитися (бути не в настрої), 

морозитися (бути байдужим), зависати (бути десь довго) [3]. 

Досить специфічною групою жаргонізмів є такі, що мають 

англійське походження. Їх можна поділити на кілька підгруп. 

Особливо потрібно акцентувати увагу на словах, що й за 

звучанням, і за семантикою збігаються з англійськими, але 

графічно передаються українськими літерами: смайл − 

посмішка, френд − друг, фіфті-фіфті (fifty-fifty) − 50 на 50; 
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респект – повага; крезі (crazy) – божевільний; бест –кращий; 

лав сторі (love story) – любовна історія; дарлінг – дорога та ін. 

З виникненням молодіжного жаргону, постає питання: що 

це – добро чи зло? Специфіка молодіжного жаргону полягає в 

тому, що молодіжна лексика відбиває зміни у нашому житті. Це 

своєрідний „полігон” для випробування новотворів. Парадокс, 

однак, у тому, що, як тільки слово-жаргонізм стає 

загальновідомим (як це, наприклад, сталося зі словом 

„тусовка”), молодь швидко втрачає інтерес до нього й замінює 

його іншим. Отже, молодіжний жаргон виконує функцію 

своєрідного „лакмусового папірця” для новотворів. 

Що ж до негативного впливу жаргонізмів, то вони 

„засмічують” нашу мову. А неправильне вживання слів впливає 

на наші думки, рівень словникового запасу і, врешті-решт, на 

стиль нашого життя. Мова має розвиватися й розвивати нас. 

Використовуючи надмірну кількість жаргонімів, навряд чи 

вдасться розвинути в собі любов до рідного слова, виховати 

почуття прекрасного, відчути всю красу та мелодійність нашої 

мови. Згадаймо слова Максима Рильського: „Як парость 

виноградної лози, / Плекайте мову. Пильно й ненастанно політь 

бур'ян”. Незважаючи на те, що звернення сучасної молоді до 

жаргону є невідворотним і має свої переваги, все ж таки ми 

повинні стежити за власною культурою мови.  

Мовна культура кожного з нас – це дзеркало нашої 

духовної культури. Тому вивчення мови має бути зорієнтоване 

на „формування мовної особистості, яка забезпечує розширення 

функцій державної мови, творення українськомовного 

середовища в усіх сферах суспільного життя” [2, 30]. 

Це допоможе нам зберегти милозвучність і красу української 

мови. 
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ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ  

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

ЗА КОМПЕТЕНТНІСНИМ ПІДХОДОМ 

Ганна Лещенко (ПВНЗ „Міжнародний економіко-

гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем’янчука”, 

професор) 

Одним із пріоритетних напрямів реформування мовної 

освіти в Україні стало уведення компетентнісного підходу до 

навчання, який передбачає формування комунікативної 

україномовної компетентності школярів як мети і результату 

шкільного курсу української мови [5, 2]. Комунікативна 

компетенція як предметна є складним інтегративним явищем, до 

складу якої входять мовна, мовленнєва, соціокультурна, 

діяльнісна з їхніми субкомпетентностями, зокрема і 

фразеологічною [1, 63]. 

Фразеологія є окрасою української мовної системи, 

надзвичайно важливим її елементом, який безпосередньо 

дотичний до усіх змістових ліній оновленого змісту навчання, 

його засвоєння впливає на реалізацію мети й завдань шкільного 

курсу української мови, оскільки влучне вживання 

фразеологізмів у мовленні засвідчує сформованість 

комунікативної компетенції мовця. Але спостереження за 

мовленням випускників шкіл, експериментальна діяльність 

автора дозволяє констатувати низький рівень культури 

мовлення, нечасте й помилкове використання фразеологічних 

зворотів у власних висловлюваннях, що вимагає проведення 

спеціальної роботи з удосконалення методики вивчення 

фразеології у світлі сучасних вимог. 

Проблема формування комунікативної компетентності як 

ключової та предметної належить до пріоритетних у сучасній 

українській лінгводидактиці, окремі її аспекти досліджували 

провідні вчені та лабораторії й кафедри [1; 2; 6; 8], накопичено 

певний досвід [3; 4; 7; 8], однак спеціальних робіт, присвячених 

застосуванню компетентнісного підходу до вивчення 

фразеології до цього часу не існує. Це і зумовлює актуальність 

нашого дослідження. 
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Мета наукової розвідки полягає у визначенні основних 

напрямів удосконалення фразеологічної роботи в середніх 

класах загальноосвітньої школи, розробці системи вправ та 

завдань на формування фразеологічної компетентності учнів. 

Під використанням фразеологічного матеріалу на уроках 

української мови ми розуміємо не тільки вивчення теорії 

фразеології, формування вмінь тлумачити значення 

фразеологізмів, доречно використовувати їх у власному 

мовленні, користуватися фразеологічним словником у процесі 

вивчення відповідного розділу, що зафіксовано в чинній 

програмі [7, 38], а й систематичну реалізацію внутрішньо 

предметних зв’язків на аспектних уроках, застосування 

фразеологічного матеріалу та прислів’їв на уроках розвитку 

мовлення як опори для побудови власних монологічних та 

діалогічних висловлювань. 

Специфічними комунікативно спрямованими вважаємо 

такі напрями фразеологічної роботи:  

- урахування системного характеру мови, опанування 

фразеологією у взаємозв’язку з іншими розділами шкільного 

курсу, що дозволить формувати відповідні субкомпетентності у 

взаємозв’язку; 

- вивчення фразеологічних одиниць у єдності змісту, 

форми й функцій на основі текстів різних типів і стилів 

мовлення, що сприятиме інтеграції мовленнєвої діяльності, 

тобто свідомому оволодінню мовою, доречному використанню в 

мовленні виучуваних явищ; 

- опора на знання про фразеологію, отримані в початкових 

класах, вивільнить час для проведення творчих завдань, 

використання інтерактивних технологій на всіх етапах вивчення 

фразеології; 

- інтеграція різних видів діяльності (пізнавальної, ігрової, 

мовленнєвої, образотворчої, художньо-словесної), що дозволить 

формувати сталі уміння й навички використання фразеологізмів 

у нестандартних, змінених умовах; 

- використання ситуативних завдань у процесі оволодіння 

фразеологічною теорією, показ функційного навантаження 

фразеологічних одиниць різного структурного рівня, 

формування вміння доречно вживати ФО у мовленні;  

- формулювання мети будь-якого уроку за усіма 
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програмовими змістовими лініями, що сприяє 

взаємопов’язаному формуванню всіх складників комунікативної 

компетентності, робить урок насиченим, цілеспрямованим, 

дієвим. 

Акцентуємо увагу на останньому напрямі, оскільки 

вважаємо, що він найповніше відповідає сучасній освітній 

політиці. 

Щодо системи вправ, то вважаємо доцільним у 

класифікації спиратися на мету й тип уроку, що дозволить 

проводити систематичну роботу зі збагачення мовлення учнів 

фразеологізмами. Виокремлюємо такі групи вправ, надаючи їм 

комунікативної спрямованості: 

1. Вправи, спрямовані на оволодіння мовною теорією, 

формування умінь уживати фразеологізми у власному мовленні.  

До цієї групи належать рольові ігри „вчитель – учень”, що 

мають на меті роз’яснення специфіки фразеологічних явищ, 

синонімічних, антонімічних відношень, їх функційного 

навантаження. Як правило, вони передбачають парну форму 

роботи, і адресатом мовлення виступає сусід по парті або 

вчитель. До цієї ж групи ми віднесли інтерактивні форми 

виконання вправ „Навчаючи, вчуся ” або роботу в малих групах, 

у яких потрібно пояснити, як саме треба виконувати завдання. 

Вправи цієї групи в чинних підручниках достатньо різноманітні, 

але не мають комунікативної спрямованості, їм легко можна 

надати інтерактивну форму; 

2. Вправи, спрямовані на побудову власних (діалогічних і 

монологічних) висловлювань з використанням виучуваного 

фразеологічного матеріалу в певних стилях та жанрах 

мовлення.  

Здебільшого це вправи на основі поданих текстів, які 

слугують базою для побудови власних висловлювань. Це 

конкурси й змагання, які передбачають групову форму роботи, 

адресатом мовлення виступають учні класу (читачі, слухачі, 

члени журі та ін.). Крім текстів, опорою для мовленнєвої 

діяльності та вирішення комунікативних завдань виступають 

фразеологізми чи прислів’я, які будуть доречні в певній 

ситуації. Іноді до вправ такого типу подається план-підказка, 

інструкція до виконання тощо; 

3. Вправи, поштовхом до виконання яких виступають 
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уявні ситуації без опори на готовий текст.  

До опису мовленнєвої ситуації іноді додається опорний 

матеріал. До цієї групи ми віднесли й роботу з ілюстративним 

матеріалом (малюнки, кадри з мультфільмів, фотографії). 

Завдання такого типу носять здебільшого індивідуальний 

характер, вони є завершальними, не пов’язаними безпосередньо 

з матеріалом уроку. Адресатом мовлення у таких завданнях 

виступають друзі, однокласники, члени родини, уявні 

співрозмовники, друзі по листуванню та ін. 

Отже, упровадження компетентнісного підходу до 

вивчення фразеології передбачає перегляд змістового 

наповнення уроку, застосування інтерактивних технологій, 

системну роботу з одночасного формування усіх 

субкомпетентностей комунікативної компетенції, застосування 

комунікативно зорієнтованих вправ і завдань на всіх етапах 

використання фразеологічного матеріалу. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ФАХОВОГО 

МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ 

Катерина Лихачова (Брянківський коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка, викладач) 

Актуальною проблемою підготовки фахівця-економіста, 

рівень підготовки якого гармонійно поєднує освіченість, 

професіоналізм, духовність, моральну вихованість, розвиток 

особистості у відповідності до духовних цінностей національної 

і загальнолюдської культури, є кінцевою метою вищих закладів 

освіти. Головним завданням освітнього процесу є набуття 

фахової компетенції. Українська мова є засобом її досягнення, 

тобто підготовка висококваліфікованого фахівця відбувається 

засобами української мови. Оволодіння основами будь-якої 

професії розпочинається з системи загальних і професійних 

знань, тобто опанування фахівцем професійного мовлення – 

галузевої фразеології та термінології, що допоможе під час 

навчання, а також у подальшій професійній діяльності, яка у 

виробничій сфері вимагає застосування української мови.  

Інноваційні процеси, що відбуваються сьогодні в освіті, 

спричиняють виникнення нових підходів до організації й 

проведення заняття з української мови за професійним 

спрямуванням. Формування фахового мовлення – процес 

неперервний, що вимагає врахування тих підходів до 

навчального процесу, які забезпечують усвідомлене розуміння 

мовних фактів та явищ. 

Особистісний підхід вимагає визнання особистості 

майбутнього економіста як продукту соціального розвитку, 

носія культури, її унікальності, інтелектуальної й моральної 

свободи, права на повагу, що передбачає опору на природний 

процес саморозвитку здібностей, самовизначення, 

самореалізацію, самоутвердження, створення для цього 

відповідних умов. 

Комунікативно-діяльнісний підхід спрямований на 

організацію діяльності студента-економіста, у якій він був би 

активним у пізнанні, праці, спілкуванні, своєму розвитку. 

Особистісний і діяльнісний підходи перебувають у діалектичній 

єдності, тому що студент є суб’єктом професійної діяльності, 

яка, своєю чергою, разом з іншими чинниками визначає 

особистісний розвиток майбутнього фахівця. 
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Системний підхід орієнтує на визначення навчання як 

цілеспрямованої творчої діяльності його суб’єктів. Він вимагає 

розгляду системоутворювальних зв’язків мети, завдань, змісту, 

форм і методів навчання не ізольовано, а у взаємодії 

компонентів педагогічного процесу, що дозволяє виявляти 

загальні системні властивості та якісні характеристики. 

Основою системи навчання мови є змістовий і процесуальний 

компоненти, а межами – мета й результати навчання. До їх 

складу входять зміст і процес навчання мови, які мають свою 

структуру й взаємодіють між собою, тобто забезпечують певне 

функціонування. Отже, системний підхід на заняттях з мови за 

професійним спрямуванням забезпечує розуміння мовних 

фактів у взаємозв’язках [1, 137]. 

Компетентнісний підхід передбачає аксіологічний, 

мотиваційний, рефлексивний, когнітивний, операційно-

технологічний та інші складники результатів навчання, що 

відображають збільшення не лише знань, умінь і навичок, а й 

досвіду емоційно-ціннісного ставлення. Компетентність у сфері 

самостійної пізнавальної діяльності, засвоєння способів набуття 

знань із різних джерел інформації є основою компетентності в 

інших сферах: громадянській, соціально-трудовій, культурно-

естетичній діяльності, у побутовій сфері, сфері дозвілля та ін.   

Компетентнісний підхід до формування фахового 

мовлення, спрямований на розвиток базових предметних 

компетенцій мовної особистості студента, передбачає створення 

внутрішніх мотивів, що визначають готовність його до такої 

навчально-пізнавальної діяльності, в основі якої лежать 

компетентності формування розуміння суті мовних 

компетентностей як мети-результату фахової мовної освіти, 

вироблення суб’єктивного досвіду застосування предметних 

компетенцій під час мовленнєвих завдань у різних навчальних і 

життєвих соціально-комунікативних ситуаціях. 

Компетентнісний підхід до формування фахового мовлення 

орієнтує викладача на використання перспективних технологій, 

на добір ефективних методів формування національно свідомої 

компетентної мовної особистості. 

Отже, система формування фахового мовлення майбутніх 

економістів не є довільним процесом, бо залежить від багатьох 

об’єктивних чинників. Викладач, обираючи підхід для 
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формування фахового мовлення студентів-економістів, повинен 

чітко з’ясувати головну мету, конкретні завдання, які необхідно 

розв’язати на занятті. Також хочеться зазначити, що 

формування фахового мовлення – це безперервний процес, який 

важливо стимулювати на заняттях не лише з мовних, а й з 

фахових дисциплін, де студенти можуть постійно розвивати 

навички оперування термінологією майбутньої спеціальності. 
Література 

1. Методика навчання української мови в середніх освітніх 

закладах / Колектив авторів за редакцією М. І. Пентилюк: 

М. І. Пентилюк, С. О. Караман, О. В. Караман, О. М. Горошкіна, 

З. П. Бакум, М. М. Барахтян, І. В. Гайдаєнко, А. Г. Галетова, 

Т. В. Коршун, А. В. Нікітіна, Т. Г. Окуневич, О. М. Решетилова. – К. : 
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МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ 

У ПОВІСТІ І. РОЗДОБУДЬКО „АРСЕН” 

Мирослава Луценко (Інститут філології та соціальних 

комунікацій Бердянського державного педагогічного 

університету, студентка) 

Наук. керівник – проф. Загороднова В. Ф. 

Лексичний склад української, як і будь-якої іншої, мови 

містить велику кількість сленгових утворень, що відповідають 

певним соціальним та професійним групам людей. Сленг – це не 

шкідливе утворення мови, яке вульгаризує усну мову, а 

органічна та необхідна частина цієї системи. Це – важлива 

частина мови, яка допомагає „тримати її живою”. 

Сленг робить мову більш лаконічною, конкретною, 

емоційно виразною, а також служить своєрідним знаком 

належності до певного соціального середовища. Істотною 

відмінністю сленгу є підвищена емоційність, тенденція 

„стислості” в словах та виразах, а також те, що сленг 

„обслуговує” вузьке коло людей [3, 55]. 

Молодіжний сленг має цілу низку особливостей та 

специфічних рис, що відрізняють його від інших субмов, проте 

плутанина цих визначень відбувається й досі, через що існує 

проблема точної ідентифікації поняття. До таких особливостей 

можна віднести мінливий характер молодіжного сленгу. Ця риса 

є проявом постійного „оновлення” молоді підростаючими 
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дітьми та дорослішанням сучасної молоді. Молодіжний сленг 

нікому не нав’язується, як, наприклад, літературна мова, він 

просто існує. Носії молодіжного сленгу шляхом його 

використання намагаються відійти від одноманітного світу 

дорослих [3, 65]. 

Особливістю сленгового активного словника є розмовне, а 

інколи й грубо-фамільярне забарвлення. Сленгові номінації, 

своєю чергою, розділені на дещо абстрактні семантичні поля, 

що обслуговують певну сферу діяльності людини або 

виступають як описові характеристики [2, 73]. 

Сленг та жаргонну лексику досліджували Л. Ставицька, 

В. Іванов, В. Боржковський, С. Пиркало, К. Широцький, 

Й. Дзендзелівський, В. Товстенко. Ширше зацікавлення 

зазначеною соціолінгвістичною проблемою виявляв Олекса 

Горбач. Однак на сьогодні мовознавча наука не має ґрунтовних 

праць, присвячених вивченню молодіжного сленгу на матеріалі 

творів І. Роздобудько.  

Метою нашої розвідки є лексико-семантичний, 

словотвірний та структурний аналіз молодіжного сленгу в 

повісті Ірен Роздобудько „Арсен”. 

Поширення молодіжного сленгу та його актуалізація в 

мовній практиці представників різноманітних прошарків 

суспільства відбувається кількома шляхами – за допомогою 

засобів масової інформації, у результаті побутового міського 

спілкування й внутрішньо сімейної комунікації, а також за 

допомогою сучасної літератури, яка відбиває теперішні 

соціальні процеси та мовну дійсність. 

Нам вдалося встановити, що поява сленгізмів, які 

виражають якість чи ознаку предмета або явища, обумовлена 

бажанням молодих людей висловити своє емоційне ставлення 

до того чи того явища, більш яскраво, експресивно 

охарактеризувати предмет розмови, дати йому оцінку. 

Використані у повісті сленгізми роблять мову героїв більш 

емоційною та яскравою.  

На основі лексико-семантичного аналізу повісті, ми 

виділити п’ять тематичних груп молодіжних сленгізмів, зокрема 

лексеми на позначення назв предметів, істот: „Агов, шкет, 

познайом із сестрою!” [1, 15]; дій: „Лише пошкодував, що тепер 

далеко „рулити” до мене в гості” [1, 16]; ознак та якостей 
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предметів: „Вона у тебе – кльова!” [1, 15]; сленгізми, що 

називають ознаку за дією: „Або просто від накачаних м’язів і 

нереального везіння, як у Бетмена” [1, 8]; лексеми на 

позначення оцінки ситуації: „Нормальок? – лише раз гукнув до 

мене хлопець, повертаючись і лоскочучи мене своїм „хвостом” 

[1, 31]. 

На базі дослідження джерел українського сленгу було 

створено таку класифікацію сленгізмів за походженням: 

семантичне дублювання: „А ти молоток! – плеснув мене по 

плечі хлопець і зняв окуляри” [1, 32]; „Лише пошкодував, що 

тепер далеко „рулити” до мене в гості” [1, 16]; запозичення 

„Кожне село має свої заморочки і свої байки”; власне українські 

сленгізми „Придивившись уважно, зрозумів, що це мопед. Або, 

як кажуть, „дирчик”!” [1, 30] та лексеми-скорочення: „Ма, а 

що зараз поробляють дід Олег з бабцею Лідою?” [1, 22]. Така 

різноманітність джерел пояснюється прагненням молоді 

вирізнитися за допомогою мовних засобів. У молодіжному 

середовищі сленг посідає помітне місце як засіб мовного 

спілкування.  

На прикладі сленгізмів у повісті Ірен Роздобудько було 

визначено три типи словотвірних процесів: словотвірні процеси, 

спільні зі словотвором літературної мови; словотвірні процеси, 

спільні зі специфічним словотвором у підсистемах мови, які 

мають усну форму існування й пов’язані з невимушеним 

міжособистісним спілкуванням людей (розмовне мовлення й 

соціальні діалекти), та словотвірні процеси, притаманні 

передусім молодіжному сленгу. 

У повісті Ірен Роздобудько можна простежити лексичні 

одиниці, які утворилися за допомогою суфіксів -ник, -ик: 

„Звісно, якщо ти очкарик, уявляєш себе Гаррі Поттером” 

[1, 9]; -ок: „А ти молоток! – плеснув мене по плечі хлопець і 

зняв окуляри” [1, 32]; -чик, -ичк: „Усі вони, крім фізрука та 

історички, здавалися мені підступними і несправедливими” 

[1; 18]. Продуктивним є також префіксальний спосіб 

словотвору, а саме префікси за-: „Але виходить, як у більшості 

– карате в приміщенні ЖЕКу чи гурток малювання, чи 

англійська мова, чи просто – комп, у якому зависаєш до ночі” 

[1, 8]; ви-: „Я здригнувся від несподіванки і від того, що вона 

так швидко „вирахувала” мене” [1, 37]. 
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У повісті Ірен Роздобудько „Арсен” сленг виконує такі 

функції: номінативну („Пригадую, як якість дорослі хлопці 

сказали мені: „Агов, шкет, познайом із сестрою!” [1, 15]); 

комунікативну, емоційно-оцінну, експресивну („Усі вони, крім 

фізрука та історички, здавалися мені підступними і 

несправедливими” [1, 18]); ідентифікаційну („Звісно, якщо ти 

очкарик, уявляєш себе Гаррі Поттером” [1, 9]); функцію 

економії мовних засобів („Але виходить, як у більшості – 

карате в приміщенні ЖЕКу чи гурток малювання, чи англійська 

мова, чи просто – комп, у якому зависаєш до ночі” [1, 8]), що 

сприяє стилізації тексту, відображенню світогляду літературних 

персонажів, деавтоматизації читацького сприйняття й створення 

експресивності тексту. 

Молодіжний сленг подібний до його носіїв. Він різкий, 

зухвалий. Молодіжний сленг – це результат своєрідного 

бажання переінакшити світ на інший манер. Сленг відображає 

бажання молоді відрізнятися від дорослих і бути „своїми” в 

молодіжному середовищі. 

Отже, молодіжний сленг збагачує словниковий склад 

мови новими експресивно забарвленими лексемами та 

відображає особливості світосприйняття й свідомості молоді, 

що виявляється в саркастично-критичному сприйнятті дійсності.  
Література 
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АНТРОПОНІМІЯ ТА МОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯК 

ОДИН З КЛЮЧОВИХ ЗАСОБІВ ОБРАЗОТВОРЕННЯ В 

МАЛІЙ ПРОЗІ ВАЛЕРІАНА ПІДМОГИЛЬНОГО 

Альона Манько (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка)  

Наук. керівник – доц. Кравченко М. В. 

Оповідання „Добрий Бог” – своєрідний шарж, що 

позначено навіть на рівні його титулу, бо у ньому, попри назву, 
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висміяні безбожники, атеїсти та нігілісти. 

Шаржування простежується й у виборі антропонімів 

твору. У той час, як чимала кількість письменників 

використовує у своїх творах антропоніми-символи, що 

допомагають реципієнтові виокремити за допомогою них 

найсуттєвіші риси, притаманні тому чи тому персонажеві, то 

В. Підмогильний, використовуючи шарж, обирає такі 

антропоніми, які дають лише частковий, почасти діаметрально 

протилежний натяк. Віктор – українське чоловіче ім’я, походить 

від лат. Victor –„переможець”. Однак у творі головний персонаж 

на ім’я Віктор виступає далеко не переможцем, хоча особисто 

вважає себе таким: „Чоловік тільки тоді вартий чого-небудь, 

коли знайдеться  жінка, котра покохає його й захоче зв’язати з 

ним своє життя на підставі цього кохання. Я маю 

дев’ятнадцять років, і вже знайшлася така жінка. Виходить, 

що я маю людську вартість” [2, 28]. Задля підкреслення 

„псевдопереможності”, властивої його персонажу, автор наділяє 

цього героя колоритним прізвищем Хоброський, що нагадує 

гібридну форму лексем „хоробрий” (той, який не піддається 

страху, відважний, сміливий) і „ хробак” (безхребетна тварина, 

яка пересувається, вигинаючи своє м’яке видовжене тіло). Такий 

парадокс прізвища цілком умотивований парадоксальністю 

поведінки героя упродовж твору. 

Ім’я Юрій – прямий відповідник грецькому Георгій (грец. 

Γεωργός). Воно означає „землероб”, спокійний, почасти 

занурений у себе чоловік. Цим антропонімом позначений 

персонаж – друг головного героя. Це ім’я також, відповідно, 

пропущено через шаржову сітку, адже згідно зі змістом твору, 

Юрій виступає не людиною зі спокійною та смиренною вдачею, 

притаманною землеробами, а навпаки – експресивною, 

невихованою особистістю, що за своєю „псевдовченістю” та 

любов’ю до книжок приховує власне невігластво. 

Ім’я Клара, яким була наділена кохана Віктора 

Хобровського, походить від латинського слова, що означає 

„світла”, „ясна”, трансформоване самим Хобровським як „Куся” 

(демінутивне утворення для всього, що кусається, або ж назва 

сварливої жінки). Навіть одним цим ім’ям передана вся суть 

викривленої рецепції дійсності, властивої таким типовим 

продуктам свого часу, яким є Хобровський. Вибір такої 
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подвійності номінації персонажа – Клара/Куся – створює 

прозорий ефект дисемії – одночасної реалізації в контексті двох 

значень одного слова, внаслідок чого виникає семантичне 

мерехтіння в уяві читача: хто вона ця дівчина за своєю 

природою: світле та невинне створіння чи навпаки – сварлива 

жінка? Крім того, на території України ім’я Клара не мало 

широкого поширення, найбільшою популярністю користувалося 

в радянські часи. Цим автор ще раз має змогу наголосити на 

темпоральних рамках, які представлені в оповіданні.  

Прикметною є мова твору, реалізована здебільшого 

бінарно, шляхом опозиційного мислення, вираженого в 

мовленні головних персонажів – Віктора Хобровського та його 

приятеля Юрка. Часи масової розправи з релігією та 

духівництвом, що виявлялася в трьох основних напрямках: 

знищення матеріальної бази церкви, розкольницька діяльність 

серед духовенства та віруючих, постійні переслідування та 

репресії, – не могли не породити таких здеформованих 

особистостей, як Віктор та Юрко. Це яскраво простежуємо в 

їхній мові, пересипаної вульгаризмами, жаргонізмами та 

лайливою лексикою.  

Незважаючи на таке лексико-семантичне наповнення 

свого мовлення, його носії вважають себе людьми гідними, 

вартими наслідування: Віктор – віруючий, набожний 

(з прихованим авторським префіксом лже-), Юрко – грамотний, 

начитаний (з прихованим авторським префіксом псевдо-). Саме 

тому в мові Віктора Хобровського трапляється багато лексем, 

пов’язаних з релігією, а у мові Юрка – термінологічної лексики. 

Протягом усього твору автор згадує Бога або вживає лексеми чи 

навіть цілі сентенції, не позбавлені релігійного забарвлення: 

„А як батько відслужив молебня, то мені поліпшало в той 

мент, коли служили молебня. І це мене переконало в  Бозі” 

[2, 29], „Ну, що ж! Бог простить. А як же я після того 

молився!” [2, 29]; „…Втома не давала й Богу помолитись, і 

трохи погадав про те, як здивуються батьки, коли завтра 

побачать його з простреленою головою, як будуть плакати й 

правити панахиду” [2, 40]; „Він почав копирсатись у думках, 

вишукуючи ту дійсну причину, що примушує його покинути 

життя. – Я поклявся... Він схопився з стільця. – Навіщо я 

зробив це? Навіщо? Тепер же треба померти...” [2, 40]. 
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Віктор чинить жахливі аморальні вчинки у свої молодечі 

роки, прикриваючись тим фактом, що віруючим Бог простить 

будь-яку прогріху, тоді як Юрко являє собою відкриту постать 

„обновленця” (своєрідного гвинтика, частини обновленського 

руху спротиву ієрархам, духовенству та всьому, що пов’язане з 

релігією). Досить цікавою є філософія життя останнього, яку він 

пропонує до уваги Хобровського. Ця життєва позиція не 

потребує коментарів, говорить сама за себе: „Ну, не чекав від 

тебе, що ти такий забобонний! Сама наука каже, що людина – 

істота полігамійна” [2, 33]. 

Мова Хобровського говорить проти нього. Незважаючи на 

те, що його мовлення перенасичене апострофами до Бога, час 

від часу він згадує опозиційні духовні сили: „Ні чорта не буду 

писати... хай думають, що хотять, – злісно сказав він” [2, 41]. 

Удаючи з себе праведника та агнця Божого, Хобровський, 

однак, обійнятий люттю все-таки проявляє свою справжню 

натуру, що змальовано автором через використання численних 

вульгаризмів: „Все-таки добре, що я налякав Кусю. Хай поплаче, 

так їй і треба. А як вона мене зрадила – як останнє падло. 

Вона чекала, коли я покину її… Але в той же вечір закликати до 

себе іншого! Хе, в той же вечір. Вона, мабуть, і зо мною шури-

мури крутила, й з іншим. Тварюка! Чого я не застрелив її? Ой, 

яка важка образа!” [2, 38]; „У, прокляті! Треба було вбити, як 

собаку. Як важко!” [2, 39]; „А я, паскудник, подумав, що вона 

зрадила!” [2, 39]; „От проклята! – скрикнув Віктор, і очі його 

налилися кров’ю. – О, якби вона тут була, роздушив би, як 

гадину! Збила мене тварюка з пантелику...” [2, 41]; „А як міг я 

кохати таку... бездушну тварину, котрій треба тільки 

вродливості, сили” [2, 34].  

Комічного ефекту додають мові персонажів цікаві 

порівняння, які дзеркально відбивають сутність і самої людини, 

що їх висловлює, наприклад, у мові Юрка вжито таке заперечне 

поширене порівняння: „Дівчата там – справжні дівчата, а не 

виснажені оселедці в чорних сукнях” [2, 33]. Також вдало 

комічного ефекту досягнуто використанням метафор: 

„Почуття  чогось гидкого й образливого заворушилось у 

ньому” [2, 33]; „розпечений мозок відрікався розуміти” [2, 39], 

„мороз дужчав і залазив під пальто” [2, 39], „втома зовсім 

придушила його” [2, 39]; епітетів: „насувалось чорне, волохате 
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й холодне” [2, 36], „нервове тремтіння пробігло по тілу, 

неприємне й колюче” [2, 39]; іронії: „Дня такого-то, в годину 

таку-то позбавив себе життя Віктор  Хобровський. Причина 

романтична” [2, 40]; „Краще б, хоч і обдуреному, пожити, 

насолоди зазнати. А може...” [2, 38]; „Сніг є виглядозміна води, 

– думав він. – Вода в свою чергу є сполучення кисню й водню й 

формула її Н20. Кожне тіло... Куся!” [2, 39]. 

Отже, мовно-стилістичний аналіз оповідання „Добрий 

Бог” дає змогу повною мірою простежити дисонанс у системі 

образів головних героїв. Промовисті оніми, гра думок та слів, 

безбожність у лоні релігійної лексики, вульгаризми як джерело 

нищівного викриття дітей епохи – такі прийоми використовує 

В. Підмогильний у своєму оповіданні та відкриває завісу для 

психологічного переосмислення явищ буття, бере приціл на 

найвищу вершину творчості: пізнання психіки особистості 

способом її власних міркувань, виражених у потоці свідомості. 
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ОНІМІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФАКТАЖУ У ЗМАЛЮВАННІ 

КОНЦЕПТУ „РІДНИЙ КРАЙ” І. НИЗОВОГО 

Альона Манько (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка)  

Наук. керівник – проф. Пінчук Т. С. 

Тема рідного краю домінує в поетичній спадщині 

І. Низового. Митець постійно повертається до неї, незважаючи 

на ідейно-тематичні задуми збірок. „Я просто громадянин 

Вітчизни”, – так неодноразово наголошував автор. Саме тому 

І. Низовий прагнув не лише абстрактно зобразити картини 

рідного краю, а й подати своєрідну картографію власного 

життєвого маршруту, де локуси презентовані багатством онімів.  

Онім „Марківка” є одним з домінантних у загальній 

ономастичній картині поетової творчості. 

У своїх поезіях І. Низовий плавно переходить від малого 
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до великого: від рідного Білопілля до України загалом. Автор 

викриває та гостро засуджує роздробленість одного народу, 

однієї матері синів, які свідомо розділилися вздовж берегів 

Дніпра-ріки. Гідронім Дніпро у цьому значенні використаний 

амфіболічно: з одного боку, він являє собою прірву, що 

гранично ділить один народ, сприяючи його розбрату, з іншого 

– це життєдайна артерія України, що служить символічним 

мостом, який з’єднує історично відокремлені одна від одної 

частини єдиного цілого – України.  

У поезії „То клеїться, то рветься ненароком” митець 

засуджує половинчастість українців: правобережних і 

лівобережних, що, поділившись так, живуть „зарадипівмети” 

[2, 15]. Духовне страждання, біль від розбрату І. Низовий 

змальовує через фізичне ураження, використавши для цього 

прийом метафоризації: „Болять мені обидві боковини, / 

просякли вогневицею бинти” [2, 15].  

Такі роздуми є цілковитим підтвердженням біографії 

митця, доля якого не завжди була до нього привітна та змусила 

шукати свого притулку то на східних, то на західних берегах 

Дніпра. І знову Дніпро виступає центральною фігурою, яка 

з’єднує не лише береги однієї країни, а й життєві проміжки 

автора: „Ві Львові я всю юність промоскалив / і первістка свого 

там колисав… / В Донбасі все життя я промаячив / на 

дикопілля соняхом чужим” [2, 11]. Таке донкіхотське існування 

поета, „позбавленого Ламанчі”, і навертає його на думку 

суспільної єдності українського народу, братерства та дружби. 

Для І. Низового це особливо важливо, він ніби робить сам для 

себе висновок у кульмінаційній частині вірша „Зі мною доля 

повелась жорстоко”: „У Львові – син. В Луганську маю доню. / 

По всіх усюдах – друзі та рідня. / На дві частини рвуть єдину 

долю / найближчі вороги мої щодня!” [2, 11]. Використання 

астіонімів Львів, Луганськ та хороніму Донбас створює ефект 

фактажу, що робить поетичну сповідь більш правдивою, 

відвертою перед реципієнтом. 

У поезії „Придінцеві простори” І. Низовий підносить 

хвалу рідній землі – території безмежних степів та божественної 

природи: „Слов’янщино, живучою кровиною / Ти протекла 

аортами віків, / Щоб зацвісти нарешті Україною / В краю 

степовиків!” [5, 3]. Використання макротопоніму Слов’янщина 
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покликане об’єднати в єдину когорту весь слов’янський люд 

загалом, жителів обох берегів Дніпра зокрема. Поезія 

переповнена емоційним пафосом, це відчувається і на 

підсвідомому рівні, і виражено пунктуаційними знаками. Вірш 

„Придінцеві простори” у збірці „Сум’яття” містить лейтмотив, 

який буде частково розкритий і в наступних поезіях збірки: 

„Зозуляться гаї. І солов’їними / Піснями стоголосяться сади, / І 

гарно все це зветься – Україною. / І буде так завжди” [5, 3]. 

Концепт рідний край постає в пейзажній, громадянській, 

навіть урбаністичній ліриці митця. Сільські пейзажі, ідилія 

духовного спокою змальовані діаметрально протилежно з 

„залізною рукою міста”. Це протиставлення нерідко 

загострюється до рівня контрасту, де, з одного боку, рідні 

поетові села з мальовничою природою та гостинними 

мешканцями, а з іншого – похмурі, одноманітні міські вулиці з 

байдужими, „холодними” людьми: „…На цім луганськім ринку / 

…Я не пристосуюся ніяк… / Поїду в степ, / в чебрець і 

материнку, / в полин гіркий, шалфей і коров’як” [3, 6]. 

Використані в наведеному уривку градаційні образи степ, 

чебрець, материнка, полин, шалфей, коров’як передають 

позитивну конотацію, незважаючи на конкретизацію гіркий, 

використану перед головним (опорним) словом полин. Яскраві 

порівняння використовує митець для зображення рідних місцин, 

де людину самий лише звук бджіл, здавалося б, може вилікувати 

від хандри та жури: „Там, де Айдар – мов дар, / а річка Красна – 

/ мов стрічка в закосичених полях, / Серпневодна зоряність / 

незгасна / до Сватового висвітлить мій шлях” [3, 6–7]. 

Потамоніми Айдар і Красна, ойконім Сватове у своїй 

послідовності створюють авторський путівник, а оказіоналізм 

серпневодна передає емоційне піднесення поетового ставлення 

до рідних місцин. 

Проте в поезії „Місто моєї любові” автор висловлює 

вдячність місту, що дало притулок, „всиновило блукальця, взяло 

під надійне крило”, „не питаючи роду і племені” [1, 5]. Однак 

все ж таки в останніх строфах автор наголошує, що життя в 

місті – не таке солодке, як здається: „Не хвалюся нічим – / Лиш 

хіба що своєю пропискою / На луганській землі, / Де нелегко й 

непросто живу” [1, 5].  

Елементи патетики стосовно тематики міста спорадично 
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простежуємо в поезії „День добрий!”: „Горде місто моє над 

Луганню / Розкриває обійми світанню, / Каже світові: 

„Доброго ранку!” [1, 5]. Урбаністичні мотиви цієї поезії 

зображені без звичного негативного забарвлення, навпаки, 

ключове слово „місто” поєднане в субстантивно-ад’єктивне 

словосполучення з лексемою „горде”. 

У поезії „Затуманились терикони” І. Низовий змальовує 

гірку розлуку з омріяним рідним краєм, передаючи його 

узагальнювальним образом Донбасу, знову поєднуючи описи 

природи поза містом і урбаністичні картини: „Затуманились 

терикони, / Геть відхлинула ковила, / І розлука ота / Гіркою, / як 

ніколи, / Мені була” [4, 28]. Автор це робить настільки вміло, що 

важко навіть чітко провести межу між цими описами. У вірші 

зміна картин поступальна, часом швидка, почасти з різкими 

поворотами: „Повернуся – не повернуся?.. / Я думками лечу 

туди, / Де мигтять у невтомнім русі / Антрацитові поїзди. / За 

тополями, за полями, / За Дінцем, / Що сяйнув і згас, – 

Закурличений журавлями, / Даленіє мій край – Донбас. / Мимо 

котиться котиполе… / Тепловоза  журний гудок…” [4, 28 ]. 

У канву величезного багатства апелятивів автор вміло додав, 

окрім Донбасу, ще один топонім – Дінець, який на ряду з 

Айдаром, Дніпром, Красною становлять потамонімічне тло його 

поетичного доробку. 

Насичений просторовою конкретикою вірш „Ні, не всі 

донбасівці – ковбасівці”. У ньому для топонімічної вказівки на 

досліджуваний концепт використано вісім населених пунктів, 

які у своїй сукупності і становлять авторську малу батьківщину, 

незважаючи на віддалені дистанції між ними: Дебальцеве, 

Стаханов, Лисиче, Сватове, Ужгород, Вінниця, Київ, Суми, а 

також конкретно – квартал Зарічний [2, 15]. 

Отже, зображуючи в поетичній палітрі рідний край, 

І. Низовий задля розкриття своєї концептосфери почасти 

використовує різновиди топонімів: хоронім Донбас, ойконіми 

(астіоніми, урбамоніми, як-от: Луганськ, Львів, Сватове), 

гідроніми (потамоніми, Дніпро, Дінець, Айдар, Красна), 

мікротопоніми (Сула, Лисичине, Марківка, Білопілля), 

макротопонім Україна. Використання такої просторової 

конкретики сприяє уточненню окремих місцевостей, які автор 

зобразив у творчому доробку. 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВЛАСНОГО РИТОРИЧНОГО АРХІВУ 

Альона Манько (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка)  

Наук. керівник – проф. Нікітіна А. В. 

На заняттях з риторики студенти презентують власні 

риторичні архіви, зібрані протягом навчання, усвідомлюючи, що 

вчитель „як риторична особистість елітарного типу” – це оратор, 

його професія передбачає постійну підготовку до публічних 

виступів, спілкування з аудиторією і, відповідно, наявність 

власного архіву. Наше завдання – упорядкувати, 

систематизувати й класифікувати матеріали. 

Свій риторичний архів я почала збирати ще з І курсу, хоча 

на той момент він у мене був без такої промовистої назви – 

„риторичний архів”. Це були матеріали з психології (зокрема й 

психології спілкування та впливу), культури мовлення, книги з 

афоризмами, з народною творчістю та багато-багато іншого.  

Наразі я вирішила упорядкувати все це та створити 

справжній риторичний архів, що являє собою систему з таких 

компонентів, як паперова бібліотека, електронна бібліотека, 

відеотека та аудіотека. Але не слід забувати, що кожен „юний 

Цицерон”, безумовно, буде високо ерудованою людиною, тому, 

окрім обов’язкового риторичного архіву, ритору-початківцю 

слід збирати власну бібліотеку, аудіотеку та відеотеку, які б 

містили матеріали для всебічного розвитку особистості або, за 

словами Я. Коменського, пансофа, наприклад: „Народна 

мудрість. Притчі” та „Золоті афоризми” (автор-укладач 

І. Говердовська), „У світі крилатих висловів” (В. Коптілова), 

серія книг „Циніки” (Ф. Ніцше, О. Уайльд, У. Черчіль, 

Н. Макіавеллі – крилаті вислови, афоризми) та ін.  
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Щодо риторичного архіву, то перший обов’язковий 

компонент, який має в ньому бути, – це, безумовно, фахові 

видання з риторики. У моїй електронній бібліотеці 

(електронних, сфотографованих та відсканованих книгах), 

зокрема, містяться підручники та посібники з риторики таких 

авторів, як С. Абрамович і М. Чікарькова; Л. Мацько, Г. Сагач. 

Д. Александров та ін. Також у ній наявні такі підручники та 

посібники, які, я думаю, є базовими для початківців та є 

корисним матеріалом для риторів „зі стажем”: навчальний 

посібник Ю. Єлісовенка „Ораторське мистецтво: постановка 

голосу й мовлення”, підручник Г. Олійника „Виразне читання. 

Основи теорії”; книга О. Пономаріва „Культура спілкування. 

Мовно-стилістичний аналіз”; посібник І. Хоменко „Еристика: 

мистецтво полеміки”; навчальний посібник Н. Бабич „Основи 

культури мовлення” та ін. 

Як на мене, то просто блискучими знахідками для 

„Демосфенів-початківців” стануть відео-туторіали (навчальні 

відео) або майстер-класи чи навіть просто інтерв’ю з 

Ростиславом Гандапасом, які в моїй риторичній відеотеці 

посідають чи не одне з найпочесніших місць. Наведу лише 

кілька прикладів: „Харизма, чи Важко бути Богом?”, 

„Мистецтво говорити”, „Вчимося виступати публічно” та ін. 

Не так давно Ростислав Гандапас видав власну книгу, яка, попри 

іронічну чи навіть дещо зухвалу назву, – „Камасутра для 

оратора. 10 розділів про те, як отримати максимальне 

задоволення і задовольнити інших під час публічного виступу” 

– насправді є надзвичайно цікавим та корисним матеріалом для 

тих, хто прагне максимально реалізувати свої можливості під 

час роботи з аудиторією. Тому я, особисто, рекомендую цю 

книгу кожному.  

Кілька слів хотілося б додати про спеціальну літературу з 

мого архіву. Це книги, які, так би мовити, існують на перетині 

наук та мистецтв. По-перше, це, мабуть, настільна книга для 

тих, хто працює над формуванням себе як риторичного ідеалу – 

„Акторський тренінг за системою Станіславського. Мовлення. 

Слова. Голос” (у мене за редакцією Е. Сараб’ян). По-друге, це 

книги на стикові психології та риторики, наприклад: 

„Психологія розвитку особистості” О. Петровського, „Як 

розпізнати брехню” П. Майер, „Не на тих напали, або Як 
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боротися з грубістю” Д. Ковпака, „Як поставити співрозмовника 

на місце” І. Вагіна, „Думай, дій, говори як лідер. Секрет 

успішного спілкування” Д. Бухер, книги Д. Карнегі, наприклад, 

„4 спресованих уроки успіху” та багато інших. 

Безумовно, кожен ритор має досконало знати знаряддя 

свого мислення, тобто мову. У моєму риторичному архіві 

містяться, окрім підручників, посібників, розмовників, граматик 

англійської, російської та японської мов, багатий арсенал 

літератури з вивчення української мови. Як зараз, пам’ятаю 

здивовані очі бібліотекарів нашого університету, коли я мало не 

годинами сиділа та все фотографувала різні книги чи носила 

стоси журналів на ксерокопіювання. Важко було зрозуміти, що 

ці люди думали: чи співчували моїй „вантажницькій праці” чи 

подумки мріяли, щоб я швидше вже пішла на пари. Але це був 

ліричний відступ, я жартую. Мабуть, не має потреби 

перераховувати всі підручники чи наукові праці у вигляді статей 

з сучасної української мови загалом та праць зі стилістики, 

лінгвістики, культури мовлення, культури спілкування, які мені 

вдалося зібрати, бо це займе забагато вашого дорогоцінного 

часу. Крім того, я маю ще в електронному та паперовому 

варіанті чималу кількість словників: орфоепічних, тлумачних, 

термінологічних, словників наголосів, синонімів, антонімів, 

паронімів, перифраз, труднощів української мови, словників 

іншомовних слів та ін. 

Особливо слід відзначити ті зібрані мною книги, що 

містять скарби народної мудрості: І. Гурин „Де живе жар-птиця” 

(де тематично зібрані загадки, скоромовки, прислів’я та 

приказки, народні порівняння тощо), „Українські народні 

прислів’я та приказки” (упорядники В. Бобкова, Й. Багмут, 

А. Багмут); „Чарівний барвінок: Хрестоматія з усної народної 

творчості” Л. Аксьонової та В. Гридіної; „Думи (Історико-

героїчний цикл)”, упорядковані О. Деєм; „Сто великих таємниць 

і загадок України” О. Гук (містить в собі давні перекази, легенди 

й повір’я українського народу), „Скарбниця народної мудрості” 

(книга поділена на частини за жанрами: прислів’я і приказки, 

сталі порівняння, хліборобський календар, прикмети, загадки, 

скоромовки та лічилки; кожна з частин, своєю чергою, містить 

тематичні рубрики, у яких згруповані твори, присвячені певній 

стихії, тварині, рослині, святу та ін.) та „Українські прислів’я та 
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приказки” Т. Панасенко та інші.  

Окремо, мабуть, слід назвати особисті блокноти, 

записники. У них я веду такі записи: виписки незнайомих слів, 

фраз та їх тлумачення, крилаті вислови, афоризми, цитати з 

кінофільмів, вирізки з газет, журналів тощо. Це свого роду 

„архів в архіві” (міні-архів в риторичному архіві), що є 

важливою складовою частиною будь-якої риторичної скарбниці.  

Немалу роль відіграє відеотека (інтерв’ю та виступи 

видатних людей, які є риторичними ідеалами, різні майстер-

класи та тренінги з психології спілкування, публічних виступів, 

перемог над власними фобіями тощо). Аудіотека є, безумовно, 

корисною, коли доводиться по кілька годин проводити в 

громадському транспорті чи засмагати на городі із сапою в 

руках. Існує величезний асортимент цікавих для красномовця 

аудіокниг, як-от: книги того ж таки Дейла Карнегі або, 

наприклад, такі корисні книги, як А. Піз „Мистецтво 

комунікації”, П. Зорін „Гіпнотизм і психологія спілкування”, 

серія книг П. Колєсова: „4 секрети ораторського мистецтва”, 

„Як побороти страх перед публічними виступами”, „4 секрети 

успішних телефонних переговорів”; Л. Гоголєв „Бесіди про 

естетику поведінки” та ін.  

Отже, збираючи власний риторичний архів, слід детально 

продумати, чого ви потребуєте більше за все, який матеріал вам 

необхідний, у чому ви маєте найбільші лакуни, і яким чином ви 

прагнете їх заповнити, чим найбільше цікавитеся врешті-решт. 

Однак „кістяк” будь-якого риторичного архіву все-таки має бути 

приблизно таким: наукова література (монографії, підручники, 

посібники, словники, довідники з риторичної майстерності та з 

суміжних наук і мистецтв), різні публіцистичні праці, скарбниця 

народної мудрості, тематичні аудіо- та відеотеки, власні 

нотування, а також, безумовно, література, аудіо- та 

відеоматеріали для загальної ерудиції (белетристика, 

документальні та пізнавальні кінофільми та телепередачі тощо). 

Тож, збираймо та збагачуймо власний архів, майбутні ритори! 
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ДІЄСЛОВА НА ПОЗНАЧЕННЯ РУХУ В УКРАЇНСЬКИХ 

ПРИСЛІВ’ЯХ ТА ПРИКАЗКАХ  

Наталія Матвієнко (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка) 

Наук. керівник – доц. Шутова Л. І. 

Дієслова руху належать до найбільш уживаних дієслів, 

уважаються дієсловами широкої семантики, мають доволі 

високий ступінь абстракції, завдяки чому можуть вступати в 

найрізноманітніші зв’язки з іншими словами. 

Лексико-семантичній групі дієслів із значенням руху та 

переміщення присвячено праці багатьох зарубіжних і 

вітчизняних мовознавців. Семантична структура дієслів руху 

була предметом досліджень І. Сульженко, А. Безрукова, 

Г. Конобєєвої (на матеріалі німецької мови), Л. Ковальової, 

Р. Назарової, Ю. Костенко (на матеріалі англійської мови). 

Дієслова руху, їх семантичну структуру та окремі лексико-

граматичні особливості в українському мовознавстві 

досліджували Т. Усатенко, В. Ільїн, М. Лесюк, Є. Тимченко, 

З. Іваненко, В. Войцехівська, В. Заханевич, В. Русанівський, 

І. Вихованець 

А. Загнітко у свої роботі „Система і структура 

морфологічних категорій сучасної української мови (проблеми 

теорії)” відзначає, що група дієслів на позначення руху 

виділяється з класу дієслів на основі інваріантної лексико-

семантичної ознаки „зміна місцезнаходження в просторі”, а 

також абстрактних категоріальних ознак „спосіб переміщення”, 

„характер руху”, „спрямованість переміщення”, „середовище 

переміщення” тощо. Абстрактні категорії визначають шляхом 

зіставлення значень усіх елементів групи й аналізу їх 

дистрибуції. У реальному функціонуванні дієслів ці категорії 

зазнають конкретизації, що реалізується двома способами: перш 

за все це відбувається в контексті шляхом заповнення залежних 

позицій при ядерних дієсловах відповідними словоформами або 

значущою відсутністю цих позицій; по-друге, в імпліцитних 

парадигматичних семах дієслів, що перебувають на периферії 

групи. Ці абстрактні семантичні категорії виступають щодо 

конкретних сем як „зверхсеми” чи „архісеми”, як родові поняття 

до видових і є основою диференціації групи [1, 32].  
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З усієї кількості форм руху, що сприймаються органами 

відчуття, першочергово фіксуються поступальні форми. Аналіз 

матеріалу показав, що основними елементами дієслів 

поступального руху є лексеми рухатися, пересуватися. Ці 

дієслова характеризуються цілісністю дії, що може відбуватися і 

в горизонтальному, і у вертикальному напрямах. Вони можуть 

виступати ідентифікаторами всіх елементів семантичного поля, 

конкретизуючи при цьому власне значення. Рух угору 

показують, зокрема, дієслова виникати, підійматися, вставати, 

видиратися, підноситися: „хто з псами лягає, той з блохами 

встає”, „лягла не клята, встала не мнята („ніхто не буде 

лаяти, ні бити, як дівуватиме”)”, „хто рано встає, тому Бог 

дає”, „хто вище вилізе – дужче падає” [3]; рух униз – падати, 

звалитися, тонути, занепадати, знижуватися, спускатися: „не 

той п’яний, що наперед падає, а той п’яний, що назад 

падає”[3]. 

Наступна внутрішньогрупова класифікація дієслів руху 

передбачає виділення дієслів, семантика яких показує рух з 

допомогою ніг: іти, бігти, стрибати. Сюди входять дієслова, 

які відображають рух пішки: „– Сідай, бабо, підвезу тебе! /        

– Нема часу треба йти!” [3]; бігом: „в гурті робити – як із гори 

бігти” [3]; стрибками: „треба відійти від ями, щоб гаразд її 

перескочити”, „коли п’яниця в шинку скаче, то жінка дома 

плаче”, „добрий козак баче, де отаман скаче” [3]. 

Дієслова непоступального, тобто коливального, руху 

актуалізують абстрактну семантичну категорію „характер руху”, 

реалізовану в значенні всіх дієслів руху конкретною 

семантичною ознакою на одному місці чи в межах обмеженого 

простору. До цього типу руху здатні істоти та предмети, будь-

яким чином зафіксовані в просторі й тому невільні у своєму 

русі. Сюди можна віднести дієслова трусити, трясти в 

значенні „рухати чимось то в один, то в другий бік” або „робити 

помахи чим-небудь у повітрі”: „люби дитину, як душу, а тряси, 

як грушу” [3]. 

Численна група дієслів позначає неритмічні рухи з боку в 

бік чи зверху вниз зі значною, найчастіше непостійною 

амплітудою коливання. Це дієслова віяти, колотитися, 

хилитатися, махати, бити: „хліб на хліб сіяти – ні молотити, 

ні віяти”, „як на току молотиться, то і в хаті не колотиться”, 
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„рад би до дітей небо прихилити та зорями вкрити!”, 

„брехати – не ціпом махати”, „потурай малому, то як виросте 

– буде тебе на старості бити” [3]. 

До дієслів обертального руху в українській мові належать 

такі дієслова: вертітися, котитися, кружляти, крутитися, 

обертатися, повертатися: „синьоока чарівниця часто в полі в 

нас вертиться; де вінки вона спліта – там пшениці рідкі й 

жита”, „женився як за хмару закотився”, „зовиця як синиця – 

усе хвостом крутить”, „крути, як хоч, а річку перескоч”, „хто 

землю удобряє, тому й земля повертає” [3]. 

Проведений аналіз семантико-стилістичних особливостей 

функціонування дієслів руху дав змогу зробити такий висновок: 

лексико-семантична група дієслів руху за ступенем 

абстрактності значень дієслів диференціюється на основі 

середовища, темпу, характеру руху. Основними семантичними 

критеріями багатокомпонентної структури лексичного значення 

дієслів руху є ідея фізичного переміщення у просторі та 

співвідносність за характером його спрямованості чи 

неспрямованості. 
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СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ СИМПЛОКИ 

В МАС-МЕДІЙНОМУ МОВЛЕННІ 

Тетяна Мелкумова (ДВНЗ „Криворізький національний 

університет”, к. філол. н., старший викладач) 

Симплоку як виражальний засіб синтаксису розглядають, 

зокрема, С. Абрамович та М. Чікарькова [1, 184−189], 

Є. Клюєв [5, 179−180, 226] й ін. В основному значенні симплока 

тлумачиться як „повторення серединної частини мовленнєвих 

одиниць” [4, 263; 8, 84]. Уважаємо за потрібне стисло подати 

інші визначення симплоки. 
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Подекуди термін „симплока” в мовознавчій літературі 

вживають на позначення поєднання анафори з епіфорою [1, 185; 

3, 120; 6, 638; 4, 263]. При цьому деякі дослідники 

послуговуються паралельним терміном − сплетіння [1, 185; 

6, 638]. Науковці використовують і синонімічні терміни: 

сплетіння – це анепіфора [2, 231; 9, 237], включення [7, 434], 

кільце [2, 231; 9, 237], просаподозис [3, 52]. Ми поділяємо точку 

зору тих дослідників, що розглядають кільце як окрему 

стилістичну фігуру [2, 231; 3, 52; 7, 434; 9, 237]. 

Як бачимо, у літературознавстві й риториці наявна 

розлога синонімія термінів на позначення стилістичних фігур. 

Метою нашої розвідки є на матеріалі масмедійних текстів 

розглянути функціонування симплоки як повторення серединної 

частини мовленнєвих одиниць; стилістичні функції симплоки. 

У публіцистичних текстах симплока може посилювати 

стилістичні функції висловлювань, сприяти вираженню різних 

прагматичних настанов. Звернімося до контексту: Іде досить 

живий діалог між досить високими представниками влади… 

(газета „Україна молода”, м. Київ, 30.03.2005). Симплока 

посилює реалізацію реченням оцінної функції, і це надає йому 

певного переконувального ефекту. Помірно виявлене авторське 

ставлення до зображуваного може впливати на свідомість 

адресатів. 

Симплока функціонує в публіцистичному мовленні й з 

актуалізаційною метою: Коли він [міністр внутрішніх справ] 

вийшов, він сказав, що я його дратую. Коли він вийшов на 

трибуну Верховної Ради, він сказав, що це жіночі емоції 

(токшоу „Свобода слова” на ТРК ICTV, 05.10.2007). Виразність 

контексту посилюється анафорою (Коли він вийшов). 

Симплока може сприяти виконанню публіцистичним 

текстом посилювальної функції: І відповіді абсолютно не було, 

абсолютно (токшоу „Дуель” на ТРК „Україна”, 22.11.2007); Ви 

багато в чому звинувачували Президента і вчора виступили із 

надзвичайно різкою заявою, з надзвичайно (токшоу „Я так 

думаю” на ТРК „1+1”, 17.04.2008) − речення реалізують 

посилювальну, актуалізаційну й оцінну функції. 

Нерідко прагматичність публіцистичного мовлення 

посилюється взаємодією симплоки й інших стилістичних фігур: 

Не виключено, що їй, з огляду на її стратегічне положення між 
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Сходом і Заходом, між Півднем і Північчю, з огляду на її 

історичний досвід засвоєння і поєднання різних культурних 

традицій випаде нова роль у забезпеченні їх симбіозу − тобто, 

не сама по собі випаде, а може бути здобута завдяки 

відповідній політичній і культурній волі, відповідній 

інтелектуальній праці (журнал „Сучасність”, м. Київ, 2001, 

№ 12, с. 83) − протозевгма, симплока (відповідній), паралелізм й 

ампліфікація покликані корегувати висловлене раніше мовцем 

прогнозування. 

Часто реалізації посилювальної функції сприяють ті 

стилістичні фігури, синтаксична структура яких схильна до 

розширення (ампліфікація, плеоназм, посилюваний повтор, 

симплока тощо). Для публіцистики характерна взаємодія 

виражальних засобів переважно цієї, а подекуди й інших груп з 

посилювальною метою: Є багато країн, які століттями не 

змінюють свою Конституцію і прекрасно живуть, і живуть в 

демократії, і живуть при добробуті (токшоу „Один за всіх” на 

ТРК „1 канал”, 14.04.2008) (багатосполучниковість і симплока). 

Розглянемо публіцистичний фрагмент: Я переконаний, 

що український народ, українська нація є єдиною і неподільною. 

І в той самий час я переконаний, що сьогоднішня влада через 

таких політиків, як Табачник, через свою гуманітарну політику 

робить все можливе, щоб розколоти державу [СС, 25.10.2010]. 

Симплока (я переконаний), ампліфікація, анантаподотон (через 

свою гуманітарну політику робить все можливе, щоб 

розколоти державу) − ці стилістичні фігури, виразність яких 

ґрунтується на розширенні структури, сприяють 

декларативності наведеної надфразної єдності. 

Контамінація засобів посилює і сповіщальну функцію 

висловлювання: Ми можемо стверджувати тільки одне – для 

нас справа не в Законі „Про Кабінет міністрів” і не в ярмі, який 

називається «імперативний мандат». Для нас справа в тім, що 

на сьогодні штучно відволікається суспільство від нагальних 

потреб (токшоу „Я так думаю” на ТРК „1+1”, 17.04.2008). 

Окрім симплоки, декларативності контексту надають інверсія, 

ампліфікація, синтаксичний паралелізм й антитеза. 

Симплока допомагає розставити логічні наголоси: Коли 

ми говоримо про Тимошенко і Порошенка − це двоє здібних 

людей, які добре знають себе в політиці. Які йшли до перемоги з 
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різних штабів, з різними філософіями (газета „Україна 

молода”, м. Київ, 30.03.2005). Симплока в наведеному 

інформаційному висловлюванні взаємодіє з іншими фігурами 

цієї групи − ампліфікацією та паралелізмом. Відтак, у мовленні 

сучасних ЗМІ задля експлікації оцінки широко представлені 

стилістичні засоби, виразність яких спричинена розширенням 

синтаксичної структури; при цьому більшість різновидів фігур 

функціонує і в інформаційних текстах, і в публіцистиці. 

Насиченість публіцистичного тексту стилістичними 

фігурами розширення синтаксичної структури завжди посилює 

прагматичну настанову мовлення й увиразнює його: Обама 

каже: не бійтесь, не бійтесь великих партійних машин, навіть 

коли вам здається, що вся політика розподілена, що всі посади 

поділені наперед, на сто років вперед, не бійтеся, заходьте в 

великі партії, і цей шлях може бути не таким довгим, як 

здається (телешоу „Шустер live” на ТРК „Україна”, 20.01.2009). 

Симплоку, епаналепсис (контактний повтор: не бійтесь, не 

бійтесь), апліфікацію − ці стилістичні фігури мовець 

використовує для надання волюнтативності висловлюванню. 

Ампліфікація, паралелізм, посилюваний повтор (наперед, на сто 

років вперед)
 
увиразнюють текст. 

Взаємодія стилістико-синтаксичних засобів інтенсифікує 

посилює виразність і такого контексту, наприклад: Вони 

бояться. Бояться зміни влади, бояться, що доведеться 

відповідати за свої злочини (газета „Свобода слова. Час 2000”, 

м. Чернівці, 08.10.2004) (функції: власне репрезентативна, 

експозитивна, посилювальна; засоби: симплока, ампліфікація, 

стик: Вони бояться. Бояться...). 

Інформаційні тексти, що реалізують функції, спрямовані 

на коментування, дають змогу автору тлумачити інформацію, 

утримувати інтерес читачів / слухачів до проблеми, акцентувати 

увагу на певному питанні, оцінювати події чи діяльність осіб, 

якот: Ще ніколи досі люди не були такими активними. Ще 

ніколи не було виявлено такого бажання донести свій голос, 

бути почутим (газета „Україна молода”, м. Київ, 02.11.2004) 

(функції: посилювальна, актуалізаційна, оцінна; засоби: 

симплока, анафора Ще ніколи...). 

Отже, симплока сприяє увиразненню публіцистичного 

мовлення та посиленню його комунікативно-прагматичного 
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функційного впливу. Стилістичними функціями, що їх може 

інтенсифікувати симплока, є: експресивна, актуалізаційна, 

оцінна, репрезентативна, експозитивна, посилювальна й ін. 

Дослідження симплоки в мовленні сучасних масмедіа відкриває 

перспективи в поглибленні знань про тексти різного 

функційного призначення. 
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РИБАЛЬСЬКИЙ ПРОМИСЕЛ СЛОБОЖАНЩИНИ: 

ЕТНОСЕМАНТИЧНИЙ ВИМІР 

Роман Міняйло (Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля, доцент) 

Кожен шанувальник рідного слова має у своїй бібліотеці 

дві важливі книги ‒ „Народження і життя фразеологізму” й 

„Образи рідної мови”, які належать перу видатного фразеолога 

Віктора Дмитровича Ужченка. У них учений аналізує широку 

палітру рідних кожному українцеві образів, що стали базою для 



 

 175 

постання фразеологізмів, розкриває всю чарівність і важливість 

екстралінгвальних чинників. Усі ж учні Віктора Дмитровича 

міцно затямили, що „метафоризація засвідчує єдність 

семантичних (лінгвістичних) та історичних (етнокультурних) 

моментів” [4, 172]. 

Неперевершений гумор і життєва спостережливість ‒ „два 

кити” для фразеолога. І саме ці риси вдачі якнайкраще 

характеризували Віктора Дмитровича. Гортаючи сторінки його 

фразеографічного доробку, милуєшся соковитими, глибинними 

народними висловами на кшталт одзяпити (одцибенити) вершу, 

жити як карась із щукою, сховатися як лящ у жабуринні, окунь 

заморожений, залягти як риба на дощ, вмішатися як сом у 

вершу [ФСГД, 58, 148, 196, 231, 265, 292], віднайти й 

опрацювати які вченому допомагав азарт „мисливця” за 

фразеологізмами. 

Мисливська і рибальська ‒ ці дві „чоловічі теми” мовної 

картини світу слобожан не були terra incognita для В. Ужченка, 

вихідця з Харківської фразеологічної школи і найкращого 

знавця фразеології творів Остапа Вишні. 

Сучасні дослідники семантики рибальських назв 

виділяють чимало типів їхніх асоціативно-метафоричних 

мотивацій. Відразу ж відзначимо, що зв’язки мотиваторів 

бувають і досить прозорі для загалу, і затемнені, специфічні, 

часто несподівані для непрофесіонала, пов’язані зокрема зі 

способом живлення риби [1, 90], її розміром і вагою [1, 91], 

з місцем, куди вона ховається в разі небезпеки [2, 131], з часом, 

коли йде на нерест [1, 90; 2, 133]. 

О. Туленцева дослідила рибальську лексику української 

мови в когнітивному аспекті й запропонувала ономасіологічну її 

класифікацію, виділивши серед мотиваційних ознак чотири 

великі групи: зовнішньорозпізнавальні, локативні, темпоральні 

та ін. Перша й найбільша за кількістю назв група 

(зовнішньорозпізнавальні ознаки) серед інших включає в себе 

підгрупу „видавані номінантом звуки” (5 назв риб і 3 назви 

рибальського приладдя) [3, 197]. Ця підгрупа яскраво ілюструє 

принципову різницю між лексикою (фразеологією), пов’язаною з 

рибальством і рибальською лексикою (фразеологією). Скажімо, 

назви риб більш-менш знайомі всім, бо вони усталились як 

своєрідні „народні іхтіоніми”, пор. слобожанські назви в’юна 
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(дрібної риби з видовженим тілом, яка „пищить” або „сичить”) ‒ 

пиìсклявка (Сват) і сиìкалка (Старб). Суто ж рибальська лексика, 

зокрема звуконаслідувальна, утворює складну систему 

професіоналізмів, які протиставляються найтоншими 

семантичними відтінками, пор. буìрхало ʻпалиця із залізною 

конусоподібною трубкою на кінці, якою лякають рибу, задаючи 

їй необхідного напрямкуʼ (ЛісП, Пет), квакуìша ʻпалиця з 

порожнистим наконечником, яку різко занурюють у воду, 

отримуючи характерний звук, що приманює сомаʼ (Сват), 

квач’аìт’н’ік ʻпалиця на кінці неводаʼ (НВод), ляìпалка ʻпалиця, 

якою „ляпають” по воді, щоб виманити („підняти наверх”) 

щукуʼ (НВод), плєшняì ʻзагострена палиця, якою розбивають лід 

під час зимового рибальстваʼ (Висп), плоцкаì ʻвелика палиця, 

якою заганяють до сітей рибуʼ (Білов), хроìкало ʻзнаряддя 

заганяти рибу в сітку у вигляді довгої палиці з прикріпленою на 

кінці неї пластиковою пляшкою без днаʼ (Білов, Сват) та ін. 

Найпершими на статус загальновживаних претендують 

слова й вислови, в основі яких лежать такі мотивувальні 

чинники, як колір, розмір, смакові якості. Цю тенденцію 

засвідчують приклади рибальської лексики й фразеології 

Слобожанщини з авторитетних лексикографічних джерел: пор. 

гірчаìк ʻпорода рибиʼ [СлГр І, 286], горбата сула ‘зневажл. 

горбань’ [Іванов, 160]. Пор. також сучасні слобожанські 

перифрази річковиìй осєтьоìр ʻбубирʼ (Новпск), який 

зазубринками на тілі схожий на осетра, царська риба ʻлинʼ 

(Печ), який надзвичайно смачний і майже без кісток. Так само 

прозорими для загалу є більшість евфемістичних фразем на 

взірець подаìрок тьоìщі ʻокуньʼ (Висп), бо потрібно чимало 

зусиль, щоб очистити його від луски, котяìч’а риìба ʻдрібна, 

сміттєва рибаʼ (Мик), жартівливих емоційних висловів, часто у 

вигляді нарощених структур, як-от мєìлоч’ в ряìскє ʻдрібна рибаʼ 

(НВод). 

Прозорими є й деякі назви реманенту, напр., очеретяìнка 

ʻвудка з вудлищем з очеретуʼ, проте вони несуть важливе 

смислове навантаження в мовній картині світу рибалки саме як 

лексеми промислу, тому що структурно є гіпонімами: пор. 

очеретяìнка (з очерету)ʼ, бамбучаìнка (з бамбуку), лєщаìнка (з 

ліщини). Пор. також іронічне обігрування назви стебла рослини 

соняшника у складі ФО Тобі тіки на
 
соìяшник ловить! ʻговорять 
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про поганого рибалкуʼ (Полов). Прикладів родо-видових 

зв’язків у рибальській лексиці і фразеології Слобожанщини 

можна наводити ще чимало: перстоìвка (Кон, Новпск, Сват), 

перстоìва сєìтка (Новпск, Новр) ʻрибальська сітка, у вічко якої 

можна просунути один палецьʼ ‒ двухперстоìвка ʻрибальська 

сітка, у вічко якої можна просунути два пальціʼ (Новл) ‒ 

плотвяìнка ʻсітка з розміром вічок 2 см між вузлами, до якої 

потрапляє переважно плотваʼ (Новпск) ‒ карасьоìвка ʻсітка з 

розміром вічка у п’ять пальцівʼ (Тр) ‒ каìрпова ʻсітка, якою 

ловлять переважно коропівʼ (Печ) тощо. 

Не такими прозорими для непрофесіонала будуть і деякі 

назви коропа: мудреìць (Висп), бо не зразу йде на гачок, може 

плавати близько 2 годин біля наживки, пилесоìс (НВод), бо 

шумно втягує прикормку, свиняì (НВод, Печ), річний свин 

(Старб), бо полюбляє замулені місця. „Порося пасеться!” ‒ 

кажуть про коропа у ставку (НВод). 

Професійно-жаргонна лексема полосаìт’ік на позначення 

окуня-самця має більш складну внутрішню форму (ВФ), ніж 

просто смугастість риби цієї породи. Як тлумачать інформатори, 

„самка викладає ікру стрічками, а самець за нею заливає їх 

молоком” (Висп). 

Тобто, відмежувати лексику і фразеологію 

досліджуваного промислу як окремі підсистеми можна, лише 

розуміючи специфічно рибальські зв’язки мотиваторів. 

Важливим для рибалок мотиватором є час, коли риба йде на 

нерест. У мовленні слобожанських рибалок простежуємо 

дихотомію назв щук, які нерестяться в різні місяці: мартоìвка 

(у березні), апреìлька (у квітні). У загальноукраїнському 

континуумі давніші назви цієї структурно-семантичної моделі 

ускладнені ще й різнотипними метонімічними перенесеннями. 

Зокрема лящам рибалки давали „різноманітні назви, запозичені 

від релігійних свят, з якими збігається нерест (микольник, 

юровик), від дерев, які цвітуть у цей час (вербак, дубовик, 

терновик)” [3, 200], пор. також клень ʻголовеньʼ (етимологи 

припускають походження від назви дерева klenъ, бо риба цієї 

породи нереститься під час цвітіння клену) [ЕСУМ ІІ, 458]. 

Семантичний аналіз рибальських назв Слобожанщини 

крізь призму екстралінгвальних чинників дозволяє зробити 

певні висновки. На перший погляд, найбільш прозорі для 
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встановлення ВФ лексеми чи фраземи зовнішньорозпізнавальні 

й тактильні ознаки можуть насправді нести важливу професійну 

інформацію: напр., смугастість і шершавість є ознакою риби-

самця певної породи під час „шлюбного сезону”. 

Ономатопеїчність стає мотивувальним чинником і для 

загальномовних назв (пискун, лящ), і суто промислових (назв 

різновидів рибальського знаряддя для полохання і 

приваблювання риб, назви риб різної ваги залежно від гучності 

удару по воді тощо). Отже, існує об’єктивна проблема 

розмежування пов’язаної з рибальством лексики і фразеології 

(фактично загальномовної) і власне рибальської лексики і 

фразеології (доступної, як правило, рибалкам і членам їхніх 

родин) через поступове проникання частини лексико-

фразеологічного фонду останньої до загальномовних 

концептосфер, щоб надалі розчинитися в них. Проте без такого 

розчинювання неможливо уявити собі „живе життя” мови. 
Скорочення назв населених пунктів: 

Білов ‒ Біловодськ Біловодськ. р-ну Луган. обл., Висп ‒ 

Високопілля Валківськ. р-ну Харків. обл., Кон ‒ Кононівка Біловодськ. 

р-ну Луган. обл., ЛісП ‒ Лісна Поляна Марківськ. р-ну Луган. обл., 

Мик ‒ Микільське Міловськ. р-ну Луган. обл., НВод ‒ Нова Водолага 

Нововодолазького р-ну Харків. обл., Новл ‒ Новолимарівка 

Біловодськ. р-ну Луган. обл., Новпск ‒ Новопсков Новопсковськ. р-ну 

Луган. обл., Новр ‒ Новорозсош Новопсковськ. р-ну Луган. обл., Пет ‒ 

Петрівка Сватівськ. р-ну Луган. обл., Печ‒ Печеніги Печенізького р-ну 

Харків. обл., Полов ‒ Половинкине Старобільськ. р-ну Луган. обл., 

Сват ‒ Сватове Сватівськ. р-ну Луган. обл., Старб ‒ Старобільськ 

Старобільськ. р-ну Луган. обл., Тр ‒ Троїцьке Троїцьк. р-ну Луган. обл. 
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української мови. Зібрала редакція журнала „Кіевская Старина” : у 

4 т. / [упоряд. з дод. власн. матеріалу Борис Грінченко]. – Надрук. з 

вид. 1907–1909 рр. фотомеханіч. способом. – К. : Наук. думка, 1996–

1997. – Т. 1–4; ФСГД – Ужченко В. Д. Фразеологічний словник 

східнослобожанських і степових говірок Донбасу / В. Д. Ужченко, 

Д. В. Ужченко. – [5-е вид., перероб. і доп.] – Луганськ : Альма-матер, 

2005. – 348 с. 
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РОБОТА З ЛЕКСИЧНИМИ ВПРАВАМИ НА УРОКАХ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

Наталія Мордовцева (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, доцент) 

Розвивати мовлення учнів – це в першу чергу збагачувати 

їх словник, активний і пасивний, формувати граматичний лад 

висловлювання, культуру мовлення. Важлива роль у виконанні 

цих завдань належить початковій школі. Збагачення словника 

учнів у цей період шкільного навчання повинне бути 

першоосновою, на якій будується подальше вивчення мови. 

Проблема розвитку мовлення учнів та засвоєння 

лексичних одиниць розроблена в працях таких відомих 

вітчизняних і зарубіжних учених, як Л. Айдарової, В. Зайцевої, 

М. Дорошенка, Г. Люблінської, М. Львова, В. Мельничайко, 

В. Рудаєва, Л. Саркісової, М. Вашуленка, О. Хорошковської, 

Л. Варзацької та ін. 

Вивчення лексичних явищ у практиці чотирирічної 

початкової школи вимагає активізації пошуку засобів, які 

сприяли б їх свідомому засвоєнню, виробленню умінь 

використовувати в усному і писемному мовленні. 

Підвищити рівень мовної культури учнів, усунути 

помилки у слововживанні можливо, на нашу думку, якщо 

вивчення кожного лексичного явища буде проводитися в певній 

системі, побудованій на вихідному понятті семантики – значенні 

слова, так як активний словник учнів збагачують тільки такі 

види робіт, які пропонують з’ясування семантики, лексичного 

значення слова.  
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У системі лексичних вправ найважливіше місце посідають 

словниково-стилістичні вправи. Сюди зараховуємо вправи на 

уточнення слів шляхом встановлення зв’язку їх з відповідними 

поняттями (показ малюнків, пояснення, аналіз, читання текстів, 

які допомагають краще зрозуміти слово), робота з синонімами, 

антонімами, багатозначними словами, аналіз засобів виразності 

мови. 

На етапі осмислення учнями лексикологічних знань і 

формування необхідних умінь не можна обійтися без 

спеціальних вправ. Загальновизнаною є така їх класифікація: 

1) відшукування виучуваного лексичного явища в 

поданій групі слів, словосполученнях, реченнях, зв’язних 

текстах. Такі вправи є аналітичними за своєю сутністю і 

застосовуються з метою закріплення знань учнів про істотні 

ознаки кожного лексикологічного поняття; 

2) добір (самостійний або з використанням друкованих 

джерел) прикладів, які ілюструють виучуване лексичне явище; 

3) спостереження за роллю виучуваного лексичного 

явища в зразкових текстах різних стилів; 

4) групування виучуваних лексичних явищ за певною 

ознакою; 

5) відшукування й виправлення лексичних помилок і 

недоліків (у групах слів, словосполученнях, реченнях і текстах); 

6) лексичний розбір (характеристика слова на основі 

знань про лексичні явища). 

У процесі виконання лексичних вправ перед дітьми, з 

одного боку, розкривається багатство рідної мови, а з іншого – 

учні вчаться вживати ці слова у власному мовленні. 

Автори підручника „Методика навчання української мови 

в школі” вправи з лексики класифікують за такими критеріями: 

І. За дидактичною метою. Вправи, які використовує 

вчитель під час роботи над лексичним матеріалом, спрямовані 

на усвідомлення школярами функції слова в мовленні. З огляду 

на це можна розрізняти: 

1. Вправи, розраховані на пояснення значення слів. 

2. Вправи, розраховані на вживання слів у власному 

мовленні. 

II. За характером розумових операцій, які здійснюють 

учні під час роботи зі словом, слід розрізняти: 
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1. Аналітичні вправи (аналіз текстів чи їхніх уривків, 

уточнення відтінків у значенні слова, з’ясування мети вживання 

слова з тим чи тим значенням тощо).  

2.. Синтетичні вправи (складання речень із поданим чи 

дібраним словом, ужитим у певному значенні, дописування 

(закінчення) речень, виконання різних творчих вправ тощо). 

3. Вправи на порівняння текстів чи речень, у яких 

відбувалася заміна одних слів іншими (усунення недоречних 

повторювань, уживання емоційно забарвленої й образної лексики 

тощо).  

III. За ступенем самостійності у виконанні слід 

розрізняти: 

 Репродуктивні вправи, розраховані на спостереження 

за вживанням і значенням слів у готових реченнях чи текстах. 

 Конструктивні вправи (складання словосполучень із 

поданих слів, уведення в речення антонімів, заміна одних слів 

іншими тощо). 

 Творчі вправи (самостійне складання словосполучень, 

речень із потрібним словом, текстів за опорними словами тощо). 

IV. За формою виконання вправи з лексики бувають усні 

й письмові. 

Ці критерії розпізнавання лексичних вправ дають змогу 

характеризувати не різні вправи, а кожну окремо. 

Звичайно, можуть використовуватися і комбіновані 

вправи. Так, скажімо, учні спочатку виділяють із тексту слова, 

ужиті в переносному значенні, а потім використовують їх під 

час створення власного тексту. 

Використання лексичних вправ має носити системний 

характер. Вони повинні забезпечити поступове оволодіння 

лексичним матеріалом, ідучи від легших вправ до складніших, 

від дій за зразком до зростання самостійності і творчості в 

їхньому виконанні [2, 142-144]. 
Література 

1. Вашуленко М. С. Українська мова і мовлення в початковій 

школі : метод. посіб. / М. С. Вашуленко. – К. : Освіта, 2006. – 268 с. 2. 

Методика навчання української мови в початковій школі : навч.-

метод. посіб. для студ. вищих навч. закладів / За наук. ред. 

М. С. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2010.– 364 с. 3. Словник-

довідник з української лінгводидактики : навч. посіб. / Кол. авторів 



 

 182 

за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с. 

 

МАСОВА КУЛЬТУРА В МОВНОМУ ПРОСТОРІ  

Аліна Назаренко (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

магістрантка) 

Наук. керівник – канд. філол. наук Царьова І. В.  

ХХ століття вважають століттям мас. Космополітизм, 

універсалізація – здобутки західного лібералізму, що поступово 

вливаються в інтовертну традицію української культури, яку 

складно назвати автохтонною. Формування суспільства 

відкритого типу набуло в Україні специфічних рис, зумовлених 

деформацією культурного простору. Властивий відкритому 

суспільству поділ культури на елітарну і масову додатково 

розмежував ці дві сфери за ознакою мовного вираження. 

Функціонування українського мистецтва обмежується 

елітарною сферою, тоді як масове мистецтво завозиться із 

Заходу та Росії або калькується за західними чи 

північносусідськими традиціями. Масова культура нівелює все 

індивідуальне, національне і вивищує масове, універсальне. 

Вона витворює космополітичне суспільство мас, яке комунікує у 

відповідному мовному просторі.  

Мета розвідки – розкрити сутність впливу масової 

культури на розвиток мови. 

Масова культура пов’язана з масовим розповсюдженням 

технологій тиражування культурних текстів і згідно з „теорією 

двох культур”, що поширилася у 60-ті роки XX століття, – це 

культура низького художнього рівня, яка ґрунтується на 

стереотипах, міфологемах сприйняття, пов’язана з рекламним 

бізнесом, комерцією тощо. Тому часто її звинувачують в 

інтелектуальній і духовній низькості, у шаблонності і 

вульгарності, в естетичній мізерності. Ґрунтовну критику 

маскультури, яка маніпулює свідомістю людей, дали Ортега-і-

Гасет, Теодор Адорно, Юрґен Габермас та інші філософи. Серед 

вітчизняних дослідників назвемо Л. Березову, яка вважає, що 

„від діячів масової культури менше за все потрібні творчість і 

креатив, досить бути професійними інтерпретаторами, 

трансляторами стереотипних образів, продавцями снів. Тут 
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талант не менш важливий, ніж у професійній культурі. Це 

фахівці з оглядових екскурсій по життю” [1]. 

Норми недалекого минулого усували українські слова, 

українські терміни на користь „інтернаціональних”. Лариса 

Онишкевич називає це рефлексом колонії – брати слова 

більшого, сильнішого, моднішого [2]. Мистецький фестиваль 

став „арт-фестивалем”, вистава – „перформансом”. Молода 

поезія активно засвоює міський сленг, слова типу „тусовка” 

(місце, де збирається молодь), „ничка” (таємна схованка в одязі), 

„закосити під когось” (видати себе за когось, хто має пільги) і т. 

ін. Створено десятки неологізмів на ґрунті цього сленгу, 

наприклад, „блатний”, „пофігіст”. На думку мовознавців, 

загрозу становить саме чужомовна експансія. Такі деформації 

небезпечні тому, що мова впливає на світосприйняття людини, 

на її мислення. На думку В. фон Гумбольдта, мова – це ніби 

призма, крізь яку людина дивиться на світ. Чужий словесний 

бруд, який заполонив побутове мовлення, надовго залишає слід 

у душах людей, проникає в підсвідомість, викликає зміни в 

ментальності, творить нову реальність. Засилля чужого за 

походженням і за природою витісняє своє, національне. 

Космополітична масова культура позбавляє українську 

мову права поширювати свій вплив, бо саме за посередництвом 

масової культури здійснюється контакт усіх соціальних груп. 

Водночас, саме мова, а не маскультура, за словами Я. Радевича-

Винницького, є тим річищем, яким історія народу пливе з 

минулого в майбутнє [3]. Від того, чи збереже українська мова 

той зв’язок з минулим, залежить, якого пророка оберемо – 

Месію чи Масовика? 

Особливості національного мовного простору відбито в 

словах І. Франка: „Кожна літературна мова доти жива і здібна 

до життя, доки має можливість, з одного боку, всисати в себе всі 

культурні елементи сучасної цивілізації, значить, збагачуватися 

новими термінами та висловами, відповідними до прогресу 

сучасності, не тратячи при тім свого основного типу і не 

переходячи в жаргон якоїсь спеціальної верстви чи купи людей” 

[4, 207]. 
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СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

РОЗМОВНОЇ ЛЕКСИКИ У ТВОРАХ ОСТАПА ВИШНІ 

Анна Назаренко (Бердянський державний педагогічний 

університет, студентка) 

Наук. керівник – проф. Загороднова В. Ф. 

Лексика, як відомо, є найбільш динамічним елементом у 

мовній системі, вона безпосередньо пов’язана з тенденціями 

розвитку літературної мови, виробленням і змінністю її норм. 

На сучасному етапі розвитку мовознавства дослідження 

розмовної лексики набуває особливої актуальності, оскільки 

розмовний компонент став виразною ознакою художнього 

стилю, показником індивідуальної манери автора. Питання 

естетичного потенціалу елементів народно-розмовної мови 

розглядали такі вчені, як І. Білодід, В. Ващенко, М. Жовтобрюх, 

С. Єрмоленко, Н. Сологуб, І. Чередниченко та ін. Більшість 

дослідників зазначає, що в мові художнього твору відбувається 

свідоме переймання письменником характерних особливостей 

розмовного стилю для створення відповідного колориту.  

Мета нашої статті – вивчення питомої ваги розмовної 

лексики у творах Остапа Вишні, з’ясування її семантико-

стилістичних особливостей.  

Розмовна лексика – це слова, якими послуговуються мовці 

в щоденному неофіційному спілкуванні. Вона характеризується 

наявністю конотативних сем розмовності, фамільярності, 

іронічності, зневажливості, пестливості, розмірно-оцінності, 

лайливості і вульгарності [2, 273]. Усі ці відтінки значень 

спостерігаємо у творах Остапа Вишні. Розглянемо найбільш 

поширені з них.  

Власне розмовна лексика не має додаткового відтінку, 

вживається для передачі розмовного характеру висловлювання, 

пор.: …той бідолаха бухгалтер… [1, 137]; Це могорич  [1, 71]; 

Не зовсім, звичайно, вони голі, є все-таки місця чимось таким 

спеціальним позатулювані, але 90% безперечно голого [1, 100]; 
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Але нашому „професоровіˮ не все одно, що… не найду 

підходящого порівняння [1,16]; …од її улюблених нічних 

шльопанців залишилися дві недогризені стельки [1, 159]. 

Фамільярна лексика вживається у необтяженому 

етичними нормами спілкуванні. Це розв’язна, безцеремонна 

лексика, пор.: …ми не уявляємо собі, як може лупати 

(„кліпатиˮ) він тими баньками, коли кізочка дивиться на нього 

своїми печальними-печальними, повними сліз очима і вмирає… 

[1, 179]; Пускаю, аж у голові макітриться („паморочитьсяˮ), 

поки прийде мати…[1, 97]; Коли йдете один, то один 

промазуєте (промазувати – „пропускати або втрачати що-

небудь через неуважність; помилятися”), коли йдете 

колективом, то промазуєте колективом [1, 141]; Куди ви 

претесь? (пертися – „намагатися проникнути кудись без 

дозволу; штовхатися, пхатися”) [1, 268]. 

Іронічна лексика вживається для передачі глузування, 

кепкування, пор.: Намогоричився по самісіньке підборіддя [1, 

76]; „Зничтожає” баба всілякі хвороби…[1, 12]. В останньому 

випадку вживання просторічної лексеми надає висловленню 

комізму. 

Зневажлива лексика вказує на відсутність поваги до 

когось, здебільшого з приниженням чиєїсь гідності, пор.: І 

заіржав (іржати – „голосно, нестримно сміятися, реготатися”) 

першероном чернець суворий… [1, 27]; Не впасеш, лобуряко?! 

(лобур, лобуряка – „бездіяльна й ледача людина”) [1, 21]. У 

таких словах емоційний компонент значно яскравіший за 

оцінний. 

Лайливу і вульгарну лексику використовують для 

передачі обурення, застереження, образи, коли мовець 

незадоволений ситуацією, коли він звинувачує в чомусь інших 

осіб, посилаючи прокльони. Це так званий вияв агресії, при 

якому люди знімають свій емоційний заряд: Здох (здихати – 

вульг. „помирати (про людину)” би ти йому! [1, 158]; …а другий 

опецькуватий, з сонними рачкуватими баньками… (баньки – 

вульг. „очі“) [1, 35]; І заморена, і галасом прибита тварина з 

охотою бреде в воду, стає, дудлить (дудлити – вульг. „пити 

що-небудь з жадібністю та у великій кількості”) воду [1, 70]; 

Стій, кажу тобі, мерзотнику! (мерзотник – лайл. „негідник”)  

[1, 118].  



 

 186 

У творах Остапа Вишні спостерігаємо вживання лексеми 

чорт („надприродна істота, що втілює в собі зло; злий дух, біс, 

диявол”) як лайки для вираження великої досади, 

роздратування, пор.: Чорти бабу-кровницю пруть! [1, 81]; 

Чорт його знає! [1, 109]; Якби ж таки того пана чорти були 

узяли…[1, 259].  

Трапляється поєднання в одній лексемі значення зневаги і 

лайливості, зневаги й вульгарності, пор.: Не впасеш, лобуряко?! 

(лобур, лобуряка – зневажл., лайл. „бездіяльна й ледача 

людина”) [1, с. 21]; …впивайтесь у мене й жеріть (жерти – 

вульг. “їсти жадібно, багато чого-небудь”; зневажл. „взагалі 

їсти; поїдаючи, нищити”) мене, бо не можу я жити! [1, 104]. 

Пестлива лексика широко представлена у творах Остапа 

Вишні. Вона передає щиру, емоційну атмосферу, виражає 

любов, ласку, ніжність, прихильність, теплоту тощо: 

Найменшеньку сестричку Орисю баба Секлета на вгороді під 

калиновим кущем ізнайшла [1, 280]; Бекас – невеличкий 

болотяний птах, сіренький, з біленьким на пузці пір’ячком… 

[1, 153]. 

Розмірно-оцінна лексика служить для відтворення розміру 

явища, особи чи предмета, пор.:  Малувата вона… Мені б таку, 

щоб і вошу вбити, щоб таки і прясти… [1, 62]; Реміняка – 

зайців носити [1, 90].  

Автор уживає в переносному, здебільшого в образному 

значенні слова, які в прямому значенні є нейтральними, пор.: 

Баби, дранки! [1, 54] (баба – „мати батька або матері; стара 

віком жінка”; розм. „взагалі жінка”); Ходять до тебе такі ж 

паразити, як і ти! [1, 268] (паразит – „організм, що живе 

всередині іншого організму та живиться його соками”; розм., 

лайл. – „той, до кого ставляться з презирством через його 

негативні якості”); То пасічанський „професор”, баба Палажка, 

що вже років чи не з п’ятдесят непохитно й непорушно стоїть 

(чи сидить) на варті охорони здоров’я пасічанського населення 

[1, 10] (професор – „найвище вчене звання, що надається 

найбільш кваліфікованим викладачам вищих навчальних 

закладів”; жарт. – „великий знавець якої-небудь справи”). Таке 

вживання робить висловлення емоційно наснаженим, 

стилістично виразним.  
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Отже, у творах Остапа Вишні розмовна лексика 

представлена надзвичайно широко, вона виражає різноманітні 

смислові відтінки та надає мовленню невимушеного, 

неофіційного характеру. Актуалізація розмовної лексики та її 

асоціативно-образна трансформація в художній літературі 

потребує подальшого дослідження.  
Література  
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СКОРОЧЕННЯ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ 

ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У МОВІ МАС-МЕДІА 

Олеся Нестеренко (Черкаський національний університет 

імені Богдана Хмельницького, завідувач навчальної 

(телевізійної) лабораторії) 

Наук. керівник – доц. Бондаренко Т. Г. 

Сучасні кардинальні зміни в суспільно-політичній та 

економічній сферах життя найбільш виразно виявлені в мові 

засобів масової комунікації, що відображає мовленнєву картину 

соціуму. Для досягнення потрібного ефекту журналісти часто 

використовують різноманітні фразеологічні одиниці.  

У науковій літературі репрезентовано значну кількість 

праць, присвячених проблемі вивчення фразеологізмів, 

дослідженню їхнього стилістичного потенціалу, опрацюванню 

структурно-семантичних типів фразеосполук тощо (див. праці 

Л. Авксентьєва [1], В. Білоноженко, І. Гнатюк [3], М. Кохтєва 

[5], О. Пономарева [8], Ю. Прадіда [9] та ін.). Однак у медіа-

лінгвістиці окреслене питання достатньо не висвітлене, оскільки 

явище фразеологічних трансформацій учені аналізували 

переважно на матеріалі зразків художньої літератури або ж 

газетного доробку попереднього історичного періоду (див. праці 

Л. Авксентьєва, В. Ужченка [2], Ж. Колоїз [8], Т. Кучеренко [6], 

А. Пономаренко [7] та ін.).  
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Мета статті полягає в дослідженні змін компонентного 

складу фразеологізмів у мові засобів масової комунікації, що 

передбачають скорочення кількості їхніх складників.  

Зміни компонентного складу фразеологічних одиниць, або 

структурно-семантична трансформація, зумовлює модифікації 

граматичної форми компонентів чи лексичного складу сталих 

словосполучень зі збереженням або зміною звичної кількості 

складників. Кількісні модифікації називаємо змінами, а 

трансформації зі збереженим складом номінуємо як „заміниˮ. У 

межах названого типу логічно, на нашу думку, виокремлювати 

кілька різновидів: заміна граматичної форми компонентів; 

лексична заміна компонентів та кількісні зміни компонентного 

складу, що передбачають розширення чи скорочення 

фразеологічної одиниці. Такі трансформації зазвичай не 

спричинюють якісних змін фразеологізмів, чим і відрізняються 

від лексичних трансформацій. 

Скорочення компонентного складу фразеологічної 

одиниці, або редукція, чи „еліпсисˮ, являє собою звуження меж 

фразеологізму, усічення його окремих складників, зумовлене 

прагненням до економії мовних засобів і лаконізації мовлення, 

до усунення надлишкових із погляду конкретного факту 

комунікації компонентів.  

Вважаємо за доцільне виокремлювати три різновиди 

трансформацій, що спричинюють скорочення фразеологізму: 

усічення, контамінацію та фразеологічний натяк. 

Усічення (редукція, еліпсис) – це звуження меж 

фразеологізму через редукцію його окремих компонентів, 

реалізоване завдяки можливостям контексту, який усуває 

потребу наводити фразеологізми повністю, напр.: Нова мітла 

хоче мести.  

Зазвичай у таких фразеологізмах еліпсовано кінець: 

Бачили очі, що купували... (УМ. – 28.08.09) ← Бачили очі, що 

купували, їжте, хоч повилазьте; З миру по нитці (УМ. – 

23.10.10) ← З миру по нитці – голому на сорочку; Краще 

пізно?.. (УМ. – 30.09.09) ← Краще пізно, ніж ніколи; На тобі, 

небоже? (УМ. – 18.12.10) ← На тобі, небоже, що мені не 

гоже. 

Слід зазначити, що усічення зазнають саме ті компоненти, 

які в контексті є семантично вторинними. Залежно від настанов 
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журналіста, в тому самому фразеологізмі семантично 

стрижневими можуть бути різні компоненти.  

Контамінація фразеологізмів – спосіб фразеологічної 

трансформації, суть якого полягає в поєднанні двох і більше 

стійких одиниць або їхніх компонентів, що спричинює 

виникнення нового фразеологізму, напр.: фразеологізм-

трансформер Якщо істина у вині, то чому вона глаголить 

вустами дитини (УМ. – 06.11.09) виник унаслідок накладання 

стійких одиниць: „істина  у виніˮ та „устами дитини 

глаголить істинаˮ; у реченні Яблуку немає де плюнути (УМ. – 

19.11.09) поєднано дві фразеологічні одиниці  яблуку немає де 

впасти і народу  плюнути немає де. 

Зафіксовано поєднання синонімічних одиниць Нова мітла 

по-новому мете і Всяка мітла по-своєму мете (або варіант 

Кожна мітла по-своєму мете), напр.: Відомо, що нова мітла 

по-своєму мете, і від цих рухів залежатиме дуже багато – як 

робота багатотисячного колективу, так і забезпечення киян 

квадратними метрами. „Нова мітла” у Тернополі мете по-

своєму (приклади взято з електронних медіаресурсів). 

У чистому вигляді контамінація трапляється нечасто, 

оскільки переважно відбувається поєднання вже змінених 

(пристосованих до теми) фразеологізмів. Наприклад, у реченні 

Бісики в ребро сивочолому чоловіку, випущені його ученицею, 

тепер називаються зґвалтуванням? (УМ. – 29.10.09) поєднані 

стійкі сполуки „пускати бісикиˮ та „сивина в бороду – біс в 

реброˮ.  

Фразеологічний натяк (алюзія), або використання образу 

фразеологізму, полягає в розкладанні усталених висловів на 

окремі складники, унаслідок чого руйнується структурно-

граматична єдність фразеологізму (пор. тлумачення 

фразеологічної алюзії як прийому мовної гри [4, 31]), напр.: 

Передчуття нової мітли. Нацбанк і нова мітла. Мітла 

замість керма. Нова мітла на „Західенергоˮ. Нова мітла 

схожа на тиху сапу. Нова мітла йде! Нову мітлу нової влади, 

здається, відчуваємо все реальніше. Нова мітла чи старі 

граблі?  

У контексті аналізованої проблеми заслуговує на увагу 

міркування В. М. Білоноженко про те, що наявність лексичного 

складу фразеологічної одиниці відображає певні тенденції 
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розвитку мови, основна з яких полягає у прагненні до легкості 

вживання, до спрощення мовних конструкцій, до мовної 

економії та еліптичності [3, 132]. 

Отже, зміни компонентного складу фразеологічних 

одиниць характеризують сучасний стан функціювання 

фразеологічної системи загалом та мови мас-медіа зокрема. 

Виконане дослідження способів трансформування стійких 

зворотів, що передбачають скорочення кількості їхніх 

складників, дає підстави підсумувати, що активні процеси 

оновлення фразеологічних одиниць становлять одну з 

визначальних рис мови засобів масової комунікації. 

Перспективу дослідження вбачаємо в аналізі інших модифікацій 

фразеологізмів у проекції на різні функційні стилі. 
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думка, 1991. – Вип. 18. – С. 121–127.  

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ  

НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ  

Алла Нікітіна (ДЗ „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, професор) 

Теорія аналізу навчального тексту не втрачає своєї 

актуальності, оскільки сам об’єкт аналізу – текст – не перестає 

бути цікавим для українських дослідників-філологів і 

методистів, учителів і викладачів. У межах цієї публікації 

визначимо деякі теоретичні аспекти аналізу тексту, зокрема суть 

аналізу як методичного поняття, місце аналізу тексту в 

контексті суміжних лінгводидактичних понять, методичні 

функції й пріоритетні принципи аналізу тексту як технології 

навчання.  

До поняття аналіз тексту. Слово аналіз у сучасному 

професійному мовленні активно вживане: мовний аналіз, 

лінгвістичний аналіз, комплексний аналіз, комунікативний 

аналіз, когнітивний аналіз, фонетичний аналіз, лексичний аналіз, 

стилістичний аналіз (та інші види аналізу мовних одиниць), 

аналіз мовлення, аналіз тексту, аналіз дискурсу, аналіз методу, 

аналіз технології, аналіз уроку, аналіз комунікативної ситуації, 

аналіз літератури, аналіз художніх засобів та ін.  

В основі розуміння будь-якого виду аналізу лежить його 

загальнонаукове визначення як методу логічного мислення, 

методу пізнання, що полягає в розкладанні цілої частини на її 

компоненти. Метою аналізу є пізнання частин як елементів 

складного цілого, встановлення зв’язків між його частинами, 

виявлення певних закономірностей. Аналіз як метод пізнання 

забезпечує утворення понять, розкладання єдності на 

множинність, складного на його компоненти, події – на окремі 

етапи, зміст свідомості – на її ознаки; аналіз є методом здобуття 

нових знань на основі оперування поняттями.  

Отже, як і будь-який науковий метод, аналіз тексту в 

методиці виконує такі органічно пов’язані між собою функції: 

1) виявлення будови, структури досліджуваного (мовного, 

мовленнєвого, дискурсного, методичного) явища; 2) поділ 

складного явища на частини; 3) відокремлення в структурі 
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явища суттєвого від несуттєвого; 4) зведення складного до 

простого.  

Аналіз тексту як методичне поняття – це „вид роботи, що 

передбачає з’ясування особливостей ідейно-тематичного 

спрямування, побудови тексту, стильових та стилістичних 

властивостей, характеристики мовних засобів щодо 

ефективності їх використання з метою реалізації комунікативної 

мети” [4, 15]. Аналіз тексту втілює ідею навчання мови на 

текстовій основі, адже тільки в тексті одиниці будь-якого рівня 

мовної системи виявляють себе повною мірою. Дидактичний 

матеріал у вигляді текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення 

дає змогу визначати стилістичні й граматичні функції мовних 

одиниць, забезпечує практичну спрямованість засвоєння учнями 

лінгвістичної теорії. Аналіз структурно-смислової єдності 

тексту, мовних засобів зв’язку між його окремими реченнями є 

підґрунтям якісних, комунікативно доречних власних творів 

учнів, оскільки така робота спонукає їх до створення власних 

текстів.  

Відомо, що аналіз тексту як методичне поняття належить 

до широкого контексту суміжних понять і лінгводидактичних 

категорій та є для них об’єднувальним та систематизувальним 

чинником, оскільки у визначенні, обґрунтуванні й практичній 

презентації кожної з них оперують поняттям аналіз тексту. 

Система містить такі взаємозалежні категорії, як 

закономірності, принципи, підходи, методи, прийоми, 

технології, форми й засоби навчання української мови.  

Наприклад, таку закономірність, як розуміння семантики 

мовних одиниць можна виявити в процесі аналізу учнями 

лексичних одиниць тексту, усвідомлення ними лексичного 

значення аналізованого слова й засвоєння певної реалії. 

М. Пентилюк, характеризуючи цю закономірність, слушно 

зазначає: „Розуміти слово (морфему, словосполучення, речення) 

– це значить співвідносити їх з певними явищами дійсності, 

уміти визначати їх функції, сприймати і вживати в контексті” [2, 

31]. А функції мовних одиниць можна визначити тільки 

проаналізувавши текст, у якому вони вжиті. Частковий 

(специфічний) методичний принцип вивчення морфології на 

синтаксичній основі також передбачає аналіз морфологічних 

одиниць з метою визначення їх ознак у текстах. Функційно-
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стилістичний і комунікативно-діяльнісний підходи до навчання 

мови теж пов’язані з аналізом тексту як видом діяльності. Тільки 

шляхом аналізу тексту можна реалізувати ці підходи.  

Аналіз тексту залежно від призначення й повноти 

виконання може бути методом або прийомом навчання, методом 

дослідження, методом професійної діяльності вчителя-

словесника (як навчати (досліджувати)? – шляхом аналізу) і 

засобом навчання (за допомогою чого навчати, формувати 

вміння? – за допомогою аналізу). Так, метод вправ реалізують у 

формі аналізу тексту. Аналіз тексту може бути основним 

методом на уроці української мови як спосіб взаємодії учасників 

педагогічного дискурсу, у яких визначені чіткі статусні ролі й 

дії в процесі аналізу. Як прийом аналіз тексту наявний у 

структурі іншого методу, наприклад, методу бесіди, лекції тощо.  

До важливих теоретико-методичних аспектів аналізу 

тексту (лінгводидактичного аналізу) відносимо 

лінгводидактичні функції тексту (потенційні дидактичні 

можливості, що можуть бути використані педагогом для 

досягнення мети уроку або для виконання завдань окремих його 

частин). Лінгводидактичні функції тексту відповідно до 

триєдиної мети сучасного уроку мови можуть бути виховними, 

навчальними, розвивальними. Виховні функції тексту зумовлені 

насамперед його змістом, основною думкою, естетичними 

властивостями, що впливає на вибір учителем-словесником 

тексту для аналізу. Виразним виховним потенціалом наділені 

прецедентні тексти, особливо значущі як носії позитивної 

інформації. Навчальні функції текстів різних стилів мовлення 

традиційно лежать в основі добору мовного матеріалу для 

диктантів, переказів, під час підготовки до усних або письмових 

творів, складання лінгвістичних мініатюр, різних видів 

конструктивних вправ тощо. Мовні одиниці, що постають 

об’єктом аналізу, виділяють із тканини тексту насамперед 

завдяки їхнім властивостям передавати певну науково-

навчальну інформацію, слугувати засобом навчання лексичних, 

граматичних, стилістичних функцій певних мовних одиниць, 

поведінки в педагогічному дискурсі – здійснювати обмін 

думками, впливати на аудиторію, створювати позитивний 

настрій та ін. Розвивальні функції тексту сприяють розвитку 
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пізнавальних здібностей, комунікативної вправності й 

естетичних уподобань учнів.  

Визначення лінгводидактичних функцій тексту 

передбачає врахування основних параметрів аналізу тексту: 

формулювання теми й основної думки, виділення абзаців, 

мікротем, визначення засобів зв’язку речень у тексті, стилю, 

типу мовлення, аналіз структури тексту та мовних засобів 

(лексичних, граматичних, стилістичних) [2, 298].  

Технологічний підхід до аналізу тексту на уроках 

української мови вимагає дотримання принципів, які визначили 

на основі узагальнення досліджень українські лінгводидакти [3]:  

Це особистісно орієнтований принцип („уважне ставлення 

до особистості учня у зв’язку з його творчими, науковими 

здібностями, а також виявом високого рівня компетентності 

щодо граматики та стилістики сучасної української літературної 

мови, загалом стосовно норм мовної системи на кожному 

окремому рівні” [3, 42 – 43]). Принцип системної організації 

навчання (організація процесу здобування знань як цілісної 

системи навчання, розгляд усього розвитку комунікативної 

компетентності учнів як єдиного цілого). Функційно-

комунікативний принцип (підхід до мови як до засобу 

спілкування, навчання мови під час комунікації) [3, 43]. Цей 

принцип передбачає організацію аналізу тексту як 

комунікативну діяльність, інтерактивний процес, планування 

дій учителя й учнів як комунікативні акти, відпрацьовані 

сценарії навчальних стратегій і тактик, формулювання завдань 

щодо характеристики змісту й засобів його вираження в тексті з 

урахуванням функцій мовних одиниць, їх стилістичних 

особливостей. На єдності смислу й мовного оформлення тексту 

наголошує І. Кочан: „Будь-який текст поєднує план змісту і 

план вираження. План змісту тексту – це його смисл. План 

вираження – мовне оформлення” [1, 31]. Інтегративний 

принцип (досягнення триєдиної мети: навчання мови, виховання 

мовної особистості й творчого розвитку школяра; інтегративні 

процеси на міждисциплінарному рівні) [3, 42 – 44]. Принцип 

активної взаємодії (стимулювання школярів до активної 

співпраці з результатами продуктивної творчої роботи) [3, 44]. 

Відповідно до цього принципу, учитель-словесник планує аналіз 

тексту як ігрове проектування, вирішення лінгвістичної 
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проблеми, передбачає власну творчу діяльність учнів 

(презентація, виразне читання тексту, твір, лінгвістична 

мініатюра, складання кросвордів, формулювання запитань для 

однокласників, укладання словникової статті, пам’ятки для 

однокласників, формулювання правила тощо).  

Методика опанування технологій педагогічного дискурсу, на 

нашу думку, передбачає дотримання вчителем-словесником таких 

провідних принципів технології аналізу тексту: дотримання 

ціннісно-цільових настанов педагогічного дискурсу (поєднання всіх 

процедур аналізу тексту єдиною метою та комунікативною 

інтенцією); відповідність стратегій і тактик педагогічного 

дискурсу прогнозованому результату навчання (цілісність добору 

запитань і завдань аналізу тексту відповідно до мети); 

полікодовості (єдності вербального й невербальних рівнів 

педагогічного дискурсу, зв’язку усного й писемного мовлення); 

контекстуальності (здійснення аналізу тексту з урахуванням 

контексту його створення, функціювання); методичної 

доцільності (методично виправдане використання аналізу тексту в 

структурі заняття); рефлексії та самовдосконалення (наявність 

процедур аналізу, спрямованих на оцінювання власних почуттів, 

дій); особистісної креативності (спрямування аналізу на розвиток 

творчих здібностей).  

Урахування зазначених вище теоретичних аспектів 

спрямоване на ефективність такого виду роботи, як аналіз тексту в 

процесі навчання української мови, зокрема визначення мовних 

засобів образності, своєрідності мовлення рідного краю.  
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ХУДОЖНЬО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ 

ЗМАЛЮВАННЯ ОБРАЗУ ЛУГАНЩИНИ У ТВОРЧОСТІ ЮРІЯ 

СЛІПКА ТА ІВАНА НИЗОВОГО 

Вікторія Онуфрійчук (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, студентка) 

Наук. керівник – проф. Пінчук Т. С. 

Луганські краєвиди не можуть не захопити ніжну та 

тендітну поетичну душу – душу справжнього митця. Саме тому 

образ Луганщини часто з’являється на сторінках невеликих за 

обсягом, але глибоких та проникливих за змістом збірок поетів 

нашого краю.  

Луганщина – край, що славиться своїми безмежними 

степами, густими лісами, глибокими та чистими ріками, а також 

високими заводами та фабриками, шахтами та териконами. Усе 

це знайшло відображення на сторінках збірок поетів 

луганського краю. 

Мета розвідки – з’ясувати, якими художніми та 

лексичними засобами змальовано образ рідного краю у поезії 

митців Луганської області Юрія Сліпка та Івана Низового.  

Глибиною та щирістю почуттів, освіченістю, 

оригінальністю, яскравістю та багатством засобів образності 

вражають і захоплюють поезії Юрія Сліпка. Він родом з 

мальовничої Полтавщини, але з ніжністю пише про селище 

Донецьке, що прихистило його на схилі літ після тяжких 

випробувань життя та стало другою Батьківщиною, у вірші 

,,Сонети мого селища”: ,,Люблю його цвітіння білопінне, / Як 

щебет солов’їний в груди б’є, / Люблю будов мереживо   

камінне, / Що струнко над Луганню постає” [4, 52]. Ця поезія 

вражає оригінальною метафоричністю думки, використанням 

яскравих епітетів. 

На сторінках збірок поетів Луганщини часто з’являються 

образи річок Айдар та Сіверський Донець. У поезії Юрія Сліпка 

також бачимо образ річки, а саме метафорично змальованої 

Лугані: ,,Хоч вузька Лугань і тихоплинна, / І масна-мулиста в 

ній вода, / Але кожна гілочка й стеблина / У ріку жадливо 

загляда” [4, 25]. Ця ж річка з’являється й у ще одному вірші, 

зразці інтимної лірики у творчому доробку поета: ,,Ми забрели у 

ніч, цвяховану зірками, / Де сонну оболонь воложила роса. / І 

верби та лоза ступали поруч з нами, / І лагідна Лугань тужила 
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за човнами, / І блідний молодик до круч перевисав” [4, 38]. У цих 

рядках цікавим є використання перифрази місяць – ,,блідий 

молодик”, епітета ,,цвяхований зірками” до слова ніч.  

У деякій мірі автобіографічним є вірш ,,Гуцул у Донбасі”, 

адже ліричним героєм у цій поезії є людина, яка відірвана від 

рідної землі, але, поживши на Донбасі, уже навіки укоріняється 

тут: ,,Я вже бачив таких орлекрилих доволі, / Що дебеле коріння 

вганяли углиб – / У донецькі грунти на донецькому полі, / І, 

напевне, інакше й рости не змогли б” [4, 15]. І знову бачимо 

використання поетом оригінального епітета ,,орлекрилих”.  

Поетична спадщина Юрія Сліпка – це багате, невичерпне 

джерело творчості, натхнення, доброти. Поет дуже скромно 

назвав свої твори лише прологом до пісні, добре усвідомлюючи 

всю важкість та складність створення таких поезій, які б стали 

справжньою піснею. Проте його вірші з упевненістю можна 

назвати піснею краси та любові до Луганщини.  

Іван Низовий родом із Сумщини, та, як і його колега по 

творчому цеху Юрій Сліпко, зачарований красою промислового 

Донбасу, митець визнав його своєю другою Батьківщиною та 

звеличив на сторінках своїх збірок.  

Іван Низовий – самобутній і оригінальний поет. Його 

творча лінія неординарна. Про одного поета говорять, що він 

лірик, про іншого – що він публіцист. А у творчості Івана 

Низового лірика накладається на публіцистику, і навпаки.  

Основною темою, якій присвячено багато поезій збірки 

,,Рівнодення”, є оспівування краси робітничого Донбасу. 

Природа Луганщини вражає тонку творчу уяву Івана Низового, 

що виливається у прекрасні рядки, насичені різноманітними 

тропами та фігурами поетичного синтаксису. Експресивне 

навантаження несуть авторські неологізми: ,,Зеленотравне й 

білоквітне / Весни високе торжество”, [2, 10], ,,Ранок 

зозулиться” [2, 13]. 

У віршах Івана Низового гармонічно переплетені краса 

живої природи та краса урбанізованої місцевості. Автор широко 

використовує полісиндетон для уповільнення мовлення, щоб 

читач мав час створити у своїй уяві картину, описану поетом: ,,І 

тихий сад, І синя річка, Й співуча райдуга містка, І залізниці 

кінострічка, І електричка приміська, І від хмаринки тінь 

легка…” [2, 16]. 
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Одна з особливостей творчої манери Івана Низового – 

надання образу ліричного героя автобіографічних рис. Він пише 

про те, що бачить та відчуває. Його поезія відверта, він 

справжній пейзажист, навчений життєвим досвідом мислитель, 

пристрасний громадянин-патріот: ,,В дорогах, що не видно їм 

кінця, / В людських діяннях, що нема їм краю... / Донбас – листок 

на гілочці Дінця, / Донбасові навіки присягаю!” [2, 9]. 

У збірці ,,Тобі моє серце” поет із ніжністю та захопленням 

оспівує ,,міста районного масштабу” на Луганщині, як він сам 

їх назвав: ,,Люблю міста районного масштабу. / Приземкуваті і 

непоказні, / Вони дарують гостеві, мені / Свою сільську, свою 

нехитру збаву. / Тут над усім – зелене сокоріння, Асфальт іще 

тонкий, немов льодок...” [3, 17]. 

Міні-триптих ,,У Приайдар’ї” починається словами, 

прочитавши які мимоволі в уяві виникає чудова природа 

луганського краю: ,,Тут росте високосна трава-мурава / І верба 

на гнучкому коромислі носить криницю, / Тут заходиш у ліс / 

Мов у чисту святкову світлицю, / На узліссі забувши буденні 

слова” [1, 36]. У своїх віршах Іванові Низовому вдається 

змалювати Донбас величним та захоплюючим за допомогою 

використання яскравих метафор, влучних порівнянь, 

оригінальних епітетів. 

Тож ми можемо зробити висновок, що, оспівуючи у своїй 

творчості рідний край, Юрій Сліпко та Іван Низовий зобразили 

Луганщину такою, якою вона є насправді, без неправдивих 

перебільшень, але пропустивши образ рідної землі крізь свою 

мистецьку свідомість. Саме це й приваблює та захоплює читачів 

у збірках співців луганського краю. 
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ЦІКАВА ТОПОНІМІКА СЛОВ’ЯНОСЕРБЩИНИ 

Віра Павлова (ДЗ „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, студентка) 

Наук. керівник – ст. викладач Карлова Н.М. 

В Україні нараховують близько 30 000 населених пунктів. 

47% українських населених пунктів мають унікальні назви. 

Решта мають назви, які принаймні один раз дублюються. 

Найпоширеніша назва населеного пункту в Україні – Іванівка 

(таких налічують 121), на другому місці – Олександрівка (107) і 

на третьому – Михайлівка (106). В інших областях 

найпоширенішими і дубльованими є назви таких населених 

пунктів, як: Тарасівка (у Вінницькій), Шевченко (у Донецькій), 

Рудня (у Житомирській), Новоселиця (у Закарпатській), 

Шевченка (у Запорізькій), Діброва (в Івано-Франківській), 

Степове (у Луганській), Петрівка (в Одеській), Жовтневе 

(у Полтавській), Новосілка (у Тернопільській), Михайлівка 

(у Черкаській), Шишківці (у Чернівецькій), Будище 

(у Чернігівській) [2]. 

До Слов’яносербського району Луганської області 

відносять 54 населені пункти [1]. Першим за алфавітом у 

переліку усіх населених пунктів Слов’яносербщини йде село з 

назвою Бердянка, останнім – Яснодольськ.  

Найбільша кількість населених пунктів (8) має назви, що 

починаються з букви „С”: Сабівка, Світле, Слов’яносербськ, 

Сміле, Сокільники, Степове, Стукалова Балка, Суходіл. 

За типом словосполучення мають назви 7 населених 

пунктів: Червоний Лиман, Красний Лиман, Цвітні Піски, Крута 

Гора, Красний Луч, Стукалова Балка, Весела гора. 

Назвами прикметникового походження є назви 21 

населеного пункту: Дачне, Довге, Хороше, Христове, Кримське, 

Лопаскине, Лотикове, Лозівський, Новодачне, Обозне, Оріхово-

Донецьке, Привітне, Родакове, Шишкове, Сміле, Світле, 

Степове, Весняне, Зарічне, Земляне, Жовте. 

Назви 12 населених пунктів мають в основі суфікс –к–: 

Берданка, Богданівка, Кряківка, Новогригорівка, Новоселівка, 

Пахалівка, Паньківка, Причепилівка, Раївка, Сабівка, 

Трьохізбенка, Знам’янка. Від прізвища дістало назву 

смт. Фрунзе.  
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Двокореневими є назви 9 населених пунктів: Криворіжжя, 

Новодачне, Новоселівка, Новогригорівка, Слов’яносербськ, 

Суходіл, Трьохізбенка, Яснодольськ, Зимогір’я. 

Цікавими з погляду походження є назви населених 

пунктів Говоруха, Лиман, Металіст, Жолобок, Петровеньки, 

Пришиб, Замостя. 
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УЗУАЛЬНІ ОБРАЗИ-СИМВОЛИ У ФРАЗЕМАХ 

ПОДІНЦІВʼЯ 

Анна Панасенко (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, студентка) 

Наук. керівник – доц. Глуховцева І. Я. 

Невичерпним джерелом української фразеології є народна 

мова, якій властиві влучність, образність, що досягаються 

вживанням метафор, порівнянь тощо. Саме влучні, метафоричні 

вислови стають усталеними зворотами мови і поповнюють її 

фразеологічний запас. Низка фразеологізмів пов’язана з 

дотепними висловами, ужитими в анекдотах, жартах та інших 

жанрах усної народної творчості. У фразеологізмах відбито 

спостереження над навколишнім життям, людьми, природою [1, 

115]. 

Фольклорно опрацьовані й глибоко народні жартівливі 

вислови хліб від зайця, (приніс) від зайця, відняв у зайця, 

випрохав у зайця несуть значну культурну інформацію. Такий 

сакральний хліб, який побував „на природі”, а головне – 

жаданий і романтичний, – „фонував” чистотою й незрівнянною 

щирістю батьків і дітей. Інваріантний рамковий образ подарунка 

(від зайця – принести, відняти – у зайця) у східнослобожанських 

і східностепових говірках реалізований у багатьох варіантах. На 

Луганщині побутують вислови: зайчик передав (с. Варварівка, 

Кремінський р-н), заєць передав (м. Лисичанськ), заєць приніс 

(с. Боровеньки, Кремінський р-н), у зайця вкрав (с. Містки, 
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Сватівський р-н), гостинець від зайчика (с. Кудряшівка, 

Кремінський р-н) [4, 293]. 

Дехто з учених вважає, що найбільше фразем утворилося з 

анекдотів, цікавих бувальщин, що їх І. Франко назвав 

„народною белетристикою”. Забуті перекази, викорінюванні 

забобони; обряди, звичаї, народні ігри; занедбані ремесла; 

суперництво між сусідніми селами; незначні події, пам’ятні в 

житті лише одного села чи однієї родини... – уся психологія, усе 

приватне життя, уся нефіксована історія наших предків 

залишали слід у цих еліптичних формулах, які були 

відшліфовані й залишені в спадщину нащадкам. Пам’ятним, 

наприклад, лише для жителів села Красноріченське 

Кремінського р-ну Луганської області став вислів Клепачева 

свита. Значення його – ‘даремна справаʼ – пов’язане з місцевим 

фактом, коли бідний чоловік Клепач, не домігшись правди в 

державних установах, змушений був зі злості й відчаю бити 

свою свиту [3, 160]. 

В українській фразеології віддзеркалено 

найрізноманітніші сфери життя народу, його історія, культура, 

суспільні відносини, виробнича діяльність. Периферійними, 

вузьковживаними, наприклад, у гончарській справі, залишилися 

вислови точити посуд ‘виробляти посуд на гончарному крузiʼ, 

посідали миски ‘разпалися вiд поганої глини пiд час їx 

обжиганияʼ, тягнути полотно ‘надавати глинi форми усiченого 

конуса пiд час виготовлення посудини на крузiʼ, зводити 

пелюстку ‘вiддiляти верхнiй край горщика у виглядi пояса пiд 

час його виробленняʼ, гнати пучок ‘рухати пучками пальцiв 

знизу вгору по глинi пiд час виготовлення посудини на крузiʼ 

[2], на противагу широковживаному не святі горшки ліплять. 

Локалізація узагальненої семантики цього виразу спричинила 

фразеологічні доповнення. Місцеве припасування виявлено в 

Луганській області, зокрема в с. Брусівці Біловодського р-ну (не 

святі горшки ліплять, а брусяни), і в с. Бутківці Старобільського 

р-ну (не святі горшки ліплять, а бутківці), де розвиненого 

гончарного промислу зроду-віку не було [3, 161]. 

Багато фразеологічних зворотів виробничо-професійного 

походження стали загальновживаними. Зокрема, можна 

виокремити професійну фразеологію й жаргон гірників Донбасу, 

властиві шахтарям і деякою мірою їхньому оточенню. Серед 
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них – вислови різного ступеня фразеологізації, переважна 

частина яких групується навколо стрижневих слів: шахта, 

терикон, пласт, штрек, прохідник та ін., зокрема, як із шахти 

(лави) виліз – ‘дуже бруднийʼ: „Що такий, як із шахти виліз”; ні 

в шахту ні в Красну Армію: „Школу закончив, а таке, що ні в 

шахту ні в Красну Армію”, тобто ‘ні до чого не здатнийʼ. 

Позначені місцевим колоритом і вирази звалитися з терикона, 

що має значення ‘не розуміти очевидногоʼ („І цього ти не 

понімаєш, точно з терикона звалився”); а також на териконі 

картоплю садити (саджати) ‘десь пропасти, довго не 

повертатисяʼ: „Ми тебе ждали-ждали. Мати каже: „Де він 

дівся? Мабуть, на териконі картоплю садить”.  

Майже всі фраземи, уживані локально, мають цікаву 

історію. Ознайомлення з нею не тільки дає відповідь на 

запитання, чому ми так говоримо, а й збагачує знання про 

життя, історію, культуру, побут нашого народу в минулому. 

Отже, народна фразеологія свідчить про спостережливість 

мешканців Луганщини, мудрість українського народу та 

влучність висловлювання. 
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ЗОБРАЖАЛЬНО-ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ У ПОВІСТІ 

“ЩИРА ЛЮБОВ” ГРИГОРІЯ КВІТКИ-ОСНОВ`ЯНЕНКА ЯК 

ЗАСІБ ЗБАГАЧЕННЯ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ 

Лілія Пилипенко (Бердянський державний педагогічний 

університет, студентка) 

Наук. керівник – проф. Загороднова В. Ф.  

Аналіз мовленнєвої діяльності учнів засвідчив, що діти 

часто алогічно, невпорядковано висловлюють свої думки, 

демонструють низький рівень аналізу мовленнєвого матеріалу, 

конструювання і редагування власного висловлювання, 
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невміння послуговуватись українською образністю, її 

зображальними та виражальними засобами.  

Зміст програмового матеріалу включає певний обсяг 

знань, умінь, способів дій, які сприяють розвитку в учнів 

означеної комунікативної якості мовлення, актуалізуються 

питання значущості збагачення словника дітей стилістично 

забарвленою лексикою, різноманітними фразеологізмами, 

прислів’ями, приказками, синонімами, антонімами. Попри 

позитивні сторони поза увагою залишається безпосереднє  

вивчення окреслених виразників образності як вагомих 

складових образного мовлення, які є у чинних програмах з 

української мови та літератури в розрізненому вигляді та 

потребують певної систематизації відповідно до їх основного 

спрямування – зробити мовлення учнів естетично привабливим, 

емоційно насиченим, образним. В українській мові лексика 

насичена образністю [1, 3]. 

Мета статті – аналіз зображально-виражальних засобів у 

повісті „Щира любов” Г.Квітки-Основ’яненка як засобу 

збагачення образного мовлення учнів загальноосвітньої школи. 

Образне мовлення – багатокомпонентне утворення, що 

охоплює психологічний, лінгвістичний, естетичний та 

лінгводидактичний аспекти; невід’ємна складова мовленнєвої 

культури учнів. Вправи на повний і частковий стилістичний 

аналіз ведуть до осмислення змістової, жанрово-мовленнєвої і 

стилістичної структури текстів. Доцільність використання тих 

чи інших мовних засобів встановлюється за допомогою 

стилістичного експерименту, коли замінюється використана 

автором лексична, морфологічна чи синтаксична одиниця 

синонімічною і вмотивовується авторський добір [1, 4]. Робота 

над словом, пошук найвдалішого способу передачі думки 

вимагають значного напруження творчих сил. Учні можуть 

з’ясувати  доцільність авторського слововживання, проникаючи 

в художнє навантаження тексту, настрій. Важливим є добір 

текстів для експерименту, головним критерієм якого повинна 

стати художня довершеність. 

Надзвичайно різноманітна зображальними засобами 

творчість Григорія Квітки-Основ’яненка. У жанрі 

сентиментально-реалістичної повісті він виявив найсильніші 

риси свого творчого таланту. У повісті „Щира любов” із 
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зовнішніх портретних характеристик найбільше уваги приділено 

очам та рученькам. На те, що закохані зустрічаються поглядами 

або часто дивляться один на одного, вказують вирази вона 

розгляда його; почне часто поглядати на Галочку; він почав на 

неї дивитися пильно [2, 287]. Здрібніло-пестливий іменник 

рученьки: Почервоніла, як калина, закрилася рученьками; Не 

сердся на мене не відворочуйся, не затуляй очиць твоїх білою 

рученькою [2, 311] тощо. Найпомітнішою ознакою 

сентиментальності у повістях Квітки є портретний компонент 

сльози (слізоньки), спричинені станом радості, надмірної 

чутливості та страшного горя „Та з сим словом і кинулася до 

нього, і обійняла його кріпко, обливаючи слізонькамиˮ [2, 305].  

Іменник серце та його словотвірний варіант серденько, 

частотний у конкретизації емоційних переживань закоханих, 

сполучається із дієсловами б’ється, защеміло, заграло, напр.: 

Душа у мене стрепенеться, серце заб’ється, і мені стане так 

весело, так весело… [2, 295]; Лексема серце переважає у сталих 

словосполученнях з експресією інтимності на зразок полюби од 

щирого серця; ще не трапився їй ніхто з парубків, щоб по серцю 

був [2, 283]; серце серцю стало вже вість подавати; І як я знаю 

своє серце, то знаю і твоє; Моє щастя у моєму серденьку [2, 

309]. На позначення стану схвильованості дівчини, якій 

сподобався хлопець, Григорій Квітка використовує стереотипні 

вислови з дієсловами лякатися, нестямитися, червоніти, серед 

яких найактивніші два останні: Здаєтся так, що Галочка, 

почувши, що сей охвицер у ту неділю вийде, неначе трошечки 

почервоніла; І вп’ять вона закраснілася...[2, 286]. Закохана 

сільська дівчина Галочка – радісна, щаслива, що передається 

дієсловами розвеселяти, усміхатися, сміятися, радіти (одно 

другому дивиться у вічі, як би вгодити, як би розвеселити), 

прикметником щаслива (Їй здається, що вона .. щасливіша від 

усіх людей), прислівником весело (Душа у мене стрепенеться, 

серце заб’ється, і мені стане так весело, так весело) та ін. Цей 

емоційний стан асоціюється з відчуттями польоту. Сама ж 

закохана уявляє себе пташкою: Їй здається, що вона, мов 

пташка божа, літа попід небесами і щасливіша від усіх людей 

[2, 295]. 

Навколо центрального слова-поняття любов письменник 

зосередив слова із семами ‘зовнішність’, ‘емоційно-психічний 
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стан’, ‘мова’, ‘дія’. Григорій Квітка-Основ’яненко залучив лише 

два означення до слова любов – щирая та вірная, що вказують на 

глибину та взаємність стосунків між закоханими: Та тогді хоч і 

вмру, коли тобі невгодна щирая моя любов!.. [2, 306];  Він мене 

любитиме, аж поки я вмру; а я вже буду довго-довго жити, бо 

у щасті ... та у вірній ... любові...[2, 312]. Любов і щастя – це 

тотожні, взаємопов’язані поняття, що функціонують у межах 

одного висловлювання: Не буду тобі, Галю моя мила, 

розказовати, яке ти мені щастя дала, полюбивши і мене, як я 

тебе люблю. Коли мене щиро любиш, так душа твоя знає теж 

щастя; Велике і моє щастя, що ви мене полюбили… [2, 302]. 

Внутрішні емоційно-психічні переживання передаються 

словами любов, любити, любитися. Із дієсловом любити 

(любитися) поєднуються прислівники – виразники ознаки: 

кріпко, щиро, вірно, дуже: „Коли ти мене щиро любиш, так 

душа твоя знає теж щастя” [2, 312]. 

Порівняння також забарвлюють мову повісті 

народнопісенним колоритом. Їх використовував автор 

переважно у формі однослівних порівняльних зворотів із 

сполучником як. Ніжність і радість є основою порівняння 

дівчини з майським днем, з весною: “…веселенька, як день у маї, 

жартовлива, як вітрець у садку меж квіточками, приязлива до 

усякого, як красна весна” [2, 305]. 

Григорій Квітка Основ`яненко збагачує свій твір і 

фразеологізмами: Ти ж ніж мені у серце встромляєш... [2, 304]. 

Пряма мова, збагачена позитивними емоціями, розбавлена 

експресивними усномовними звертаннями персоніфікованих 

назв на зразок лебідочко, зірочко, рибочко, перепілочко, 

зозуленько, серденько у поєднанні із присвійним займенником 

моя, наприклад: Не буду тобі, моя мила, розказовати, яке ти 

мені щастя дала [2, 302]. У повісті зменшено-пестливі форми, 

використані в дусі традицій народної творчості. Суфікси 

здрібнілості вносять у текст пестливість при потребі надати 

зображуваному ніжного відтінку. „Устань, моя кришечко, моя 

лебедочко! – Усе, усе зроблю, моя зірочко!” [2, 311]; Тепер, 

панотченьку, пустіть мене у Хорошів: я там проживу до 

неділеньки, та тоді вже проситиму зробити послідню мою 

воленьку [2, 311]. 
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У повісті „Щира любов” Г. Квітка-Основ’яненко 

якнайточніше передає значимий внутрішній світ персонажів за 

допомогою влучно дібраних синонімів та зменшено-пестливих 

суфіксів. Можна простежити використання епітетів ‒ одного з 

основних тропів, що увиразнює зображуване: „Хороший город 

Харків, великий і веселий” [2, 278]. Усі прикметники 

відображують різні боки означуваного поняття, але одночасно 

передають позитивно-оцінне значення.  

Як бачимо, у стилістичному діапазоні письменника 

спостерігається поєднання значеннєвого і функціонального 

потенціалу різноманітних художніх засобів, за допомогою яких 

автор довів глибинні можливості української мови у відтворенні 

реалістичної психологізації головних героїв, їх високих 

почуттів. Тому, на нашу думку, на уроках української мови та 

літератури варто демонструвати учням багатство зображальних і 

виражальних засобів, використовуючи художні твори 

українських письменників. 
Література 

1. Стельмахович М.Г. Система роботи з розвитку зв'язного 

мовлення в 4-8 класах / М.Г. Стельмахович. – К. : Рад. школа., 1981. – 

136 с. 2. Квітка-Основ’яненко Григорій. Вибрані твори / Укладання 

та передмова проф. О. Борзенка, рец. Н. Гафурова. – Х. : Прапор, 2008. 

– 480 с. 

 

МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 

Вікторія Підберезня (КЗО „Середня загальноосвітня 

школа №68” Дніпропетровської міської ради, учениця 8 класу), 

Наталія Тернова (учитель) 

Кожна країна, народ має свою унікальну, неповторну, 

колоритну (насичену) і безсмертну мову, яка допомагає людям 

розуміти один одного, презентувати себе. Але водночас поряд з 

літературною мовою існують різноманітні діалекти, говірки, 

сленги, які присутні в будь-якій місцевості та притаманні 

кожному поколінню. Саме їх наявність є однією з причин 

непорозуміння між дорослими та підростаючим поколінням. Ми 

бачимо, що це питання на сьогодні є проблемним і в нашому 

суспільстві.  

Мова сучасного міста – це складний лінгвопростір, 

підпорядкований тривимірній системі координат: віковій, 
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територіальній, соціально-груповій. Лексика різних соціальних 

груп формує лінгвосистеми, які мають за основу національну 

мову або є продуктом чужомовної експансії [1]. 

Термін „сленгˮ в перекладі з англійської мови означає 

„мова соціально чи професійно відокремленої групи в 

протилежність літературній мові; варіант розмовної мови (в 

тому числі експресивно забарвлені елементи мови), що не 

співпадають з нормою літературної мовиˮ [3, 35]. 

За „Великим тлумачним словником сучасної української  

мови”, сленг – це „розмовний варіант професіонального 

мовлення, жаргон; жаргонні слова або вирази, характерні для 

мовлення людей певних професій або соціальних прошарків, 

які, проникаючи в літературну мову, набувають помітного 

емоційно-експресивного забарвлення” [2, 1147]. 

Молодіжний сленг – соціальний діалект людей у віці від 

13 до 22 років. Він виник через те, що люди в такому віці 

протиставлять себе старшому поколінню. Часто молодіжний 

сленг можна почути від учнів шкільного віку, які звикають до 

такого образу мовлення. Наприклад, замість того, щоб сказати 

„добрий день” вони найчастіше говорять „хай”. Це слово 

англійського походження, яке в перекладі означає „привіт”. 

Сленгове „досвідос” ми чуємо замість слова „до побачення”. 

Можливо, люди так спілкуються, тому що вони хочуть 

виділитися з широкого загалу, але, насправді, цього не 

відбувається.  

Характерною особливістю молодіжного сленгу є його 

швидка мінливість, яка пояснюється зміною поколінь. У такому 

випадку слова є більш простими та швидкими у вимові. У наш 

час популярні різноманітні соціальні мережі. Наприклад, 

„Вконтакті”, „Однокласники”, „Інстаграм”, „Фейсбук” та ін. 

Саме там молодь спілкується виключно молодіжним сленгом. 

Часто можна побачити таке слово, як „Офлайн” – один з 

термінів сленгу. Він означає, що людина, яка знаходиться в 

інтернеті, відсутня, тобто не в мережі. Антонімом до цього 

слова є онлайн – людина в мережі інтернет. Великого 

поширення набуло слово „Фейк”, тобто підробка або 

фальшивка. Досить часто використовується на форумах, у 

мовленні молоді. 
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Дівчата у своїй лексиці використовують слово „Тренд”, 

що означає напрям, течія (моди тощо), тенденції. „Фотосет” – 

фотозйомка, процес фотозйомки окремого предмета, що 

складається з поетапно зроблених знімків, комплект 

фотознімків, зроблених на фотосесії. А від хлопців часто можна 

почути слово „Хакер” – людина, яка розуміється на 

комп’ютерах та вміє взламувати різні сайти. До речі, сучасна 

молодь і слово „Комп’ютерˮ також спростила до слова „Компˮ.  

Деякою мірою сучасне суспільство стало лінивим, але 

докладає багато зусиль для того, щоб спростити собі життя.  

„Драйв” – від англ. Drive. Drive, як і чимало англійських 

слів, має кілька понять: швидкість, енергія, двигун, екстрим, 

рух, їзда і т.ін. Слово „VIP” використовують на означення 

людини, яка має особливі привілеї через високе становище, 

персональні пільги чи багатство, набуло більшого поширення. 

„Інтерфейс” – правила і засоби спілкування однієї системи з 

іншою, часто це відбувається в галузі інформаційних 

технологій, а саме: комп’ютер-людина, людина-мережу і т.ін. 

Отже, „Інтерфейсом” можна назвати взаємодію двох компаній. 

Вище згадані слова є найбільш популярними з-поміж тих, 

які використовує сучасна молодь. Вважаємо, що на розвиток 

молодіжного сленгу впливає комп’ютеризація, тобто передача 

сенсу, ідеї, образу з появою комп’ютера отримала додаткові 

можливості порівняно з листом. 

На наш погляд, не варто забувати про свою рідну 

українську мову! 
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СІЛЬСЬКА ПРИРОДА ЯК КАТАЛІЗАТОР ПРОЯВУ 

ЛЮДСЬКИХ ЧЕСНОТ В ОПОВІДАННЯХ ДЛЯ ДІТЕЙ 

ГРИГОРА ТЮТЮННИКА 

Тетяна Пінчук (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, професор) 

Серед величезної творчої спадщини видатного митця-

шістдесятника Г. Тютюнника особливе місце посідають його 

твори для дітей. Працюючи на початку 70-х років у видавництві 

„Веселка”, автор створює райдужно-світлі оповідання для 

маленького покоління, домінантними мотивами яких є показ 

людських чеснот: доброта, чесність, співчутливість, готовність 

прийти на допомогу. 

Оповідання „Лісова сторожка”, „Однокрил”, „Нічний 

злодій”, „Як спіймати розбишаку”, „Додому, додому…” можна 

об’єднати у невеликий цикл розповідей про діда Данила. 

Звичайно такий поділ є суто умовним, хоча і виправданий, 

зважаючи на те, що в центрі чи на периферії подій цих 

оповідань стоїть один персонаж – гуманістичний, здатний до 

емпатії (в найвищих її проявах) дідусь. З вірою в любов та 

людське милосердя автор пише ці дитячі оповідання, які 

прикладом старших у них людей чи навіть тварин мали стати 

світлою базою гуманістичного начала в дитині. 

„Найдорожчою темою, а отже, й ідеалом, для мене 

завжди були й залишаються доброта, самовідданість і 

милосердя людської душі в найрізноманітніших проявах” [1, 5], 

– писав сам Г. Тютюнник. 

Однією з головних дійових осіб у цьому циклі оповідань 

про діда Данила, окрім нього самого, його тварини-супутника, є 

образ природи. Зображенню природи автор приділяє значну 

увагу, що спричинено його світлими спогадами з дитинства, 

майстерною творчою уявою та глибоким відчуттям цієї 

природи, відчуттям себе як частки цієї природи. У своїх 

письменницьких описах автор намагається якнайкраще передати 

імпресію миттєвих вражень, спостережень, ретельно 

обрамлених письменницьким пером із дотриманням однак усіх 

форм перцепції: візуального, аудіального, ольфакторного, 

тактильного. Це дає змогу авторові досягти максимального 

ефекту слова, напоєного ароматом, звуком і кольором.  
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Фрагментарні описи природи, розповідь про ставлення до 

неї самих  літературних персонажів допомагають у розкритті не 

лише їхнього середовища існування, а й духовного світу самих 

головних героїв. Дід Данило Коряк є людиною, глибоко 

прив’язаною, невіддільною від природи. Щоліта дід Данило 

разом зі своїм чотирилапим другом Кузькою вирушає до села, 

де на нього чекає фронтальна робота та духовний відпочинок: 

„Там він має оберігати  од усякої напасті цілий лан лісової 

розсади: дрібненьких дубків, що недавно ще спали у жолудях, а 

весною проклюнулися із землі двома-трьома листочками та й 

пішли в ріст, берізок, в’язків, кленочків, осичок і приземкуватих 

пухнастих сосонок, схожих на їжаків” [2, 38].  

Образ діда Данила в оповіданні „Лісова сторожка” 

максимально наближений (при детальному прочитанні та 

зіставленні) з образом дядька Лева з „Лісової пісні” Лесі 

Українки. Подібно до того, як міфологічна істота – Водяник –  

приємно та з повагою озивався про дядька Лева та його внесок у 

збереження природного багатства – вікового дуба, так само і 

збірний образ лісу в оповіданні „Лісова сторожка” зустрічає 

діда Данила з неменшою пошаною, як рідного батька: „Він 

зустрічає Данила, як тата: гілля немовби одхиляється з-понад 

стежки, щоб він часом не вдряпнувся, пеньки немовби 

одступають від неї, щоб він часом не спіткнувся” [2, 40]. 

Гуманність, співчутливість старого яскраво виражені в його 

односторонньому діалозі з псом та безпосередньо в його діях. 

Дід Данило втілює в собі Всесвітню любов до природи та її 

творінь: він не лише піклується про дерева, але й захищає братів 

менших від свого улюбленця Кузьки, при цьому повчаючи його 

час від часу: не ганяти лелек, не чіпати мишей: „Чого ти до них 

в’язнеш? Вони ж тебе не займають? Не займають. От і нехай 

собі пасуться” [2, 40], або ж „Ти не за своє діло не берися… Ти 

ж не кицька” [2, 42]. 

Більш виразно такі людські чесноти, як доброта, 

піклування про іншого, щедрість зображені в оповіданні 

„Однокрил”, де головний герой разом зі своєю собакою 

піклуються про скаліченого гайворона. Прикметною є передача 

емпатії від людини до тварини, порівняно нижчої істоти в 

еволюційній ланці. Поставившись до шкідника спочатку 

вороже, пес, за прикладом свого хазяїна (той нагодував 
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приблуду кашею з ложки), згодом вкрай змінює свою позицію і 

навіть частково поступається своїм житлом.  

Такі дружні стосунки трійці: дід – пес  – гайворон, досить 

колоритно показані у своєму розвитку протягом усього циклу 

оповідань про діда Данила. Якщо спочатку це було співжиття в 

одній будці, то згодом воно переростає в прагнення захистити 

один одного від ворогів вночі (оповідання „Нічний злодій”). 

Коли на собаку Кузьку нападає вепр, гайворон, не дивлячись на 

явну перевагу у вазі та силі вепра, кидається на допомогу 

другові: „Той [вепр] на нього навіть не глянув, а, влучивши 

мить, підкинув Кузьку писком угору так високо, що він полетів, 

як м’яч. Цього Однокрил [гайворон] уже не стерпів – скочив 

вепрові на шию й з усієї сили клюнув його поміж вуха…” [2, 51]. 

Вплітання опису природи в загальну канву оповідань: 

світлих, з усеперемагаючим добром найпрозоріше постає в 

останньому оповіданні циклу – „Додому, додому…”. Саме в 

ньому для зображення теплих осінніх барв автор уміло чергує 

світлі кольорові гами з яскравими експресивними 

характеристиками, підсиленими використанням зменшено-

пестливих слів: „Так непомітно і літечко збігло. Сонце стало 

нижче ходити над землею, і хоч було воно яскраве та 

веселеньке, вже не гріло, як раніше. На груші, що ніби ще цвіла, 

жовтіли кругленькі пахучі гнилючки й осипалися додолу, а 

деревцята на розсаднику підросли, уквітчалися густим 

листям…”[2, 55]. Автор ніби таким описом хоче донести до 

реципієнта думку про вічний взаємний зв’язок людини і 

природи. Звичайно, дід Данило прибув у супроводі свого пса до 

лісу ранньої весни, коли природа лише прокидалася від зимової 

сплячки, представлена вона при цьому ще в сірих тонах, а 

повертався восени (на початку), коли природа вигравала 

яскравими барвами. Однак, чи немає в таких описах 

прихованого змісту? Виходячи з тексту, можна навіть 

припустити, що саме дід Данило „вніс життя” у цю сіру 

місцину, своїм піклуванням удосконалюючи та оживляючи її. А 

з огляду на специфіку оповідань для дітей такі припущення є 

цілком виправдані. 

Отже, творчість Г. Тютюнника, проілюстрована на 

прикладі його оповідань для дітей, несе в собі глибоке авторське 

начало, вона надзвичайно емоційна, розважливо оповідна з 
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домішками ліризму й комізму. Для ідейно-тематичного вістря 

оповідань велику роль відіграє образ природи, що є одним із 

центральних. На фоні нього (зображення сільської місцевості як 

прихистку людської душі) якнайповніше розкриваються людські 

доблесті, носій яких прагне передати їх своїм братам меншим. 

Такий взаємний доповнювальний вплив людини та довкілля є 

ключовим фактором обопільного розвитку. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИКАЗОК І ПРИСЛІВ’ЇВ НА 

УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Вікторія Полтавська (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

магістрантка) 

Науковий керівник – доц. Попова Л.О. 

У сучасній школі викладання мови не може зводитись 

до оволодіння правилами граматики, орфографії, пунктуації 

тощо. Учні повинні здобути знання про український 

мовленнєвий етикет, мовленнєву культуру, про кращі зразки 

усної народної творчості. І тому використання фольклору є 

однією з форм суспільної свідомості, узагальненням 

життєвого досвіду, виразником колективного світогляду й 

естетичного ставлення до дійсності. У фольклорі збережено 

різні вияви людського життя, матеріальні й духовні потреби 

людини, історичний аспект, соціальні стосунки, сімейний та 

громадський побут, філософію, вірування, релігійні, 

морально-етичні, звичаєво-правові настанови, естетичні 

ідеали тощо [2]. 

Мета застосування фольклору полягає в тому, щоб 

збагатити мовлення учнів, підготувати їх до кращого 

сприймання художніх творів, розширити коло їхніх інтересів, 

залучати молоде покоління до витоків народних традицій, 

формувати вміння вчитися, створювати умови для свідомого 

вибору майбутньої професії та життєвого шляху, збагачувати 
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духовний світ молодої людини, сформувати мовленнєву 

компетентність учнів [1, 11]. 

Як показує практика, виправдовує себе методика 

формування мовленнєвих умінь і навичок учнів та збагачення 

їхнього мовлення засобами українського фольклору, адже 

формування вмінь і навичок говоріння здійснюється в процесі 

заучування учнями невеликих текстів, загадок, прислів’їв, 

приказок, матеріалів для рольових ігор тощо. Помітно 

поліпшуються не лише цифрові показники успішності та 

якості знань, збагачення мовлення учнів, а й змінюється на 

краще саме ставлення дітей до української мови як 

навчального предмета, бо використання на уроках значної 

кількості фольклорних зразків урізноманітнює процес 

навчання, робить його цікавішим, доступнішим тощо. У дітей 

прослідковується значне розширення словникового запасу, 

вищий рівень загальнолюдської культури, обізнаність у 

звичаях, традиціях, фольклорі українського народу.   

З метою підготовки учнів до написання творів варто 

використовувати приказки і прислів’я. Особливий 

тематичний пласт прислів’їв і приказок присвячений 

особистості з усіма її фізичними й моральними якостями. У 

цих прислів’ях подане філософське осмислення життя та 

поведінки людини, критично оцінені такі негативні якості, як 

підступність, шахрайство, скупість, нахабство, сварливість, 

лінощі тощо, схвалені всі позитивні людські чесноти: 

доброта, чесність, порядність, ввічливість, вірність, 

безкорисливість та ін.  

В учнів 9-11 класів є більше можливостей у творах-

роздумах на основі вивченого з літератури порушувати певні 

проблеми взаємин між поколіннями, їх спадкоємності, 

передачі молодим загальнолюдських і національних, 

культурних і моральних цінностей. Тематика творчих робіт 

може бути різноманітною, наприклад: друзів і ворогів 

пізнають у біді; ласкаве слово солодше за мед; погане 

скажеш, погане й почуєш; задля друга правди не зрікайся; 

гнів – сліпий порадник; хто багато робив, той і багато знає. 

Виконання всіх завдань залежить від правильної 

методично виваженої організації навчання, основу якої і 

становить сам зміст навчання. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ФРАЗЕОЛОГІЗМАМИ У КУРСАХ 

ФІЛОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Марія Починкова (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, доцент) 

Навчальні плани майбутніх учителів початкових класів 

передбачають вивчення певної кількості дисциплін 

філологічного спрямування, серед яких курс „Сучасна 

українська мова з практикумом”  

У курсі „Сучасна українська мова з практикумом” цілий 

модуль присвячений вивченню „Фразеології”. Робота над цим 

розділом є дуже важливою, оскільки пов’язана з майбутнім 

викладанням української мови в початковій школі, де діти 

вивчають фразеологізми. 

Під час вивчення модуля суттєве значення має знайомство 

й робота з фразеологічними словниками. Основними з яких, на 

наш погляд, є „Фразеологічний словник української мови” та 

„Фразеологічний словник східнослобожанських і степових 

говірок Донбасу” В. Ужченка, Д. Ужченка.  

З метою детального ознайомлення зі словниками можна 

використати такі види вправ: 

 Випишіть зі словника [3] 10-15 фразеологізмів, що 

містять у собі вживання назв птахів і тварин. У якому 

значенні вживаються ці фразеологізми. 

 Користуючись фразеологічним словником [2], 

розкрийте значення фразеологізмів, складіть речення з 

п’ятьма з них. 

Альма матер; байдики бити; ва-банк; винаходити 

велосипед; упіймати на гарячому; підготувати ґрунт; не 

бачити за деревом лісу; віддавати життя; старої закваски; 

аж іскри із очей сиплються; довгий карбованець; був кінь, та 

з’їздився; обути в лапті; стартовий майданчик; лоскотати 
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нерви; спймати облизня; плести павутину; робити рибку в 

каламутній воді. 

 Виберіть із подані в дужках слів ті, які 

використовуються в складі фразеологізмів. 

(Заєць, козел, кіт, бик, свиня, риба) наплакав(ла). 

(Медвежа, вовча, собача, свиняча) послуга. 

Знає (собака, кішка, лисиця), чиє м'ясо з’їла. 

 Об’єднайте фразеологізми в синонімічні пари. Введіть 

їх у речення. Подумайте, як би Ви пояснили їх значення 

учням молодших класів. До довх-трьох пар доберіть 

фразеологізми із антонімічним значеннням. 

Від аза до іжиці, підвести візка, вилами по воді 

писано,забивати баки, великий аж до неба, забивати 

памороки,крутитися як білка в колесі, на вагу золота, знайти 

сокиру під лавою, міряти на свій аршин, від а до я, від альфи до 

омеги, міряти своєю міркою, відкрити Америку, ніколи і в гору 

глянути, через хату перехилиться й моркву вирве, ціни не має, 

баба надвоє ворожила, підкласти свиню.  

Під час виконання цієї вправи доречно познайомити 

студентів із „Фразеологічним словником української мови для 

дітей” Т. Маркотенко, Л. Мельник [1].  

Наступна вправа допоможе підвищити зацікавленість у 

вивченні регіональної фразеології. 

 Пригадайте, які фразеологізми на означення рис 

людини використовують у Вашій місцевості. 

Одним із завдань для самостійної роботи студентів може 

бути таке: 

 Укладіть словник фразеологізмів Вашої місцевості. 

Поясніть їх значення. 

На наш погляд така робота підвищить інтерес до 

фразеології і до мови загалом, культурний і загальноосвітній 

рівень студентів, майбутніх учителів початкових класів, 

зацікавить їх у вивченні регіональної фразеології. А це є 

особливо важливим у наш час. 
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ТАКЕ РІЗНОКОЛЬОРОВЕ УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО 

Аліна Романенко (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка) 

Науковий керівник – доц. Шутова Л. І. 

Письменник – це той самий художник, якому для 

творчості не потрібні фарби. Він творить за допомогою слова. 

Українська мова – це палітра кольорів. Доведемо це на прикладі 

творчості Володимира Сосюри та Миколи Вінграновського.  

Володимир Сосюра – письменник, який не 

використовував колір без мети у своїх творах. Кожен колір несе 

у собі якесь послання. У своїх ліричних збірках Володимир 

Сосюра використовує епітети на позначення кольору. Мова його 

творів насичена новими словами, емоціями та виражальними 

засобами, і колір у його творах посідає визначне місце. Так, 

поезія Сосюри насичена кольорами, але ці кольори мають 

символічне значення.  

Наприклад, золотий колір, який письменник використовує 

у вірші „До нас”, згодом стає постійним у його творчості. 

Золотий колір створює атмосферу святковості: „Ми – діти 

зорних снів, ми громобуйні зливи. / Нам травень золотий 

квітками стеле шлях” [1, 41]. 

Цей колір стане пізніше традиційним у творчості поета, 

забарвивши його лірику золотими тонами. Не випадково він 

часто вживається і в інших творах першої збірки: липень 

золотий, листя золоте, свитки золоті, золотий їжак, золота 

коза.  

Як відомо, кольори найчастіше виражені прикметниками. 

Створюючи різні іменниково-прикметникові конструкції, автор 

створює нові, метафоричні образи. Сполучаючи прикметник 

золотий з різними іменниками, автор творить нові слова, так 

виникають епітети-неологізми:  „І світить молодик – мій брат 

золоторогий. / Серце моє розхристане крізь віки гряде / і 

голосить, і радується на шляху золотолірному” [1, 222]. 
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Але золотий не єдиний колір, який наявний у творах 

Сосюри. Наприклад, синій є улюбленим кольором поета. Синій 

колір польових васильків, синіх гаїв на видноколі, синіх очей 

коханої. Цей колір у сприйманні ліричного героя стає кольором 

щастя.  

Поезія „Васильки” пройнята свіжістю. У цій поезії 

В. Сосюра по-філософськи осмислює життя, минулі роки. 

„Васильки у полі, васильки у полі, / і у тебе, мила, васильки з-під 

вій, / і гаї синіють ген на видноколі, / і синіє щасті у душі моїй” 

[1, 216]. Автор порівнює очі коханої з волошками. Після цього 

синій уже не здається холодним кольором, а, навпаки, набуває 

теплого відтінку щастя. Поет наголошує на тому, що немає 

нічого вічного. Зате вічним буде кохання і щастя, весняне 

оновлення природи: „може, васильками станем – я і ти”. 

Прекрасне не гине, не зникає безслідно: „Так же буде поле, як 

тепер, синіти, / І хмарки летіти в невідомий час. / І другий, 

далекий, сповнений привіту, / З рідними очима порівняє нас” [1, 

217]. 

Кольори у поезії В. Сосюри – не стільки є живописним 

словом, як вияв його емоцій і почуттів. Усі барви й відтінки 

мають здебільшого символічно-емоційний зміст, який 

змінюється залежно від навколишніх обставин.  

У збірці „Червона зима” поет часто використовує епітет на 

позначення кольору червоний, який, як і золотий, стає 

традиційним у творах Сосюри. Цей колір майже в кожному 

випадку має символічне значення, характеризуючи 

революційний зміст нової епохи. Уже сама назва збірки 

„Червона зима” має символічне значення. Тут червоний 

символізує колір крові. „Червона зима” – це поема про 

громадянську війну в Україні, про поета та його участь у подіях 

тих років. Тому поема багато в чому автобіографічна. У поезіях 

є образи крил червоних, червінькової України, червоних далей, 

червоного брата.  

Сосюра прекрасно змальовує чорний колір, що наче 

перегукується з червоним і є кольором смутку та смерті. 

Наприклад: „Там чорний лотос, там чорний лотос … / Зітхає 

важко червоний став. І хтось ридає так сумно-сумно, / Багнет 

там серце комусь пройняв” [1, 212]. 
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Аналізуючи творчість Миколи Вінграновського, можна 

сказати, що кожен колір, використаний ним у його віршах, має 

смислове навантаження, вони відображають індивідуальну 

картину світу митця. У поетичному ідіолекті 

М. Вінграновського народнопоетична й індивідуально-авторська 

символіка представлена лексикою із семантикою кольору, що 

враховує загальнокультурний та історичний досвід, національні 

й світові традиції. Лексико-тематична парадигма кольоролексем 

у творах Миколи Вінграновського широка та спектрально 

багата. До неї входять лексеми на позначення власне кольору й 

образно-стилістичні одиниці, що позначають асоціативну 

колірну ознаку. 

Митець використовує кольори в прямому й переносному 

значеннях. Нерідко Микола Вінграновський вибудовує 

кольорообрази на взаємопроникненні первинної – спектральної і 

вторинної – символічної семантики слова, зокрема білого та 

чорного кольорів.  

Поет вдається до кольору не лише як до означення певної 

властивості предмета. Він звертається до нього з іншою метою, 

прагнучи намалювати „фарбами” складні переливи почуттів, 

висловити в „кольорових словах” своє ліричне ставлення до 

природи: „На сірім мурі чорний кіт / Крізь білі вуса парко диха, 

/ За ним лиман синіє стиха / Синіє осені приліт” [2, 18].  

Вінграновський досить часто використовує білий колір. 

Він у поезії митця представлений широким спектром значень – 

від власне номінативного до символічно-узагальнених. Білий 

колір – це колір снігу, опис якого Вінграновський відображає у 

своїй поезії як атрибут зимових пейзажів, урізноманітнюючи 

засоби лінгвалізації художніх образів: „Над білим полем біле 

небо, / На руку руку ніч кладе…” [2, 159]. 

Чорний колір виконує функцію горя, смутку та печалі, як 

у багатьох культурах, а також протиставляється білому кольору: 

„Ця гіркота пригашених страждань, Ці білі квіти суму на 

подушці… Цей білий образ – чорний по ночах … Я плачу. Все 

біло навколо” [2, 64]. 

Колір потрібний М. Вінграновському не тільки для 

малювання пейзажів. Кольором фіксується гама почуттів, 

настроїв, емоцій. Колір у нього – це вічна боротьба 

протилежностей, це контрастування речей та явищ, зіткнення 
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яких породжує якусь нову якість, що так багато значить для ідеї 

вірша. „Що чинить маляр, – писав Іван Франко, – кладучи на 

малюнку близько одну коло другої дві плями різних кольорів, 

що стоять далеко один від одного в шкалі барв, те саме осягає 

поет, шарпаючи в відповіднім місці нашу уяву від звичайного 

асоціаційного ряду до незвичайного або просто 

супротилежного. Се діється особливо в тих творах, де темою є 

мішані чуття, драматичні ситуації, сильні людські афекти та 

пристрасті” [3].  

Кольорова гама створює свої чаруючі мотиви. У симфонії 

їхніх барв легко відчути симфонію ідейних смислів. Залежно від 

стану душі поета у вірші озивається відповідна кольорова барва: 

„у синьому морі  висіяв сни / У синьому морі на синьому глеї / Я 

висіяв сни з твоєї весни, / У синьому морі весни із твоєї” [15, 

46].  

Не винятком для Вінграновського є створення нових слів з 

використанням кольору. Наприклад: „Додому дітлашні 

вечірньосірогусо, / Вечірньосірогусто ластівкам – / Додому всі, 

хто є: стручок квасолі луснув / І лусканням своїм всіх на ніч 

налякав” [2, 61]. Особливу увагу слід звернути на неологізми-

епітети вечірньогусо та вечірньогусто. Ці слова стали такими 

відчутними, що поет зумів кожному з них надати особливого 

значення. Вони містять три смислові плани: часу, кольору й 

об’єкта (вечір – сірий – гуси). Вінграновський утворив складну 

лексичну сполуку й досягнув справжнього художнього ефекту.  

Саме за допомогою кольороепітетів поет одухотворює 

природу. Він має свій спосіб її оживлення, свої фарби для її 

живописання, свій погляд на неї: „Прижовклено збіліла далина 

– / Дніпровими високими очима. / Дитино-сіро глянула весна” [2, 

175].  

Вірші Миколи Вінграновського насичені всіма барвами й 

відтінками. Колір потрібен митцю не тільки в описі пейзажних 

мотивів. З допомогою багатої палітри він фіксує протилежність і 

взаємопроникнення, протиставлення і єднання глибинної 

сутності. Ціла веселка потрібна йому, щоб засікти настрій, 

почуття, емоції – це і чорний, і білий, і блакитний, і навіть 

кривавий: „У чорної райдуги біле тіло / і чорні очі, як сто 

криниць... / і кров голуба – в крові небо сія” [2, 105]. І в цій 

народженій бурхливою фантазією боротьбі й гармонії кольорів, 
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у вирі бурхливих пристрастей виникає щира душа. Але ця 

світлоносність не легка, вона народилася в боротьбі з темними 

рухами душі. 

Отже, з допомогою кольорового українського слова 

поетам вдалося відтворити не лише пейзажі, а й розфарбувати 

людські почуття. 
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ТИПИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ВІДПОВІДНИКІВ З 

МОВНИМИ ЗНАКАМИ ГЛЮТОНІЇ  

В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ 

Світлана Руденко (Харківський державний університет 

харчування та торгівлі, к. філол. н., доцент) 

Мета нашої розвідки ‒ визначення типів відповідності 

українських та російських фразеологізмів, до складу яких 

входять мовні одиниці глютонії (< лат. gluttіо – ковтати, 

споживати), що є лінгвосеміотичною системою, знаки якої 

мають широкий план вираження (від слова до тексту) та план 

змісту, зреалізований через культурні семи мовних знаків 

концептуальної сфери харчування; через культурний фон як 

ідеологічно марковане утворення, завдяки якому маніфестується 

культурний зміст мовних знаків; через концепти – відносно 

стійкі уявлення, сформовані в культурі на основі відповідних 

ціннісних засад; через культурну конотацію, пов’язану з 

етнокультурною специфікою добування, обробляння, 

приготування і споживання їжі [3, 185]. У сучасній українській 

літературній мові термін фразеологія (від гр. phrasis – вираз, 

спосіб вираження, зворот і logos – слово, вчення) вживається 

принаймні в 4-ох значеннях: „1) розділ мовознавства, що вивчає 

фразеологічну систему мови; 2) сукупність фразеологізмів у 

мові; 3) своєрідні засоби вираження думки, притаманні певній 

соціальній групі, якомусь авторові, діалекту тощо; 4) сукупність 
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пишномовних нещирих висловів, позбавлених внутрішнього 

змістуˮ [4, 7]. У нашій розвідці увага буде зосереджена на 

перших двох дефініціях. 

Українська фразеологічна система досліджувалася у 

працях В. Ужченка, Д. Ужченка, Л. Авксентьєва,  Л. Скрипник, 

О. Юрченка, Ф. Медвєдєва, Л. Савченко, Ю. Прадіда, 

А. Івченка, О. Левченко, І. Олійника, М. Сидоренка, 

В. Білоноженко, І. Виргана, Н. Пилинської, В. Винник, І. Гнатюк 

та ін.  

Матеріалом для нашого дослідження було обрано 

фразеологізми, що містять елементи глютонічного дискурсу, 

зафіксовані в „Українсько-російському та російсько-

українському фразеологічному словникуˮ І. Олійника та 

М. Сидоренка [3].  

Екстраполяція теоретичних напрацювань у царині 

перекладу фразеологізмів [1] на обраний для дослідження 

матеріал дала можливість установити такі типи фразеологічних 

відповідників в українській та російській мовах, що мають у 

своєму складі одиниці глютонічної сфери: 1) повні 

фразеологічні еквіваленти книжного походження; а також 

звороти фольклорного походження: 2) повні фразеологічні 

еквіваленти; 3) часткові фразеологічні еквіваленти; 

4) фразеологічні аналоги з глютонімами в українській та 

російській мовах; 5) фразеологічні аналоги з глютонімами в 

українській та без глютонімів у російській мові (далі в тексті 

глютоніми в складі фразеологізмів виділені жирним курсивом).  

Функціонування повних фразеологічних еквівалентів 

книжного походження в українській та російській мовах 

спостерігаємо в тому разі, коли йдеться про спільне джерело 

походження (наприклад, Біблія, антична література, прецедентні 

літературні тексти): аттічна сіль ‒ аттическая соль, дем’янова 

юшка
 
‒ демьянова уха, келих гіркоти ‒ чаша горести, келих 

життя ‒ чаша жизни, луккулівський банкет ‒ луккулов пир, 

сіль землі ‒ соль земли, хліба і видовищ ‒ хлеба и зрелищ, хліб 

насущний ‒ хлеб насущный, за сочевичну юшку продати ‒ за 

чечевичную похлебку продать, ця чаша мине ‒ чаша менует, 

званий обід ‒ званый обед, на блюдечку з голубою кайомочкою ‒ 

на блюдечке с голубой каемочкой тощо. 
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Слід зазначити, що одиниці книжного походження в 

досліджуваному фразеологічному масиві складають досить 

незначну частку. Його більшість становлять повні 

фразеологічні еквіваленти фольклорного походження, як 

наприклад: хлібом не годуй ‒ хлебом не корми, мало каші їв ‒ 

мало каши ел, одного поля ягода ‒ одного поля ягода, за 

чашкою чаю ‒ за чашкой чая, з жиру біситися ‒ с жиру 

беситься, собаку з’їсти ‒ съесть собаку, поїдати очима ‒ 

поедать глазами, перебиватися з хліба на воду ‒ перебиваться 

с хлеба на воду, їсти чужий хліб ‒ жить на чужих хлібах, 

краплі в рот не брати ‒ капли в рот не брать, каша в голові ‒ 

каша в голове, каші не звариш ‒ каши не сваришь, лускатися 

від жиру ‒ лопаться от жиру, мазати медом по губах ‒ 

мазать медом по губам, мало каші їв ‒ мало каши ел, масло 

масляне ‒ масло масляное, мати смак ‒ иметь вкус, медом не 

годуй ‒ медом не корми, молоко на губах не обсохло ‒ молоко 

на губах не обсохло, пальчики оближеш ‒ пальчики оближеш, 

підливати масла у вогонь ‒ подливать масла в огонь тощо. 

Коефіцієнт часткових фразеологічних еквівалентів 

фольклорного походження є суттєво меншим за чисельністю, 

оскільки в них один зі структурних елементів буквально 

калькується, а інший уживається в переносному значенні: 

макітра варить ‒ голова (котелок) варит, молочні ріки і 

кисільні (масляні) береги ‒ молочные реки и кисельные берега, 

уминає, аж за вухами лящить ‒ уписывает (уплетает) за обе 

щеки, у гурті і каша добре їсться ‒ артельная каша лучше, 

апетит з їдою прибуває ‒ аппетит приходит во время еды, 

день рік годує ‒ день год кормит, живцем би з’їв ‒ живым бы 

съел, зайвий рот (їдець) ‒ лишний рот, ковтати слинку ‒ 

глотать слюнки, не з того тіста ‒ из другого (не из того) 

теста, бенкет на славу ‒ пир горой, жданиками не наїсися ‒ 

ожиданиями сыт не будеш, заборонена грушка солодка ‒ 

запретный плод сладок, смакувати наперед ‒ в предвкушении. 

Фразеологічні аналоги з глютонімами в українській та 

російській мовах, одночасно демонструючи пріоритетність у 

відборі складників харчової картини світу для номінації 

одиниць вищої емоційної сфери, підкреслюють невичерпність 

глютонічного джерела для вербалізації людських почуттів: за 

масляні вишкварки ‒ из-за выеденного яйца, три мішки 
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гречаної вовни ‒ сапоги всмятку, з’їсти облизня ‒ съесть фигу 

(шиш), остаться на бобах, з свинячим писком та в пшеничне 

тісто; з свинячою мордою та в бубличний ряд ‒ свиным (с 

суконным) рылом да в калашный ряд, хрін від редьки не 

солодший; на січку посікти ‒ в лапшу искрошить (изрубить).  

Особливу групу в „Словнику…ˮ І. Олійника та 

М. Сидоренка складають фразеологічні аналоги з 

глютонімами в українській мові та без глютонімів у 

російській, оскільки унаочнюють потенціал використання для 

фразеологічної відповідності мовних одиниць різних 

концептуальних сфер: сьорбнути (хильнути, скуштувати) 

багато горя (біди, лиха) ‒ изведать много горя, ласий на чужі 

ковбаси ‒ губа не дура, наколотити гороху з капустою ‒ 

наговорить (наделать) ерунды, облизати макогона ‒ 

потерпеть неудачу, на ласкавому хлібі жити ‒ жить из 

милости, наздогад буряків, щоб дали капусти ‒ тонкий намек 

на толстые обстоятельства, ласий на чужі ковбаси ‒ губа не 

дура, нашим салом та по нашій шкурі ‒ за моё же добро 

переломили ребро, варити воду (з кого) ‒ измываться (над кем), 

макітриться в голові ‒ кружится в голове, як молоко білий ‒ 

как лунь седой. 

Як показало дослідження 150 статей „Українсько-

російського та російсько-українського фразеологічного 

словникаˮ І. Олійника та М. Сидоренка, концептуальна та мовна 

картини світу в українській та російській мовах мають однакову 

пропорційність використання певних семантичних категорій 

глютонічної сфери, що свідчить про спільні підходи до 

осмислення дійсності, але різні способи її метафоричної та 

оцінної конкретизації. Кількісні показники переконують у тому, 

що в обох мовах першість тримають повні фразеологічні 

еквіваленти фольклорного походження (94 одиниці); далі йдуть 

часткові фразеологічні еквіваленти (21 одиниця); фразеологічні 

аналоги з глютонімами в українській та без глютонімів у 

російській мові (15 одиниць); повні фразеологічні еквіваленти 

книжного походження (12 одиниць); фразеологічні аналоги з 

глютонімами в українській та російській мовах (8 одиниць).  
Література 

1. Мокиенко В.М. Славянская фразеология : Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / В.М. Мокиенко. – 2-е изд., 
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испр. и доп. ‒ М. : Высшая школа, 1989. ‒ 287 с.; 2. Олійник І.С. 

Українсько-російський та російсько-український фразеологічний 

словник / І.С. Олійник, М.М. Сидоренко. ‒ К. : Рад. школа, 1978. ‒ 

446 с.; 3. Руденко С.М. Календарно-обрядова маркованість складників 

ядерної зони глютонічного фрейму (на матеріалі глютоніма каша) / 

С.М. Руденко // Ucrainica ІV: Současná ukrainistika problémy jazyka, 

literatury a kultury: Sborník článků. – Olomouc, 2008. – část. 1. – P. 185-
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФРАЗЕОГРАФІЧНОЇ 

ТРАДИЦІЇ В. Д. УЖЧЕНКА СЬОГОДНІ 

Марина Серебряк (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, викладач) 

На сьогодні внесок діалектологів Луганщини в 

український лексикографічний фонд налічує десятки робіт, 

зокрема в ЛНУ імені Тараса Шевченка протягом кількох 

десятиліть учені В. Ужченко, Д. Ужченко, К. Глуховцева, 

В. Лєснова, І. Мілева, Н. Карлова та ін. зібрали й 

лексикографічно опрацювали значну кількість діалектного 

матеріалу, видано 6 редакцій „Фразеологічного словника 

східнослобожанських і степових говорів Донбасу”, захищено 

низку дисертацій (з матеріалами в додатках), продовжується 

систематична публікація наукових розвідок у збірниках 

„Лінгвістика”, ˮОбразне слово Луганщини”. Така активна 

робота сприяла накопиченню чисельних матеріалів, які 

потребують систематизованого комплексного упорядкування. 

Зауважимо, що зі стрімким розвитком комп’ютерних 

технологій деякі традиційні методи діалектної фразеографії 

вимагають суттєвих змін. Від упорядників вимагають надання 

повного обсягу матеріалу та електронного формату його 

репрезентації. Аналіз зарубіжних досліджень (О. Загоровська, 

Г. Карась) дає змогу стверджувати, що сьогодні активно 

розвивається новий напрям – діалектна комп’ютерна 

лексикографія, а відтак необхідним є і розроблення нового 

формату укладання діалектних фразеологічних словників 

(ДФС).  

Упровадження комп’ютерних технологій у фразеографію 

вимагає серйозної концептуальної перебудови способів відбору, 

опрацювання й репрезентації інформації користувачам. 
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У „Концепції Державної цільової програми розвитку Національної 

словникової бази на 2009 – 2015 роки” зазначено, що розробки 

інноваційних словників необхідно здійснювати, ураховуючи 

технології комп’ютерного лексикографування з метою надати 

користувачам максимально повний комплекс інформації. Реалізація 

такого підходу вимагає інтегрованого опису мовних одиниць. 

Учені зазначають, що під час моделювання мовних об’єктів 

постає завдання інтеграції різних типів лексикографічних 

ефектів, поєднання різнорідних лексикографічних структур [1, 

с. 61], тобто конструювання „інформаційного середовища”. 

Вважаємо, що з метою уникнення несистематизованої 

„інформаційної навали” специфікою комп’ютерного ДФС має 

бути розроблення такого інформаційного забезпечення, яке би 

задовольняло пізнавальні потреби користувачів і здійснювало 

цілеспрямований освітньо-розвивальний, культурно-виховний 

вплив на особистість. З огляду на необхідність розширення 

функційності ДФС та посилення дидактичного спрямування 

необхідно визначити його провідним завданням заохочення 

особистості до вивчення фразеології, мотивування до 

пізнавальної діяльності. Фразеографи повинні зважати на 

прагнення користувачів отримати цікаву інформацію для 

пізнання національної мови, особливостей світосприймання 

власного етносу засобами фразеології. В основу впорядкування 

такого ДФС необхідно покласти поєднання пізнавальних і 

наукових інтересів особистості, тоді можна говорити про 

конструювання „розвивального інформаційного середовища”, 

яке надаватиме глибоке розуміння цілісності предмета опису й 

відкриватиме нові виміри й можливості для саморозвитку 

особистості. Н. Юдіна, посилаючись на роботи П. Гальперіна та 

ін., дійшла висновку, що „правильно організоване культурно-

освітнє середовище є запорукою актуалізації процесу 

саморозвитку науково-гуманітарного мислення” [2, 19]. 

Уважаємо, що сучасний ДФС повинен стати для особистості 

новим „розвивальним інформаційним середовищем”, 

необхідним у процесі її інтелектуальної діяльності. Визначена 

нами необхідність створення „розвивального інформаційного 

середовища” вимагає розроблення такого інформаційного 

комплексу, який би мотивував особистість до вивчення 

фразеології. 
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На ідею мотивації особистості до науково-дослідної 

діяльності через комплексне представлення енциклопедійно-

пізнавальної та науково-лінгвістичної інформації нас 

наштовхнув досвід роботи відомого вченого, доктора 

філологічних наук, професора В. Ужченка. З власних 

спостережень зазначимо, що принцип його роботи передбачав 

кілька етапів. Початковий етап (під час ознайомлення з курсом 

„Фразеологія української мови”) – зацікавлення студентів 

фразеологією, фактами щодо її виникнення, підоснови 

функціонування, оригінальними прикладами з художньої 

літератури (наприклад, з творів О. Вишні). Особливо важливим 

є вплив на емоційну сферу, що забезпечує появу стійкого 

інтересу й мотивації до подальшого вивчення фразеології. 

Заглиблення – наступний етап роботи, під час якого пошук 

студента спрямовано і в напрямі пізнання лінгвістичних 

особливостей фразеологізмів, і в аспекті їхнього зв’язку з 

позамовною дійсністю, особливо народною культурою, 

традиціями. Своїм особистим прикладом учений постійно 

демонстрував і заглибленість у суто лінгвістичні аспекти 

вивчення фразеології, і постійний пошук екстралінгвальної 

інформації. Так відбувалося взаємопроникнення наукового й 

пізнавального компонентів, яке ми й відтворюємо в 

„розвивальному інформаційному середовищі” ДФС.  

Нижче наводимо орієнтовний зразок словникової статті, 

який сформовано з урахуванням викладених теоретичних 

положень: 

ЗАБИВАТИ ЧІП (ЧОП, ЧІПОК) 

„Науково-лінгвістичне середовище” 

1. Значення: обрядова дія, яку здійснюють на 2-й або 3-й 

день весілля: сигналізувати про одруження останньої дитини в 

сім’ї (ВесГ), про завершення весілля (Алч); випивати під час цієї 

обрядодії (Пер). 

2. Функційні характеристики: етнічний вислів, який 

належить до обрядової фразеології післявесільного циклу; 

давній; зафіксований у багатьох працях і словниках 

(В. В. Іванов).   

3. Географія: поширений переважно на східних 

територіях слобожанських і степових говірок, зокрема в 
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Луганській, Донецькій, Харківській, Сумській обл. 

(В. Д. Ужченко). 

4. Контексти: Ч∙іп заби
ǀ
вайут’ у нас то

ǀ
д’і / ко

ǀ
ли 

отда
ǀ
йут’ м

ǀ
ладшу 

ǀ
доч’ку 

ǀ
зам∙іж // у

ǀ
се про

ǀ
ходит’ у бат’

ǀ
к
•
іў 

н’е
ǀ
в∙ести // 

ǀ
гост’і зби

ǀ
райуц’:а 

ǀ
коло во

ǀ
р’іт… В. Г. Михайлик, 

1940 р. н., смт Білокуракине.  

5. Фразеосемантичне поле  (ідеографічна стаття): 

- завершувати весілля → забивати кіл / палицю, іти 

доїдати  

- гуляти в останній день → благодарити кухарок, горох 

молоти 

„Енциклопедійно-пізнавальне середовище” 

1. Опис обрядової дії: умова проведення: одруження 

останньої дитини; час виконання: понеділок, неділя; місце: 

перед ворітьми, біля хати; довжина чопа: різна, до 1 м; деталі: 

копають яму, наливають воду, прикрашають чіп стрічками; 

виконавці: молодий, родичі та ін.  

2. Символіка: щоб у цьому дворі більше не було заручин 

(Просяне), не одружувалися вдруге, не любили чужих (Біле); 

щоб пара дружно прожила (Білк), щоб міцнішою була сім’я 

(Мак); щоб молоді були щасливими та ін. 

3. Етимологічні припущення: показати іншим сватам, 

що дорога вже „забита” – своєрідний спосіб перегородити 

дорогу в двір непроханим сватам (Ю. Т. Родіонов, 1951 р. н., с. 

Великочернігівка,); забивати чіп – ставити вартового, щоб не 

пускав у двір поганого. 

4.  Тлумачення компонента: чіп (кіл) – „груба палиця, 

загострена з одного кінця для втикання в землю з різною метою” 

(В. В. Жайворонок).  

5. Приклади з інших джерел: етногр. праця В. В. Іванова 

(1898): звати до че па, обр. Післявесільна обрядодія. За тиждень 

після весілля батько жениха запрошує родичів до себе, цим 

святкування весілля й завершується. 

6. Карта, аудіозаписи, фотографії  обрядодії. 

7. Література та джерела статті. 

Отже, представлена розвідка – це спроба 

продемонструвати перспективи розвитку діалектної 

фразеографії з використанням можливостей комп’ютерних 

технологій, а також необхідний крок у справі продовження 
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традицій фразеологічної школи, закладеної В. Ужченком. 

Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми 

вдосконалення сучасних ДФС, але відкриває широкий простір 

для проведення подальших наукових розробок в українській 

діалектній фразеографії. 
Література 

1. Широков В. А. Елементи лексикографії : монографія / 

В. А. Широков. – К. : Довіра, 2005. – 302 с.; 2. Юдина Н. В. 
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ПРОБЛЕМИ ВЖИВАННЯ ПЕРИФРАЗ В ЗАГОЛОВКАХ 

АНГЛОМОВНИХ ЖУРНАЛІВ 

Вікторія Сєдих (Лисичанський педагогічний коледж, 

викладач) 

Значення англійської мови сьогодні настільки велике, що 

її знання не є розкішшю. Колись і комп’ютери, і мобільні 

телефони могли собі дозволити лише люди певного соціального 

прошарку. Зараз такі речі є предметами першої необхідності. 

Англійська належить до тих мов, що мають найширший 

словниковий запас: близько 250 тис. різних слів; Оксфордський 

словник англійської мови нараховує близько 600 тис. слів, а 

словник Вебстера – 475 тис., але серед них велика частка 

архаїчних слів та величезний обсяг технічних термінів. 

Англійська мова не є сухим і черствим засобом передачі 

інформації. Завдяки широкому словниковому запасу є багато 

способів увиразнити своє мовлення, надати йому більш 

шляхетного відтінку. Це тропи (метафора, метонімія, синекдоха, 

перифраз тощо) та форми (порівняння, епітети тощо). Вони 

зустрічаються в художній літературі, ЗМІ, в повсякденних 

розмовах [1, 56]. 

Дослідження особливостей вживання перифрастичних 

зворотів дозволяє виявити ступінь вживаності та значущості 

окремих перифраз в англійській мові, зокрема під час написання 

будь-яких робіт художнього, газетного чи публіцистичного 

стилю. Використання перифраз в усному чи писемному 

мовленні визначає не лише рівень знань мовця, а й відбиває 

ступінь його мовленнєвого розвитку як особистості, зумовлений 

пізнавальними і творчими здібностями [2, 34]. 
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Перифраз функціонує переважно в мові художньої 

літератури, в публіцистичному, усному мовленні; в науковому 

мовленні перифрази позбавлені насиченості і вживаються як 

терміни („сонячний вітерˮ). „I was within a hair’s-breadth of the 

last opportunity for pronouncement, and I found with humiliation 

that probably I would have nothing to say” [3, 45]. 

Дослідження визначень перифрази в різних літературних 

джерелах показали, що розбіжності у розумінні перифрази 

досить суттєві. Зміст і значення поняття „перифразаˮ істотно 

різняться у визначеннях.  

На основі досліджень було підраховано вживання 

перифрастичних зворотів, при чому в публіцистичному стилі 

було використано в середньому 6 зворотів, в газетному – 4, в 

художньому – 5 зворотів на 1000 слів. Ці стилі найкраще 

підходять для демонстрації особливостей вживання перифрази, 

оскільки в них автори найчастіше використовують марковану 

лексику, що пов’язано з їх бажанням вплинути на читача.  

Отже, в результаті дослідження було виконано задачі 

науково-дослідницької роботи, які полягали у виявленні 

функціональних особливостей перифраз та аналізі вживання 

перифраз в заголовках і текстах газетного і публіцистичного 

стилю в англомовних ЗМІ. Розглянуто перифразу як 

номінативна лексична одиниця, її значення, функції та 

синтаксичне місце в тексті; були розглянуті приклади 

використання перифраз в текстах українських, російських та 

англійських письменників; було проаналізовано використання 

перифраз у художньому й публіцистичному стилях на 

прикладах із англомовних журналів, газет та інших ЗМІ. 
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У повсякденному житті луганчан побутують крилаті 

весільні вислови, приказки, що характеризують певний період 

весільного процесу. Наприклад: Найкраща спілка – чоловік та 

жінка (весілля); Як дівую, то й курей не годую (дошлюбне 

спілкування); Лико моє чубатеє – ніхто мене не сватає 

(сватання); Піде Параска, як її ласка (умовини); Багату дівку 

сватають і в Петрівку (посаг); Не потрібен і клад, якщо в 

хлопця з дівкою лад (заручини); Вінець – дівоцтву кінець (дівич-

вечір); В понеділок на роботу, а в неділю на весілля? (весільний 

поїзд і весільні чини); Як печуть коровай, весільну сукню вдягай 

(бгання короваю); Просили по дорозі, щоб не були на порозі 

(запросини); Урядили молодого – вивели до порога (урядження 

молодого); Сядемо рядком та поговоримо ладком (посад); Якщо 

ми у парі завжди, то й біда нам – півбіди (вінчання); Непокрита 

голова – як хата без даху (покривання); Доморгались, доки не 

побрались (післявесільні обряди); Старої любові й іржа нe 

з’їсть (весільні ювілеї). 

У селах можна почути названі вислови і сьогодні, у містах 

натомість вони є вкрай рідкісними. Крім цього, на території 

Східної Слобожанщини (м. Сватове) зафіксовано побутування 

значної кількості прикмет, забобонів, повір’їв, пов’язаних із 

весільною церемонією. Ось приклади деяких із них: 

1) За народними повір’ями, вибір місяця одруження багато в 

чому визначає долю майбутньої сім’ї. Так, святкувати весілля в 

січні – рано овдовіти, лютому – жити в злагоді, березні – жити 

на чужині, квітні – задовольнятися непостійним щастям, травні 

– до поневірянь і хвилювань, червні – до щасливого 

подружнього життя, липні – до злетів і падінь, серпні – до 

кохання і дружби у стосунках, вересні – до тихого і спокійного 

шлюбу, жовтні – до важкого життя, листопаді – до заможного 

життя, грудні – до зміцнення кохання з роками. 

2) Якщо весілля на Масницю справляти – буде в домі завжди 

статок і веселощі. А одружуватись 13 числа – погана прикмета. 

3) Необхідно також уважно поставитись до вибору дня тижня 

для одруження. Так, понеділок обіцяє подружжю міцне 

здоров’я, вівторок – багатство, середа – щастя, четвер – втрати, 

п’ятниця – труднощі, субота – невдачу, неділя – Боже 

благословення. 
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4) Краще одружуватись пополудні, такі шлюби вважаються 

вдалішими і тривалішими. 

5) Гарною прикметою в день весілля є дощ. 

6) Якщо ж дме сильний вітер – життя молодих буде вітряним. 

7) Сніжна погода – до заможного благополучного життя. 

8) А якщо ви бажаєте в день одруження ясну сонячну погоду, 

запрошуйте на весілля котів: своїх і тих, яких зустрінете.  

9) Щоб шлюб був вдалим, молодята не повинні бачити один 

одного зранку в день весілля. Бажано також, щоб наречений не 

бачив сукні своєї обраниці до дня одруження. 

10) Перед вінчанням наречена має трохи поплакати. Краще, 

якщо ті сльози будуть від наставних слів батьків, а не через 

якісь проблеми. 

11) Обручки мають бути круглі і гладкі, без різьблення, насічок і 

каменів, щоб і життя складалося гладко. 

12) Масивні весільні обручки – до багатства, статків. 

13) Одружуватись з батьківськими обручками – повторити їхню 

долю. 

14) Нікому не можна давати міряти обручки ні до, ні після 

весілля. А от ненароком доторкнутися до обручок молодих на 

весіллі – до святкування власного.  

15) Якщо, надягаючи обручку, впустити її – бути зраді. Після 

весілля обручку краще якомога рідше знімати. 

16) У день весілля наречена має одягти на себе щось нове, щось 

старе, щось позичене і щось блакитне (бодай зробити пару 

прихованих стібків синьою ниткою – від зурочень). Сукня 

нареченої має бути суцільною, а не корсетом зі спідницею, щоб 

не було у дівчини розділеного життя. Спідня білизна – тільки 

білою. Взуття – неодмінно із закритим носиком і п’ятою, і без 

шнурівок. 

17) Не варто виходити заміж у зеленій сукні. Зате старе взуття 

на нареченій принесе вдачу у сімейному житті. 

18) Намагайтеся не порвати весільну сукню впродовж свята, а 

якщо вже таке сталося, не зашивайте її. Після весілля сукню не 

можна продавати, бо „продаси” своє щастя.  

19) Щоб нареченій добре жилося у шлюбі, сережки їй надягає 

щаслива заміжня подруга. Не можна одягати перли на весілля – 

це до сліз нареченої. Ніяких прикрас на руках не повинно бути. 
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20) Щоб молоді не потребували грошей, наречений в день 

весілля має покласти в правий черевик монету. 

21) Обом молодятам потрібно закріпити на одязі англійську 

шпильку голівкою донизу від уроків. Нареченій – на поділ 

сукні, нареченому – під бутоньєрку. 

22) До моменту укладання шлюбу молода не повинна бачити 

себе у дзеркалі в повному вбранні. Наприклад, можна 

подивитися на себе без рукавичок чи сумочки.  

23) Щоб не відвели коханого, наречена не повинна дозволяти 

подрузі ставати попереду себе перед дзеркалом. Це ж стосується 

і жениха. 

24) Якщо молодий вступив у калюжу перед будинком молодої – 

жити їй з п’яницею.  

25) Букет нареченого наречена не повинна випускати з рук 

протягом усього дня. В особливих випадках його можна дати 

потримати нареченому чи матері. Лише за весільним столом 

дозволяється поставити його перед собою, а ввечері слід забрати 

до спальні. Уважається: випустиш букет, і щастя може злетіти 

як птах .  

26) Перед відправленням з дому наречена, яка хоче, щоб її 

сестри скоріше вийшли заміж, повинна злегка потягнути за 

скатертину на столі. 

27) При виході з дому бажано, щоб обличчя нареченої було 

прикрите вуаллю від злого ока. Вуаль може відкинути 

наречений у церкві чи у РАЦСі. Дорогу молодій парі стелять 

килимами, щоб їм м’яко йшлося по життю. 

28) Після того, як наречена відправилася з дому на вінчання чи 

реєстрацію, потрібно помити в домі підлогу, щоб молодій було 

легше увійти до будинку чоловіка. Краще це зробити її матері. 

29) Не можна їхати до церкви чи РАЦСу прямою дорогою, треба 

обирати складні шляхи, щоб заплутати нечисту силу. Необхідно 

уникати по дорозі кладовищ.  

30) Гучні сигнали автомобіля також відлякують злих духів. 

31) Не можна озиратися! 

32) Якщо перед РАЦСом молодята з’їдять одну шоколадку на 

двох – життя буде солодким. 

33) Для попередження можливого чарівництва під час 

проходження до вінця мати нареченої або інша близька родичка 

кладе до кишені молодої голівку часнику. 
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34) Хто з молодят першим стане на рушник – той і буде головою 

сім’ї. Після того, як наречені обмінялись обручками, порожню 

коробочку чи подушечку з-під кілець має забирати незаміжня 

подруга або друг. 

35) Вінчальні свічки молодята мають задути одночасно на довге 

спільне життя. Той з майбутнього подружжя довше проживе, у 

кого під час вінчання свічка залишиться довшою. 

36) Погано, якщо під час вінчання свічка гасне. 

37) Після виходу з церкви потрібно якнайдовше мовчати. Хто 

перший заговорить – той і буде довіку підкорюватись своїй 

половинці. Після вінчання молодим потрібно подивитись в одне 

дзеркало до дружнього і щасливого життя. 

38) При виході з церкви чи РАЦСу потрібно обсипати молодих 

рисом на життя в достатку, монетами – на заможність, 

пшеницею – на плодючість, цукерками – на солодке життя. 

39) Щоб не сваритися в шлюбі, молоді розбивають тарілку і 

разом переступають через сколки. 

40) Обов’язково розбийте перший келих з-під шампанського на 

щастя 2. 

Отже, крилаті фрази, приказки, вислови, прикмети, що 

побутують на Луганщині, віддзеркалюють ментальні 

особливості місцевого населення, залучають молодь до 

традиційних національних цінностей. 
Література 

1. Барська З. М. Барви української народної пісні : хрестоматія 

/ З. М. Барська. – К. : Навчальна книга. – Богдан, 2004. – 180 с.; 2. 

Записано зі слів Манько А. М., 1993 н. р., мешканець м. Сватове. 

 

КОНЦЕПТ ХАТА У ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ 

ГОЛОБОРОДЬКА 
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університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, студент) 

Наук. керівник – проф. Пінчук Т. С. 

Василь Голобородько є одним з найбільших українських 

поетів-інтелектуалістів, а його творчість – феноменальним 

явищем української поезії. Дослідженню творчості митця 

присвятили свої наукові доробки О. Галич, Ю. Ковалів, 

О. Неживий та ін. Ю. Ковалів зазначав: „Поет просто живе у 

своєму поетичному світі, який за умови своєрідної співзвучності 
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емоцій, почуттів та відчуттів стає близьким читачеві” [4, 88]. 

Найґрунтовнішим дослідженням творчості В. Голобородька є 

праця дослідниці О. Кузьменко „Поетика Василя 

Голобородька”, у якій із різних аспектів розглядається 

індивідуальна поетика письменника [3, 10]. 

У поетичному світі автора переважають такі домінантні 

образи, як Україна, слово, тіло. Основне місце серед них посідає 

хата. Зокрема, І. Дзюба пише, що „…звичайна селянська хата 

для поета – цілий невичерпний всесвіт з безліччю своїх світів і 

див, вмістилище закінченого життя, де … можна знайти всі 

начала й кінці…” [3, 657]. Вірш „Стара хата”, що ввійшов до 

збірки „Летюче віконце”, сповнений глибокого смутку. Уже з 

перших рядків ми бачимо образ покинутої хати, що „…яблуком 

перестиглим упала…” [1, 44]. Веселе буяння природи, яскраві 

сімейні свята вже не для неї: „Стіни не заходять на весіллі 

ходором – / сьогодні тут тихо, як на похоронах” [1, 44]. Образ 

води, що його вводить у поезію автор, у міфологічному 

світобаченні українців означає очищення, переродження, 

початок нового життя. Це ж сталося і з цією хатою: „А одного 

дня сюди прийшов чоловік / і увесь став блакитною водою…” [1, 

44]. Ця вода привнесла до хати нове життя, своєрідне 

переродження, оновлення. 

У невеличкій поемі „Світло хати”, що також увійшла до 

вищеназваної збірки, „поет втілює тему втрати традиційного 

житла…” [3, 125]. Перша дворядкова строфа вводить нас у суть 

сюжету та налаштовує на його розвиток: „Посходилися сусіди і 

родичі / і розбирають хату” [1, с. 85]. Далі читаємо опис хати, в 

якій „в жаровнях сушилися вишні”, „де під стріхою ластів’яче 

гніздо, як пригорща, добре…” [1, с. 85]. Перші три катрени 

закінчуються словом „розбирають”, що підсилює мінорний 

лейтмотив твору. Опис спогадів дитинства, приємних і ніжних, 

протиставлений трагічному сьогоденню – розбору такої любої 

серцю хати. „Опозиція вчора й сьогодні  (на ній побудований 

увесь твір) подібна до того, як згадують життя близької людини 

в голосінні” [3, 126]. У свій час ця хата була провідником, 

орієнтиром, „центром життєвих орбіт тих, чий шлях починався 

у ній” [3, 126]: „Ще вчора вона світилася, / освітлювала дорогу 

до себе, / коли я повертався з роботи, / освітлювала дорогу до 

себе через кілометри й роки розлуки” [1, 86]. Світле й лагідне 
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вчора не може протистояти такому жорстокому, трагічному 

сьогодні, яке нищить таку любу серцю оселю: „А сьогодні 

посходилися сусіди і родичі / і розбирають хату” [1, 86]. Образ 

калини, що його вводить автор, у його інтерпретації є символом 

рідної землі, єднанням з родом, оскільки вона „матір’ю 

посаджена” [1, 86]. А далі-найстрашніше: „Полетіли сніпки 

золоті із стріхи – додолу, / як пір’я заморського жар-птаха – 

додолу…” [1, 86]. Страшна картина руйнування рідної оселі 

підкреслюється прощанням із нею матері, яка не може повірити 

у те, що відбувається. Вона голосить: „Ой людоньки, людоньки, / 

взяла б усю хату у руки / і понесла з собою!” [1, 86] Плід 

багаторічної праці, трудів усієї родини було так безжально 

зруйновано, винищено вщент ту пам’ять, той символ життя. 

Абсолютною протилежністю поемі є вірш „Дорогою через 

літо”. Тут ми бачимо опис уже мажорних картин буття: „Мати 

біля вікна щось шиє”, „на лаві сидить батько”, „по долівці 

ходить м’ята, / по долівці ходить проміння” [1, 91]. Цікаво, що 

у поезії „…хата виступає як конкретно-чуттєвий образ 

хронотопу селянського життя. Вона разом зі своїми 

мешканцями іде дорогою часу” [3, 134]: „ Хата іде, / а за нею, 

мов черідка гусей, / крокують дорогою через літо…” [1, 91].  

Отже, фольклорні коди, концептуальні образи-символи 

творять неповторний ідіостиль поетики Василя Голобородька. 

„Хата у нього – мікрокосм, досконала модель світу” [3, 180]. У 

поезіях він намагається зберегти ту сакральність хати, донести 

свій погляд до читача.  
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ПРО НЬОГО МОЖНА ГОВОРИТИ ВІЧНО… 

(ВАРТОВІ ОБРАЗНОГО СЛОВА ЛУГАНЩИНИ) 

Діана Субботіна (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка) 

Наук. керівник – проф. Нікітіна А.В. 

Багато людей мають свій ідеал, чи то ідеал краси, чи ідеал 

поведінки, чи ідеал чоловіка (жінки) тощо. Я не маю такого 

ідеалу-еталону, бо вважаю, що кожна людина – індивідуальність 

і не повинна бути клоном когось.  

Але ж на кожного з нас впливають інші люди, зокрема й 

своїми риторичними здібностями, учать нас володіти словом, 

здобувати професійні якості, пов’язані з мовою.  

Мені поталанило зустріти на своєму життєвому шляху 

одну людину, причому, Людину з великої літери. Ви запитаєте, 

а чому саме з великої літери? Моя відповідь така: ця людина не 

тільки позитивно вплинула на мене, а завдяки ній, моє 

світосприйняття змінилося, я стала цінувати ті речі, які вважала, 

що мають бути в кожного і це нормально, але я помилялася – це 

скарб, який треба цінувати, як золоті прикраси, що перейшли 

вам у спадок.  

А ім’я цієї Людини – Володимир Павлович Калашников! 

Артист Луганської обласної філармонії, який у 1996 році 

Указом Президента України був удостоєний почесного звання 

народного артиста України. Я знайома з ним з першого курсу 

навчання в Інституті культури і мистецтв Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка, оскільки він 

професор, викладач акторської майстерності та техніки 

мовлення й виразного читання кафедри культурології та кіно-, 

телемистецтва нашого навчального закладу. Завдяки 

Володимиру Павловичу почав діяти студентський театр 

української поезії „Симфонія душі”, який мав успіх на всіх 

теренах Луганщини.  

Я можу стверджувати, що Володимир Калашников – 

Людина з Шевченком у серці. Здається, більше ніхто не любив, 

не любить і не полюбить Тараса Григоровича так, як ВІН. 

Володимир Павлович вважає Тараса Шевченка пророком і 

доклав чимало зусиль, щоб 1998 року в центрі Луганська постав 

пам’ятник Кобзареві (скульптор І. Чумак). Це таки він зумів 
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донести своїм студентам істину про таку важливу постать нашої 

країни, як Тарас Григорович Шевченко. Також цей прекрасний 

викладач із широченною душею є не тільки учасником, а й 

керівником Луганського обласного братства Шанувальників 

творчості Тараса Шевченка. 

Згадую, коли було на душі неспокійно, були труднощі, які 

важко перенести самій, я із задоволенням відвідувала заняття 

Володимира Павловича, тому що після них мене охоплював 

такий душевний спокій, як після відвідування церкви. І тоді я 

гадала, яке прекрасне життя, як це чудово бути разом з усіма, як 

це важливо – мати свою справу, як неможливо обійтися без 

того, щоб отак разом зібратися – у дружбі, спокої, у єдиному 

пориві…, і більше для щастя нічого й не потрібно! 

Саме Володимир Павлович Калашников намагався 

навчити своїх студентів правильної вимови, і це в нас виходило. 

Це завдяки йому я стала цінувати й щиро любити нашу 

солов’їну мову і, що найголовніше, спілкуватися нею. 

Володимир Павлович у процесі нашого навчання міг ніби 

зазирнути в душу кожного, тобто знайти там те, що потрібно 

для читання чергового твору. За це ми всі йому дякуємо!  

Тож, підсумовуючи, я можу лише додати, що кожна 

людина, яка мала нагоду поспілкуватися із цим мудрим 

педагогом, запам’ятає його вишукану вимову, ті чарівні слова, 

що неспроста лунають з його вуст. У кожному серці студента 

Володимир Павлович залишиться назавжди кимось особливим. 

Для когось він Викладач з великої літери, геніальна людина, 

творчий батько, а для мене він справжній митець, талановитий 

майстер сцени, про якого можна вічно говорити. Я дуже рада, 

що знайома саме з цією людиною! 

Отже, образне Слово Луганщини бережуть її люди, бо без 

людей немає слова, немає мови.  

 

ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ У ФІНАНСОВІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

Тетяна Сукаленко (Національний університет державної 

податкової служби України, доцент) 

У термінології явище синонімії має свої особливості 

порівняно з синонімією в загальновживаній лексиці. Для 

термінології, як слушно зауважує Н. Пілецька, „характерна 

дублетність, тобто називання того самого поняття різними за 
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походженням словами, тоді як у загальновживаній лексиці 

насамперед розрізняють близькозначні слова з різними 

відтінками значень (тобто понятійні синоніми) або лексеми, що 

різняться стилістично (стилістичні синоніми)ˮ [2, 253]. 

Мета статті: розглянути особливості синонімії у  

фінансовій термінології. 

Питанням термінологічної синонімії присвячені праці 

таких дослідників: Ю. Апресян, Н. Арутюнова, А. Брагіна, 

В. Виноградов, Б. Головін, К. Горбачевич, А. Євгеньєва, 

В. Звегінцев, Т. Канделакі, Т. Кияк, Н. Клюєва, А. Коваль, 

І. Козловець, І. Кочан, В. Лейчик, Д. Лотте, Б. Михайлишин, 

О. Нечитайло, Л. Новиков, О. Реформатський, Ж. Соколовська, 

С. Терещенко, Ф. Фаворін, Д. Шмельов, А. Шапіро та ін.  

Дослідники ставляться по-різному до явища синонімії у 

сфері термінології: одні вважають, що це явище варто усунути з 

термінології, інші акцентують увагу на тому, що синонімія в 

термінології „вказує на неможливість повного вилучення різних 

найменувань тотожних наукових понятьˮ [2, 253]. 

На думку Ю. Тягур, „синоніми в термінології – явище не 

бажане, але цілком реальне, його існування сприяє 

унормуванню фахової мови, оскільки з часом одна з одиниць 

починає домінувати, відтісняючи іншу на другий планˮ [3, 375].  

І. Козловець, досліджуючи лексико-семантичні 

особливості фінансово-кредитної термінології, наголошує на 

основних причинах появи синонімів, зокрема: „ранній етап 

формування поняття, численність підходів до поняття в різний 

час і в різних ситуаціях, різна лексична мотивованість, 

паралельне існування українських та запозичених термінів 

тощоˮ [1, 211].  

Дослідники виділяють різні джерела синонімії в 

термінології, зокрема: „1) різні варіанти перекладу терміна; 

2) пошук терміна для нової спеціальної реалії в процесі 

винаходу оптимального терміна залежно від того, з позицій якої 

предметної галузі реалія розглядається; 3) одночасне визначення 

терміна декількома дослідниками; 4) наявність повного та 

короткого позначення одного поняття; 5) паралельне вживання 

сучасних та застарілих, офіційних та розмовних термінів; 

6) використання у номінації різних аспектів одного об’єктаˮ [3, 

376]. 
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Синонімія у фінансовій термінології виникає таким 

шляхом: до іншомовного терміна добирається відповідник, 

утворений на українському мовному ґрунті: процент – 

відсоток, бізнесмен – підприємець, аванс – завдаток, кредитор 

– позикодавець та ін. 

І. Козловець проаналізувала фінансово-кредитні терміни і 

виділила чотири види термінологічної синонімії: 1) терміни-

дублети: депозити – вклади, інфляція – знецінення, суб’єкт 

податку – платник податку (паралельне вживання 

термінологічних одиниць власне українського та іншомовного 

походження); збитки – втрати, платіжне доручення – 

доручення на оплату (використання автохтонних дублетних 

пар); 2) терміни – синтаксичні синоніми, що виникли внаслідок 

зміни морфолого-синтаксичних відношень між компонентами: 

казначейство – державна скарбниця, квазігроші – регіональні 

гроші (паралельне використання однослівного терміна і 

словосполучення); дорогоцінні метали – метали коштовні 

(паралельне вживання термінів-словосполучень), депозитний 

сертифікат – сертифікат ощадний (поєднання власне 

українських та іншомовних компонентів); 3) функціонування 

термінів повної форми і короткої: державний бюджет – 

держбюджет (скорочення терміна-словосполучення засобами 

словотвору), рахунки, що базуються на зарахуванні взаємних 

вимог – взаємні рахунки – взаємозалік (скорочення повної форми 

терміна внаслідок пропущення словосполучення чи заміни 

словосполучення словом); Європейська Валютна Система – 

ЄВС (заміна повної форми терміна абревіатурою); 4) фінансово-

кредитні терміни, які утворилися внаслідок різних словотвірних 

процесів: інвестиція – інвестування, кредитоздатність – 

кредитоспроможність [1, 211].  

Отже, фінансові терміни вступають у системні 

синонімічні зв’язки, у фінансовій термінології насамперед 

переважає дублетна синонімія. Синонімами у сфері фінансової 

термінології часто стають терміни-дублети, терміни – 

синтаксичні синоніми, що виникли внаслідок зміни морфолого-

синтаксичних відношень між компонентами, терміни повної та 

короткої форми, фінансові терміни, які утворилися внаслідок 

різних словотвірних процесів. 
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ЧАРІВНІ МИТІ УКРАЇНСЬКОГО ВЕСІЛЛЯ 

Ірина Сухаревськова (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м Старобільськ, студентка) 

Наук. керівник – проф. Пінчук Т.С. 

Чарівна скриня, яку покоління за поколіннями 

наповнювали мешканці рідного краю своєю мудрістю, віками 

виваженими традиціями, звичаями, своєю самобутньою 

культурою. А ще – це бездонна криниця цілющої води, якої 

ніколи і нікому не вичерпати, не висушити її життєдайних 

джерел. 

Обряд традиційного українського весілля існує ще і 

сьогодні, але він більш популярний у сільській місцевості, хоч 

багато аспектів цього обряду збереглися і у містах. 

Розпочиналось весільне свято в українців, як і в інших 

слов’янських народів, зі сватання. 

Мета роботи – дослідити традиції українського весілля, 

зокрема обряду сватання. 

Переступивши поріг, свати сідали напроти, „матки, або 

матиці”, тобто балки, якою ділилася стеля, вона символізувала 

ідею опори (матері) хати. У деяких місцях сідати сватам 

заборонялося, розмови велися стоячи „щоб наречена в дівах не 

засиділасяˮ, в інших – свасі, увійшовши додому, належало 

ударити п’ятою в поріг, щоб наречена „не позадкувала”. 

Мету візиту прагнули завуалювати різними жартами-

примовками. „У вас – товар, у нас – купець” або „У вас 

теличка. Хочемо купити”, або „Чи не заблукала наша теличка, 

чи не у вас вона” та ін. Іноді, правда, говорили прямо: „Дівчину 

вашу прийшли сватати”. Хорошою прикметою було 
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доторкнутися до одвірка або дерев’яних частин меблів в домі 

нареченої. Обов’язково зверталися до сімейного вогнища, сваха 

неодмінно гріла руки навіть в теплу пору року, біля печі, а 

дівчина, якщо хотіла заміж, сідала у печі i колупала глину. 

З першого разу віддати дочку було не прийнято, потрібно 

було рази два відмовити, і сватам доводилося приходити ще і 

ще. Зовсім „осоружному” жениху виносили гарбуза чи 

макогона. Тоді про хлопця казали, що він ухопив гарбуза або 

облизав макогін. Щоб уникнути сорому, часом посилали 

„розвідника”, котрий мав довідатися про наміри дівчини та її 

батьків. Якщо батьки нареченої відмовили сватам, а свати, 

виходячи за поріг, закривають двері за спиною не оглядаючись – 

це правильний знак, що дівчині надалі заміж не вийти. Для того, 

щоб уникнути подібного, не дозволяли сватам закривати двері, а 

закривали їх самі. 

При вдалому сватанні обмінювалися хлібами з 

рушниками, свати тричі обходили навколо столу, хрестилися до 

образу і домовлялися про день оглядин, змовин, про дату їх 

проведення, а також про саме весілля. Якщо сватання проходило 

вдало, рідня нареченої давала женихові „заставу” (яку-небудь 

коштовну річ), яка при порушенні ними шлюбної угоди не 

поверталася. 

Зазвичай сватання починалося із запитання батька: „Що 

то за люди завітали, звідкіля йдуть, з чим Бог послав”. 

Старший сват говорить, що вони – люди чесні, без дурної науки, 

тому дають господарям святий хліб у руки. Батько бере хліб, 

цілує, кладе на стіл, висловлює бажання вислухати несподіваних 

гостей, запрошує присісти. А старший серед прибулих 

продовжує: „Зичимо миру дому сьому і щастя всім, хто в ньому. 

Не лякайтесь, ми люди не воєнні, а мисливці – багато земель 

обійшли, чимало бачили. Та от біда: втекла від нас куниця, а, 

можливо, лисиця, а трохи чи не красна дівиця. Не так ми 

побиваємось, як цей князь (молодий кланяється) бідкається 

втратою: „Поможіть піймати куницю, бо пропаду!”. Ото по 

сліду йшли, у це село прийшли, як зветься воно, не знаємо, та на 

удачу сподіваємось. Слід привів до вашої хати. Добровільно 

віддайте красну дівицю, бо силою брать будемо. А князь за 

ціною не постоїть – віддасть молодець повний гаманецьˮ. 

Знайшовши пропажу, гості знову просять: „Віддайте 
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нашому князю куницю, вашу красну дівицю! Віддасте чи нехай 

підросте? То як?”. Дівчина подає рушники, хустку. Вдалу 

„купівлю” могоричать. На пропозицію старшого свата всі 

співають пісню „Де згода в сімействі, де мир і тишина.” 

Весільні обряди мають регіональний відтінок, хоч є в них і 

багато спільного. Переважно сватали восени, а весілля 

намагалися справити до Великого посту. Отже, як бачимо, 

сватання нареченої звичаї регулювали дуже докладно. Усіх 

пов’язаних із ним ритуалів протягом тривалого часу сурово 

дотримувалися, насамперед, у селянських родинах. 

 

ІНШОМОВНІ ВКРАПЛЕННЯ  

ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ ТЕКСТУ 

Наталія Сученкова (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка) 

Наук. керівник – доц. Должикова Т. І. 

Кінець XX століття позначений тенденцією неологізації 

словникового складу української мови, американізованим 

„англобумом”. У цей період можна говорити не тільки про 

широке використання англіцизмів, а й про американізми в 

українській мові. 

Роман С. Жадана „Депеш Мод” репрезентує новий 

літературний напрям, що в останні десятиліття ХХ ст. 

приходить на зміну модернізмові. Цей напрям є продуктом 

постіндустріальної епохи, епохи розпаду цілісного погляду на 

світ, руйнування систем – світоглядно-філософських, 

економічних, політичних тощо [5, 560].  

„Постмодернізм – єдиний можливий сьогодні спосіб 

мистецького вислову”, – зауважив Ю. Андрухович [1, 66]. 

Постмодерністська література розширює свої обрії, 

письменники все частіше вживають у творах запозичення, що 

надають текстам нового оригінального стилю.  

У лінгвістиці існує значна кількість визначень іншомовної 

лексики, які відображають розуміння самого явища запозичення 

як факту. 

Термін „запозичення” використовують для позначення 

одиниць різних мовних рівнів, для охоплення одним словом 

усього кола явищ – і запозичених одиниць, і самого процесу 
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запозичення (наприклад, іншомовне слово, іншомовне 

вкраплення, варваризм, калька та ін.). 

Термін „іншомовне вкраплення” широко 

використовуваний у сучасній мовознавчій літературі. До таких 

вкраплень учені, зокрема Л. Крисін, І. Мозова, О. Ребрій та ін., 

зараховують „незамкнуті групи слів” [4, 10], специфіка 

використання яких зумовлена рівнем володіння іноземною 

мовою, стилістичною та жанровою специфікою тексту чи 

мовлення. „На відміну від лексичних запозичень, іншомовні 

вкраплення не належать до національної мовної системи, але в 

сучасній прозі функціонують як більш-менш зв’язані з 

лексичним і граматичним устроєм одиниць цієї мови, 

наприклад: Ebbelwoi на ім’я Х’ялмар (І. Карпа); Він гримував 

померлих перед їхнім останнім party (Ю. Андрухович). Хоча 

такі іншомовні лексеми не зрозумілі переважній більшості 

читачів, однак вони не порушують загальної структури 

художнього тексту, а, навпаки, додають йому експресивного 

значення” [6, 187].  

Уживання іншомовної лексики, транслітерованих і 

транскрибованих мовних конструкцій, варваризація 

літературного мовлення – стилістична риса мови 

постмодерністської прози.  

Сучасні автори-постмодерністи послуговуються 

іншомовною лексикою як засобом увиразнення власного тексту. 

Письменники безпосередньо вводять читача до зображуваного 

світу, навмисне не пояснюють уживані іншомовні лексеми, їх 

допомагає інтерпретувати контекст.  

Так, Сергій Жадан у своєму творі „Депеш Мод” 

експериментує, „змішуючи” мови, уводить іншомовні 

вкраплення: „..оркестр заводиться, вони грають стару тему, 

поступово відходячи від неї, вкінець розпалюються і заводять 

щось таке, чого їх у консерваторії точно не вчили – „Atomic 

Bomb Blues”», написаний у далекі післявоєнні роки Гомером 

Гаррісом…” [2, 41]. Окрім оригінальних назв музичних творів, 

як у наведеному контексті, у романі зустрічаємо уривки текстів 

пісень іноземних рок-гуртів: „В лютому цього року вийшов 

новий сингл колективу, „I feel you”, в якому, зокрема, 

говориться: 

      I feel you 
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      Your sun it shines 

      I feel you 

      Within my mind 

      You take me there 

      You take me where 

      The kingdom comes 

      You take me to 

      And lead me through Babylon” [2, 180]. 

Автор сподівається на те, що його читач обізнаний у 

зарубіжній пісенній творчості, тому не подає перекладу, лише 

інтерпретує текст в іронічній формі. 

На нашу думку, такі вкраплення не заважають 

сприйняттю тексту, а навпаки, увиразнюють його, допомагають 

створити експресивно забарвлений, оригінальний твір, який 

цікаво читати. 
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ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ 

ДИСКУРСІ 

Алла Таран (Черкаський національний університет імені 

Богдана Хмельницького, кандидат філологічних наук, доцент) 

Політичні фразеологізми можуть змінювати оцінність 

залежно від змін суспільно-політичного життя та від позиції 

автора на відміну від власне фразеології, оцінність якої 

закріплена в мовній свідомості носія мови та є зафіксованою в 

словниках. А. М. Григораш зазначає, що „політичною” 

фразеологічна метафора „стає тоді, коли її лексична частина 
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являє собою ті чи інші політичні найменування, поняття, 

узагальнення” [2, 78].  

Фразеологію політичного дискурсу сьогодення 

спричинюють нові політичні події, що формують у соціуму 

суспільно-політичний досвід. Спостерігаємо переосмислення 

відповідно до специфіки української політичної ситуації стійких 

словосполучень, пов’язаних із політичними подіями в інших 

країнах. Наприклад, фразеологізм оксамитова революція виник 

у Чехословаччині в 1989 році як наслідок повалення 

комуністичного режиму, яке відбулося мирним шляхом без 

використання зброї та пролиття крові в результаті вуличних 

акцій протестів. Ця фразема не лише запозичується структурно, 

а й переосмислюється, тобто семантично локалізується: У 2000 

році у Верховній Раді був демарш більшості, так звана 

„оксамитова революція в Українському домі” (ТСН, 

04.04.2013). 

Події в Україні 2004 року „народжують” потужний за 

силою прагматичного впливу фразеологізм Помаранчева 

революція як символ соціальних очікувань та як візуальне 

сприйняття домінування на Майдані Незалежності помаранчевої 

символіки прихильників В. Ющенка. Проте в політичних 

опонентів формування фразеологізму зумовлене асоціацією 

помаранчевого / оранжевого кольору з кольором відмирання, 

спаленого листя. На мітингу в Донецьку звучало „оранжевый – 

цвет автомобиля, который перевозит опасный груз”. Тому 

виникають фразеологізми оранжевий путч, переворот, шабаш, 

помаранчева (оранжева) чума (шлейф, хвіст). 

Майдан кінця 2013 – початку 2014 рр. спричинив появу 

нових фразеологізмів на позначення такого суб’єкта суспільно-

політичного життя країни – Європейська революція, Сізіфова 

революція. Образ, покладений в основу фразеологізму, відомий: 

сізіфова праця – „надзвичайні зусилля, спрямовані на 

досягнення чогось, які не дають бажаних результатів; 

непосильне щось” [5, 556]. Андрій Любка щодо цього зазначає: 

„Цю революцію треба назвати Сізіфовою. Пам’ятаєте, в 

„Одіссеї” Гомер розповідає про Сізіфа, якого Зевс прокляв на 

вічну кару: піднімати вгору величезний камінь, який щоразу 

скочується вниз. І так до безкінечності. Щось подібне – з нашою 

революцією, Євромайданом” [3, 197].  
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Нових відтінків значень й історичного контексту 

набувають усталені фразеологізми. Наприклад, фразеологізм 

гаряча точка в сучасній українській мові нормативно реалізує 

значення „місце, де склалася небезпечна ситуація (перев. 

воєнна), яка потребує негайного втручання” [5, 718]. Проте за 

матеріалами ЗМІ спостерігаємо зімни в семантиці – уточнення 

фіксованого словником значення фразеологізму „напружена 

воєнна ситуація, що супроводжується інтенсивними 

обстрілами”. Фраземною нормою є сполука найгарячіша точка, 

модифікаця форми якої перебуває в межах нормативного 

ступеня порівняння прикметників, напр. : Широкине – 

найгарячіша точка в АТО (24 канал, 25.02.2015).  

Виникає й новий фразеологізм точка зв’язності „об’єкти, 

де військові можуть вести бій на вигідних для себе умовах”, 

напр.: Нині, під час чергового перемир’я, противник вестиме 

розвідку боєм, щоб виявити “точки зв’язності” українського 

фронту (ДТ, 13.03.2015). 

Фразеологізми відображають зміни в суспільстві й 

свідомості носіїв мови, наприклад, зовнішню політику Росії все 

частіше порівнюють із хрестовими походами: І ці торгові війни 

– лише початок „хрестового походу” Росії, який триватиме 

щонайменше до листопада (ГПУ, 20.08.2013). За СУМом 

фразеологізм хрестові походи – це „а) військово-колонізаторські 

походи західноєвропейських рицарів на Близький Схід, у 

Прибалтику, проти слов’янських народів Східної Європи тощо 

(XI–XIII ст.), організовані католицькою церквою як священна 

війна проти „невірних” (мусульман), за звільнення Єрусалиму 

або проти єретиків (учасники походів мали на своєму одязі 

зображення хреста); б) антирадянські, контрреволюційні 

виступи реакційних кіл буржуазії” [СУМ, ХІ, 141]. У СФУМ цей 

фразеологізм не зафіксовано. 

Політичні фразеологізми задовольняють нові номінативні 

й комунікативні запити українців, тому в окремих контекстах 

мають іронічне забарвлення, напр. фразеологізм медовий місяць 

має значення „1. перев. у кого, чий. Початок подружнього життя. 

2. чого. Найкраща пора чого-небудь; період розквіту” [5, 398]. 

Проте в реченні „Медовий місяць” з Євросоюзом був для нього 

[Януковича – А. Т.] аргументом у торгах із Путіним (ГПУ, 

26.11.2015) цей вислів має іронічне емоційно-експресивне 
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забарвлення, оскільки уряд В. Януковича призупинив 

входження України до процесів євроінтеграції, а отже, і період 

розквіту України. 

Творення політичних фразеологізмів відбувається 

кількома способами. По-перше, зміна формальної структури 

фразеологізму, що зумовлює модифікацію образу, або видозміна 

образу, поява в ньому нових ознак за збереження сутності – це 

передусім заміщення нормативних компонентів оказіональними, 

напр. : … її [книгу „Путінократія”] двічі перевидавали в 

Німеччині й заборонили в Росії. Німецькою назва книги звучить 

як „Демократура”. Це диктатура в демократичній овечій 

шкурі (ГПУ, 17.03.2015). Пор. : вовк в овечій шкурі – „лицемірна 

людина, яка під маскою доброзичливості приховує злі наміри” 

[5, 119]. По-друге, одним зі способів структурно-семантичної 

трансформації фразеологізмів є помірна субституція – таке 

заміщення компонентів, за якого принаймні один передбачений 

системною нормою їхній складник не зазнає заміни, напр. : У 

ній [статті про таємну доповідь силовиків президентові 

Путіну – А. Т.] йдеться про „розстрільний список”, у якому є 

Борис Нємцов, Михайло Ходорковський, Ксенія Собчак, Олексій 

Венедиктов (ГПУ, 17.03.2015). Пор. : чорні списки – таємні 

списки революційно настроєних людей в країнах з реакційним 

режимом, які складаються для вчинення розправи над цими 

людьми [СУМ, ХІ, 352]. На нашу думку, подібні зміни 

спричинені зв’язком з певною комунікативною ситуацією. 

Отже, фразеологізми в політичному дискурсі виникають 

унаслідок впливу на мовну свідомість, водночас самі є 

інструментом формування масової свідомості. Механізми змін 

фразеологізмів є обґрунтованими. Водночас такі лексичні 

одиниці є мобільними та динамічними й віддзеркалюють 

поточні суспільно-політичні події. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ТИПОЛОГІЯ МЕТАФОР У 

РОМАНІ У ВІРШАХ ЛІНИ КОСТЕНКО „МАРУСЯ ЧУРАЙ” 

Ольга Таран (Бердянський державний педагогічний 

університет, студентка) 

Наук. керівник – проф. Загороднова В. Ф.  

Ліна Костенко посідає виняткове місце в історії 

української літератури. Її самобутня творчість характеризується 

ідейно-тематичним і жанровим розмаїттям ліричних і ліро-

епічних творів, творчими пошуками в царині форми вірша і 

строфічної будови. Актуальність обраної теми зумовлена тим, 

що метафори Ліни Костенко є цікавими, колоритними, а їх 

розгляд у романі у віршах „Маруся Чурай” допоможе ще глибше 

осягнути цей твір, розкрити його багатогранність. Метафора 

Ліни Костенко розширює межі тексту, вона постійно вимагає 

домислити, розгадати текст, вловити логіку руху поетичного 

образу. Метафорика як шлях до підтексту й ідеї твору допомагає 

зрозуміти твір, розшифрувати його. 

Мета статті – проаналізувати наукові праці щодо 

визначення поняття „метафора”, з’ясувати роль цього засобу в 

художньому стилі і проілюструвати функціонування метафор у 

творі Ліни Костенко „Маруся Чурай”. 

Слово в художньо-образному творі є тим будівельним 

матеріалом, який обернений не тільки до загальнонародної своєї 

основи з її могутнім досвідом пізнання дійсності, а й до самої 

дійсності, яку відтворює художник. Ця двоплановість слова, 

мови взагалі і стає основою її образності [1, 24]. 

Поряд із прямим значенням і на його основі слова 

української мови можуть набувати й переносного значення, що 

виникає внаслідок перенесення найменувань одних явищ, 

предметів, дій, ознак на інші. Унаслідок цього створюється 
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можливість одним словом визначити два й більше різних 

понять. Так складається багатозначність слів, що є одним із 

могутніх засобів і джерел збагачення словникового складу мови. 

Наше дослідження полягає в аналізі функціонування 

метафори. Теоретичне осмислення самого поняття „метафора” 

не є однорідним. Енциклопедія за ред. В. Русанівського подає 

таке визначення цього поняття: „Метафора (грец. μεταφορά, 

букв. – перенесення) – а) семантичний процес, при якому форма 

мовної одиниці або оформлення мовної категорії переноситься з 

одного об’єкта позначення на інший на основі певної подібності 

між цими об’єктами при відображенні в свідомості мовця; 

б) похідне значення мовної одиниці, утворене таким чином. В 

основі метафори лежить згорнене або приховане порівняння 

(Аристотель) і ширше – імпліцитна аналогія нового з наявним, 

„дальшого” з „ближчим”, менш відомого з відомішим” [4, 334]. 

У літературознавчому словнику-довіднику подано дещо 

інше визначення: „Метафора – троп поетичного мовлення. У 

метафорі певні слова та словосполучення розкривають сутність 

одних явищ та предметів через інші за схожістю чи 

контрастністю” [2, 444]. 

Отже, метафора – це і процес, і мовна одиниця, і троп. 

Актуальним для нашого дослідження є визначення Р. Гром’яка, 

адже ми будемо проводити аналіз у художньому творі, де 

використовують різноманітні тропи. Аналіз здійснюватимемо в 

такий спосіб: спочатку виділимо окремі семантичні групи 

метафор за певними ознаками, а потім у кожній групі 

розглянемо структурні особливості метафор. 

Найбільш поширеними є метафори, які позначають явища 

природи. У романі „Маруся Чурай” Ліна Костенко використовує 

метафоричний опис природи як своєрідне тло, на якому 

розгортається дія, а також для підсилення психічного стану 

героя. Крім загальних метафор опису природи, таких як: 

„Полум’я гуркотіло” [3, 7]; „Гора шумить” [3, 17]; „А вже й 

поля імлою огорнулись, / Слова самі на голос навернулись” [3, 

127], умовно можна виділити кілька основних образів. Велику 

групу утворюють метафори, де діючими персонажами є пори 

року:„Вже тиха осінь ходить берегами, / На вербах трусить 

листячко руде” [3, 47]; „Зима старенькі стріхи залатала” [3, 

157]; „Весна прийшла так якось несподівано! / Зима стояла 
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міцно до пори” [3, 185]; „Лише весна укинулась в листочки” [3, 

187]. Частотними є метафори за участю слова „вітер”: „Десь 

вітер гонить куряву руду” [3, 43]; „Шугає вітер, сатаніє 

хвища” [3, 167]; „Вітри війнули з півдня” [3, 185]. Трапляються 

в поезії і метафоризовані образи верби та інших дерев: „Плакучі 

верби сплакали у воду гірку пилюку одболілих літ” [3, 158]; 

„Попідростали верби і дівчатка” [3, 21]; „І дика груша в білому 

цвітінні на ціле поле світить, як ліхтар” [3, 185]; „А під горою 

вишня наречена вже до віночка міряє туман” [3, 185]. 

В окрему групу можна виділити метафори, у яких описано 

частини доби: „Співає ранок по росині, як в нас під хатою 

колись” [3, 103]; „Нап’юся ще солодкого настою тих молодих 

вишневих вечорів” [3, 83]; „Вдягнула ніч на вікна чорні шори” [3, 

84]. Щодо структури метафор опису природи, то більшість із 

них є дієслівними. Інколи трапляються прикметникові („А степ 

уже сивий на поминках літа” [3, 119]) та дієприкметникові 

(„Цвіте земля, задивлена в свободу” [3, 186]; „Стоять залиті 

місяцем двори” [3, 83]) метафори. 

Велику групу складають метафори, що відображають 

внутрішній світ людини: „Печаль осиплеться, як маки” [3, 103]; 

„…раптовим болем обпекла свідомість” [3, 42]; „Гули думки, 

сколошкані, як рій” [3, 56]; „В мені умерли всі мої пісні” [3, 88]. 

Усі вони переважно дієслівні, хоч трапляються й іменні: „У 

мене син одиничок… / ...і запечалля на душі одне, / Одна у серці 

шпичечка тернова…” [3, 18]. 

В основу роману „Маруся Чурай” покладено трагічні 

події: історія кохання Марусі до Грицька, засудження невинної 

Марусі, долі козаків, які вирушали у бій, а тому окрему групу 

метафор складають такі, у яких метафоризуються сльози: „І 

спогади, сльозами не омиті, / Приходили прощатися з 

життям” [3, 45]; „Жінки дорогу слізьми перемили” [3, 45]; 

„Слізьми очі не зросила” [3, 27]. 

Окремим діючим персонажем виступає душа героїв. 

Метафори з цим номінативом є досить яскравими. Ліна 

Костенко майстерно вводить їх у контекст роману для того, щоб 

читач ще більше занурився у глибину почуттів героїв: „Душа 

рвонулась – і застрягла в гратах, / прозорі руки з гратами 

сплелись” [3, 43]; „...коли так душу випалила зрада, / то вже 

душа так наче й не болить” [3, 44]; „Душа летить в 
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дитинство, як у вирій” [3, 46]; „Душа до ранку смутком 

осипалась” [3, 68]. 

Наведені приклади демонструють використання Ліною 

Костенко дієслівних метафор. Це зумовлено тим, що таке 

абстрактне поняття, як „душа”, ніби оживає, може саме 

виконувати якісь дії. Маруся Чурай була справжньою 

українкою, і душа у неї була великою: „Ця дівчина не просто 

так, Маруся. / Це голос наш. Це – пісня. Це – душа” [3, 32]. 

В окрему групу можна виділити метафори, у яких 

метафоризовано звичні предмети, які нас оточують: „Чи десь 

над книгою тією свіча у келії дрижить?” [3, 129]; „...І загула б 

та книга голосами...” [3, 7]; „Кричали полускані стіни” [3, 142]; 

„...Якісь недопалені книги / заблуканий місяць знадвору / 

холодним пальцем гортав” [3, 142]. Метафори цієї групі також в 

основному є дієслівними, проте трапляються й прикметникові 

(„...що світ вже так замішаний на злі...” [3, 27]) метафори. 

Усього було знайдено й опрацьовано 113 метафор, їх 

поділено на певні семантичні групи, у кожній групі розглянуто 

їх граматичну структуру. Найбільшою є група метафор, де 

зображено явища природи, зокрема різні пори року, частини 

доби, метафоризовано дерева. Другу групу становлять 

метафори, які описують внутрішні переживання людини. У цій 

групі виокремлено метафори зі словами „сльози” та „душа”. Ще 

одну групу складають метафори, де ніби оживають звичайні 

речі. 

Метафори Ліни Костенко є майстерними та 

оригінальними. Поетеса – володарка слова. Кожна метафора є 

сугестією, тобто вона навіює нам ті образи, які бачить перед 

собою поетеса. 
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СЕРГІЙ ЖАДАН І ФРАЗЕОЛОГІЧНА ПАЛІТРА СХІДНОЇ 

СЛОБОЖАНЩИНИ 

Олена Тарапат (Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля, асистент) 

Мова художнього твору багата на виражальні мовні 

засоби, які допомагають авторові створювати образи, 

змальовувати персонажів і пейзажі. Серед численних епітетів, 

метафор, порівнянь тощо значне місце посідають фразеологізми. 

Виникаючи на багатому тлі живої розмовної мови, 

фразеологічні одиниці (ФО) стають віддзеркаленням вікового 

народного досвіду у спостереженні навколишньої дійсності, 

нерідко стають носіями оцінних, емоційно-експресивних 

компонентів, транслюють ставлення мовця до предмета 

мовлення. Найголовніша характерна риса фразеологізмів – 

образність. Такі ознаки фразеологізмів роблять актуальним їх 

вивчення для філологів. Особливостям природи ФО присвятили 

свої праці такі дослідники, як В. Ужченко, Н. Бабич, 

С. Єрмоленко, Ю. Прадід, А. Івченко та інші. 

Однак усебічний аналіз природи образності ФО не втрачає 

актуальності й сьогодні. Особливо це стосується вживання 

фразеологізмів у творах сучасних українських письменників. 

Літературні твори є найбагатшим джерелом добирання мовного 

матеріалу для аналізу, а мова автора і мова персонажів стає 

об’єктом досліджень багатьох мовознавців. Беручи до уваги 

антропоцентричну спрямованість сучасної лінгвістичної науки 

(„людина в мові і мова в людині”) [3, 12] та здатність ФО 

транслювати внутрішній світ мовця, вважаємо актуальним 

дослідження природи образності стійких висловів, які вживають 

у своїх творах письменники Східної Слобожанщини. 

Образність художнього твору розкривається зокрема через 

використані автором фразеологізми. Д. Скнарьов зазначає, що 

ФО „є одним з найдієвіших і частотних засобів створення 

образу… Здебільшого це пов’язано з тим, що фразеологізми 

наділені оцінністю, образністю, властивістю відображати 

особливості національного менталітету та культури” [5]. Поряд 

із цим „образ – це суб’єктивний феномен”, „суб’єктивна картина 

світу” [4] письменника як творця образу і читача як 

декодувальника цього образу. 

Слушною вважаємо також думку В. Білоноженко про те, 
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що за своєю природою фразеологізми „не означають, а 

описують об’єкт на основі якоїсь асоціації, виражаючи певне 

ставлення мовця” [1]. 

У нашому дослідженні привертаємо увагу до образів 

роману Сергія Жадана „Ворошиловград”, розкритих за 

допомогою фразеологізмів. 

Значна кількість ФО характеризує людину, змальовуючи її 

емоційний чи фізичний стан, зовнішність, риси характеру тощо. 

Зокрема процес сну персонажів автор описує фразеологізмами: 

спав як немовля [2, 323], солодко спав [2, 59], провалився в 

солодкий сон [2, 109] (про спокійний, міцний сон), спати як 

убитий [2, 79] (про дуже міцний, непробудний сон), провалився 

в тишу [2, 43] (міцно заснути, натомившись). 

Риси характеру своїх персонажів С. Жадан змалював 

такими стійкими висловами: звивався мов вуж [2, 404] 

(підлещувався, хитрував), зі шкіри ліз [2, 399] (вислужувався, 

догоджав), врятувати власну шкуру [2, 419] (ухилитися від 

небезпеки, нехтуючи життям, інтересами тощо інших людей). 

Слід зазначити, що ці ФО, окрім певного образу, містять і 

оцінний складник (ставлення автора до зображуваних рис 

характеру людини), формують погляд читача на такі вади. 

Багата образність та експресивність фразеологізмів дає 

змогу вивчати семантичні зв’язки цих мовних одиниць, зокрема 

явище синонімії фразеологізмів. Фразеологічними синонімами 

(або синонімічними фразеологізмами) вважають ФО, які 

позначають той самий предмет дійсності, виражають те саме 

поняття, відтіняючи різні його сторони. Як зазначає В. Шкляров, 

причини появи фразеологічних синонімів різноманітні, але 

головна з них у тому, що людське мислення залежно від 

конкретної ситуації виділяє то один, то інший бік конкретного 

явища, дії, що веде до різного вираження тієї самої думки: очі їх 

налилися зсередини гіркою тьмяною тугою [2, 215] (змальовано 

почуття персонажа, що переживає смерть близької людини) – 

очі його ставали червоними від люті й безвиході [2, 397], очі 

його наливалися сльозами та люттю [2, 400] (образ людини, яка 

переживає внутрішній конфлікт через неможливість ані 

вирішити складну життєву ситуацію, ані змиритись із нею). 

Можемо спостерігати, як зміна компонента ФО впливає на зміну 

образу, який він несе в собі. 
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На окрему увагу заслуговують фразеологізми біблійного 

походження. Використання письменником таких висловів у 

романі надало мовленню здебільшого сатиричного звучання, а 

біблійні образи й символи по-новому розкрилися перед читачем. 

Описуючи аматорський футбольний матч у команді друзів 

дитинства, перемога в якому була найважливішою за все життя, 

автор наголошує: відсутність бутсів у головного героя ставить 

під загрозу сам факт проведення такого важливого матчу і 

змушує дорослих чоловіків сподіватися тільки на диво: „Я 

подивився на Травмованого і розвів руками, наче вибачаючись за 

свою недалекоглядність. І решта команди теж подивилась на 

Травмованого, ніби чекаючи від нього дива, мов сподіваючись, 

що зараз він нагодує нас усіх п’ятьма хлібами…” [2, 115]. 

Бачимо в тексті роману й інші біблійні образи, розкриті 

через фразеологізми: видно було кінець світу [2, 89], десь між 

нас іде цар царів [2, 252], цілюща сила Біблії [2, 418], горіти в 

пеклі [2, 420]. 

Отже, майстерне вживання фразеологічних одиниць, 

домінантною ознакою яких є образність, – один із найкращих 

мовно-семантичних засобів увиразнити художній твір. 

Важливою ознакою образу є його суб’єктивний характер, 

здатний розкрити індивідуальність письменника і спонукати 

читача до декодування цих образів. 
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УКРАЇНСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ У МОВЛЕННІ УЧНІВ 

СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 

Наталія Тернова (КЗО „Середня загальноосвітня школа 

№68” Дніпропетровської міської ради, учитель) 

Уміння людини правильно й влучно користуватися 

фразеологічним багатством, вводити фразеологізми до свого 

активного словника значною мірою характеризує її загальний 

рівень володіння мовою.  

Сучасні учні повинні добре знати місце фразеології в 

системі мови, розряди фразеологізмів, їх семантику, основні 

фразеологічні словники й довідники, етимологію багатьох 

зворотів; уміти виділяти їх у тексті, пояснювати значення 

фразеологізмів і правильно використовувати їх у тексті, 

самостійно відшукувати матеріал для позакласних заходів. 

Визначаючи систему роботи над збагаченням мовлення 

учнів українською фразеологією, треба враховувати здобутки 

сучасної методики виділення мовного, комунікативного та 

культурологічного компонентів у навчанні фразеології на 

заняттях з української мови, нові вимоги до змісту й організації 

уроку, використовувати нетрадиційні методи й засоби навчання. 

Система роботи над збагаченням мовлення учнів 5 – 11 

класів українською фразеологією орієнтується на свідоме і 

творче використання стійких словосполучень, яке має сприяти 

правильному розумінню значення фразеологічних одиниць, їх 

ролі в усному й писемному мовленні, чіткому усвідомленню 

семантичних і структурних особливостей стійких 

словосполучень. 

У ході навчання потрібно враховувати, що у процесі 

вивчення фразеології української мови основну увагу варто 

зосередити на тому, щоб навчити учнів відрізняти фразеологічні 

одиниці від вільних словосполучень, домогтися усвідомлення їх 

значення й стилістичної ролі та планомірно збагачувати 

фразеологічний запас учнів, разом з тим виробляти навички 

користування ідіомами. У зв’язку з цим визначено таку систему 

тренувальних вправ для засвоєння фразеологічних знань та 

вироблення навичок використання фразеологізмів у мовленні: 

 відшукування фразеологізмів у наведених реченнях чи 

текстах і пояснення їх значень;  

 добір до фразеологічних одиниць синонімічних слів чи 



 

 256 

фразеологізмів або включення фразеологізмів у синонімічні 

ряди слів;  

 групування фразеологізмів за синонімічними рядами;  

 введення в речення фразеологічних одиниць відповідно 

до змісту;  

 добір фразеологізмів з тим самим стрижневим словом 

різної стильової належності й стилістичногозобарвлення; 

 зіставлення українських і російських фразеологізмів;  

 аналіз семантики фразеологізмів української мови й 

усвідомлення того, що власне українські фразеологізми 

дослівно не перекладаються, а добираються ідентичні за змістом 

і стилістичним забарвленням відповідники;  

 виписування зі словників різних за складом 

фразеологізмів;   

 визначення етнокультурознавчого змісту фразеологізмів, 

з'ясування джерел їх походження;  

 добір фразеологічних одиниць, зокрема прислів'їв та 

приказок, за тематичною ознакою;  

 добір заголовків-фразеологізмів для класної стіннівки; 

 написання творів за фразеологізмами; 

 усні розповіді та твори-мініатюри відповідно до 

пропонованих культурологічних тем із використанням 

фразеологізмів; 

 встановлення типів підрядного зв’язку в усталених 

сполученнях слів; 

 граматичний розбір двоскладних і односкладних простих 

і складних речень із фразеологізмами – членами речень; 

 підготовка доповідей, рефератів за різними джерелами. 

З метою дослідження рівня сприйняття фразеологізмів 

учнями 5 – 11 класів КЗ „Середня загальноосвітня школа № 68” 

нами було розроблено анкету із такими завданнями:  

1) пояснити значення поданих фразеологізмів (білими 

нитками шити, розбити глека, робити з мухи слона, бити 

байдики, за три дев’ять земель, води в рот набрати, ахіллесова 

п’ята, у поті чола, свиню підкласти, у своєму репертуарі, 

купувати кота в мішку, змотувати вудки, нести свій хрест);  

2) навести інші приклади фразеологізмів, які знають учні; 

3) дати відповіді на подані запитання.  
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В анкетуванні брали участь 123 учні школи, зокрема: 5 

клас – 20 учнів; 6 клас – 20 учнів; 7 клас – 18 учнів; 8 клас – 20 

учнів; 9 клас – 25 учнів; 11 клас – 20 учнів. 

Із 19 зворотів 7 часто вживаються вже в текстах для 

початкових класів. Рідше учні зустрічаються з виразами за ніс 

водити ‘обдурювати, заводити в оману, зволікати; підкоряти’, 

ахіллесова п’ята ‘вразливе місце’, замилювати очі ‘обдурювати, 

ошукувати когось’, розбити глека ‘посваритися’, білими 

нитками шито ‘зробити що-небудь невміло, невдало, 

незграбно, недбало, таємно’, нести свій хрест ‘сумирно 

покоритися волі долі’. 

Усі результати анкетування було опрацьовано та 

здійснено статистичні підрахунки. Правильними були ті 

відповіді, у яких: 

а) фразеологізм було замінено на фразеологічний або 

лексичний синонім, сленгове чи російське слово або відповіді-

пояснення подано оригінально без змін: робити з мухи слона – 

„робити трагедію з нічого, робити з маленької трагедії велику”; 

бити байдики „байдикувати, лінуватись, валяти дурня, нічого не 

робити, ледарювати, займатися Бог-зна чим”; за три дев’ять 

земель „іти куди подалі”; води в рот набрати „сидіти тихо, 

заткнутися”; пасти задніх „відставати, бути на другому плані, 

не встигати за іншими у чомусь, не проявляти себе”; накивати 

п’ятами „втікати, свалить, зникнути” та ін.; 

б) було описано типову ситуацію із цим виразом: варити 

воду „ти чогось хочеш, а потім кажеш, що не хочеш”; робити з 

мухи слона „якщо сталося щось незначне, а людина сприймає це, 

як трагедію”; бити байдики „нічого людина не робить, а просто 

ходить гуляти”; за три дев’ять земель „жити дуже далеко”. 

Учні всіх класів значно краще встановлюють значення 

зворотів у контекстах, ніж коли звороти подано окремо (без 

контексту), проте часто не вміють їх уводити до речень. 

Аналіз показав, що найбільшу кількість відповідей дали 

учні 11 класів – 86,2 %, з яких правильними були 78,4 %. Також 

гарні результати показали учні 6 (79,9 %, 72,2 % відповідно) та 8 

– 9 (78,7 %, 74,9 %) класів. Загальна кількість правильних 

відповідей склала 66 %. 

Найбільше правильних відповідей учні дали, пояснюючи 

такі фразеологізми: тримати язик за зубами, робити з мухи 
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слона, води в рот набрати, бити байдики, за три дев’ять 

земель. Діти дали пояснення всім фразеологізмам, але практична 

більшість учнів відмовилася (не змогла) пояснити вирази: 

розбити глека, нести свій хрест, білими нитками шито. 

Отже, аналіз уживання фразеологізмів і рівень мовної 

культури учнів показав, що в учнів досить високий мовний 

запас фразеологізмів, значній кількості учнів подобається 

використовувати фразеологізми, фразеологічний запас учнів 

поповнюється на уроках мови та літератури, позакласного 

читання, розвитку зв’язного мовлення, факультативних 

заняттях, класних годинах, у процесі позакласної роботи. 

Уживання фразеологізмів і рівень мовної культури учнів 

напряму залежить від цих заходів. 
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СЕКТУРОНІМИ КРИВОГО РОГУ 

Анастасія Титаренко (Криворізький педагогічний 

інститут ДВНЗ “„КНУ”, викладач ) 

Полісонім Кривий Ріг у топонімній системі України 

репрезентовано як семантично мотивовану назву. Місто 

отримало своє найменування завдяки кривому за формою мису 

на місті злиття річок Інгулець і Саксагань. 

Сучасний Кривий Ріг поєднує старі й нові традиції, 

перебуває в постійному розвитку, входить до топонімної 

системи як найдовше промислове місто, індустріальний та 

культурний центр України; центр Криворізької агломерації. 

Семантичний простір, який розкрито в назвах об’єктів 
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міста (урбанонімів), був предметом зацікавлення багатьох 

дослідників. Так, наприклад, криворізькі тумулоніми (назви 

позамасштабних об’єктів, зокрема: горбів, пагорбів, курганів та 

інших невеликих підвищень (від лат. tumulus – „горб, пагорб; 

могильний пагорб, курган; купа” [3]) вивчали В. Гошкевич, 

Б. Мозолевський. Криворізькі балки досліджували П. Вагартюк, 

Я. Новицький, Д. Яворницький. Сьогодні з’ясовано близько ста 

п’ятдесяти тутешніх назв.  

Нерозробленою залишається лексико-семантична 

організація найменувань лінійних (годонімів) і масштабних 

(агоронімів й ергонімів) топографічних об’єктів. 

У нашій роботі ми не претендуємо охопити всі сектори 

урбанонімного простору Кривого Рогу. Метої цієї розвідки є 

спроба семантичного аналізу одного з різновидів ергонімного 

типу урбанонімів – сектуронімів. 

Сектуроніми – власні назви колективів шахт, копалень, 

гірничодобувних кар’єрів тощо (від лат. sectūra – „копальня, 

рудник” [3]. Цей різновид ергонімів урбанонімного простору 

міста став предметом нашого зацікавлення, оскільки Кривий Ріг – 

великий індустріальний центр гірничодобувної, залізорудної та 

металургійної промисловості України, унікальне місто. 

Перші спроби ґрунтовно дослідити мінеральні багатства 

Криворіжжя належать до другої половини XVIII століття. 

Достеменно відомо, що надрами України серйозно цікавився 

російський учений М. Ломоносов. Детальний опис 

Криворізького басейну дав академік В. Зуєв: „він увесь 

кам’яний, як і береги річки, складається із залізного шиферу, 

який такий твердий, що і кресалу дає від себе іскри <...>. 

Змушує думати, чи немає в тутешніх пагорбах благородних 

металів” [9]. 

Сьогодні у Криворізькому басейні функціонує близько 90 

підприємств різних галузей чорної металургії. З 10 найбільших 

виробництв країни, що видобувають і переробляють залізорудну 

сировину, сім розташовані в Криворізькому регіоні. Він 

забезпечує більше 93% металургійних потреб України. Тільки у 

Кривому Розі щорічно видобувають понад 8 млрд. тонн залізної 

руди. Промислові запаси залізних руд Криворізького басейну 

становлять млрд. тонн.  

Усе зазначене вище належить до геологічних й історичних 
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розвідок. Цікавість для нашого дослідження становить 

лінгвістична картина сектуронімів міста. Отже, зупинимося 

докладніше на власних назвах шахт і кар’єрів. У межах Кривого 

Рогу функціонують дев’ять кар’єрів, розташованих з півдня на 

північ („ІнГзк”, ”ПівденГзк”, „НкГЗк №2-біс”, „НкГзк-3”, 

кар’єр „Південний”, кар’єр „Північний”, кар’єр 

„Глеюватський”, кар’єр „Ганівський”, кар’єр 

„Першотравневий”); два кар’єри – поблизу міста, але за його 

межами: кар’єр „Петрівський”, кар’єр „Коломійцевський”.  

Усі номени зазнають подвійного або потрійного 

переосмисленого значення й мотивуються: 1) комонімами: 

„Ганівський” (пор.: „Ганівський” ← село Ганівка ← невеличке 

козацьке поселення „Біля Ганни”(народна етимологія) ← Ганна 

– відважна дружина славного запорожця, який служив сотником 

у Богдана Хмельницького) [2], „Глеюватський” (пор.: кар’єр 

„Глеюватський” ← село Глеюватка ← балка Глеювата); 

2) хоронімами: „Петрівський” (пор.: „Петрівський” ← 

Петрівський район Кіровоградської області) [1], 

„Коломійцевський” (пор.: „Коломійцевський” ← житломасив 

Коломойцеве ← населений пункт Коломойцеве); ідеологійними 

найменуваннями: „Першотравневий”. Більшість сектуронімів 

мотивується ергонімами, як-от: („ІнГзк”, „ПівденГзк”, „НкГЗк 

№2-біс”, „НкГзк – 3”, кар’єр „Південний”, кар’єр „Північний”. 

Сектуроніми Кривого Рогу мають глорифікаційну 

спрямованість. Зокрема, це найменування, мотивовані 

важливими подіями в житті, історії міста та країни: 

„Гвардійська”, „Жовтнева”, „Більшовик”. Наприклад, 

найменування Більшовик пов’язане з більшовицьким рухом – 

ідейні, теоретичні, стратегічні й тактичні основи революційного 

пролетарського руху та революційного перетворення 

капіталістичного суспільства в комуністичне, розроблені 

В. Леніним на основі досвіду боротьби російського і 

міжнародного робітничого класу. Шахта Гвардійська від 

іменника гвардія – „добірні військові частини; загальна назва 

військ у період громадянської війни 1918 – 1920 рр.”. Гвардійці 

– це почесне звання, яке присвоювалося в період Великої 

Вітчизняної війни частинам Радянської Армії, що особливо 

відзначилися в боях [7]. 

Антропоніми у складі сектуронімів пов’язані з 



 

 261 

історичними особами, які зробили внесок в історію Україні та, 

зокрема, Кривого Рогу: шахта імені Леніна, шахта „Артем-1”, 

шахта імені Фрунзе, шахта імені Орджонікідзе. Так, назва 

шахти „Артем-1” мотивована іменем Сергєєва (Артема) Федора 

Андрійовича (1883 – 1921 рр.) [5]. В основі назви шахти імені 

Орджонікідзе – антропонім Григорій Костянтинович 

Орджонікідзе – радянський державний і партійний діяч. Член 

Комуністичної партії з 1903; шахта імені Фрунзе від імені 

Михайла Васильовича Фрунзе – радянський партійний, 

державний і військовий діяч. [8]. 

Мотивувальними для сектуронімів Кривого Рогу є й 

абстрактні поняття. Назву Ювілейна шахта отримала у зв’язку з 

тим, що її було закладено в 1975 році, у рік святкування 200-

річчя Кривого Рогу. Найменування шахти „Гігант-Глибока” 

має непрозору семантику. Однак, історія створення та 

функціонування шахти свідчить, що потужність шахти 

вважалася найбільшою у світі: „Шахта веде свій родовід від 

перших залізних рудників у Кривбасі – Саксаганського та 

Карнаватського. Потужність покладів складала 100 – 170 м. У 

найкращі часи мала потужність 7,4 млн. тонн залізної руди на 

рік. Свого часу вважалася найпотужнішою шахтою в світі. 

Загальна кількість видобутої залізної руди за всі роки роботи 

склала 379 млн. тонн. На шахті працювало до 1,5 тис. осіб” [4]. 

Апелятив Гігант у складі назви може бути асоціативно 

пов’язаний із потужністю шахти від слова гігант як „велетень; 

предмет великого розміру” [7]. Аналогічно прикметник глибока 

(яка має більшу глибину порівняно з іншими однорідними 

предметами) мотивований характеристиками шахти, адже 

відомо, що на шахті „Гігант-Глибока” руду видобувають з 

глибини 1200 – 1500 м – досить високий показник [6]. 

Отже, сектуроніми Кривого Рогу мотивуються онімами й 

апелятивами. Серед онімів, що стали мотивувальними для 

сектуронімів, виокремлено: комоніми, хороніми й ергоніми. 

Сектуроніми Кривого Рогу також мотивуються абстрактними 

поняттями. Більшість номенів має прозору семантику, у якій 

відображено радянську ідеологію, фізико-географічні 

особливості міста й потужність підприємств. 
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– Режим доступу : http://leksika.com.ua/19510618/ure/ordzhonikidze.; 

9. Хоменко О. Залізорудні підприємства [Електронний ресурс] / 
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ТВОРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ 

УМІНЬ І НАВИЧОК СТАРШОКЛАСНИКІВ  

Юлія Ткачик (ДЗ „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, магістрантка) 

Наук. керівник – доц. Попова Л. О. 

Навчити школярів правильно й комунікативно доречно 

використовувати багатства української мови – основне завдання 

вчителя-словесника. Гостро стоять питання, пов’язані з 

формуванням мовленнєвих дій учнів. Украй важливо навчити їх 

розуміти текст (художнього твору, підручника, документа, 

газети тощо), мовлення (коментатора, колеги, ученого, політика 

та ін.). Необхідно навчити старшокласників створювати власні 

висловлювання, коректної участі в діалогах, тобто володіти 

мовою як засобом пізнання й спілкування. 

У старших класах широко застосовуються твори  вид 

навчальної роботи, в основі якого лежить самостійне створення 

писемного або усного висловлювання. Твір – один із засобів 

формування світосприйняття і виховання особистості учня, 

необхідний у процесі навчання усних і писемних монологічних 

висловлювань. Для написання твору необхідно сформувати 

певне коло основних комунікативних умінь, що чітко визначені 
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в методиці: 

 уміння орієнтуватися у ситуації і змісті, тобто 

усвідомлювати комунікативний намір, мету мовлення, 

особливості адресата, предмет мовлення, задум, основну думку; 

 уміння планувати висловлювання: збирати й 

систематизувати матеріал з урахуванням теми й основної думки, 

типу мовлення, жанру, стилю, робити робочі заготовки 

(конспектувати, виписувати, правильно цитувати, анотувати), 

що передбачає складання плану, підготовку робочих матеріалів, 

написання тез; 

 уміння корегувати написане (виправляти, 

доповнювати, змінювати, скорочувати, аргументувати, наводити 

необхідні факти; вибирати мовні засоби відповідно до ситуації 

спілкування. 

Чинною програмою передбачено написання творів на 

суспільну та морально-етичну тему (10, 11 кл.), а також інші 

види створення власних висловлювань.  

Практика свідчить: готувати старшокласників до 

написання твору необхідно заздалегідь, організовуючи роботу 

таким чином, щоб твір став органічним продовженням 

попередньо виконаних вправ і завдань. Наприклад, готуючи 

одинадцятикласників до написання твору „Поезія  це завжди 

неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі” 

(Л.Костенко), розосереджено пропонують вправи з текстами 

відповідної тематики. Наприклад: Прочитайте тексти. Якою 

темою вони об’єднані? Визначте тип, стиль і жанр цих текстів. 

Уставте пропущені літери, запишіть виділені слова відповідно 

до правопису. 

1. Що таке поет  у чистому вигляді? Людина, що 

виривається з обмежень звичності: зн..важає пр..явним і 

прагне утраченого й (не)осяжного. Козаки ставали кобзарями, 

вже (не)маючи змоги тримати в руках грізної зброї. Гомер 

комп..нсував втрач..ний зір. Сучасний поет шукає себе  в тому 

обширі, яким він  завжди всупереч реальності  визначає простір 

своєї інд..відуальності (В.Стус). 

2.  Поезія  то серця мова  

Надії, Віри і Любові  

Ж..ття духовного основа. 

(Ні)меж, кордонів їй (не)має, 
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Аж до зірок дух підіймає. 

Вона  мрій сонячних жар-птиця, 

Наснаги  чистая кр..ниця, 

Поезія  пр..красний цвіт, 

Що нам дарує дивосвіт (Л. Швагло). 

Подібні завдання спонукають учнів до „діалогу” з 

кількома авторами, сприяють розумінню текстів, пояснюють 

вплив граматичних і стилістичних засобів виразності на 

оформлення тексту й передачу його змісту, умотивовують 

використання прийомів і засобів, завдяки яким автор досягає 

реалізації задуму і, відповідно, кінцевий варіант  створення 

власного тексту (усного або писемного) [1, 54].  

Результати навчання повинні виявлятися не тільки в 

„лабораторних” умовах, а й у реальному житті. Тому особливої 

актуальності набуває написання адресованого авторові відзиву 

про книгу, замітки в газету, листа учителеві, письменнику, що 

допомагають навчити школярів реагувати на події, які 

відбуваються у світі. У цьому випадку навчання стає 

мотивованим, а отже, результативним. 
Література 
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„СКОРОМОВОЧКИ ЧИТАЙ ТА ПРО МОВЛЕННЯ ПОДБАЙ!” 

Наталія Третьякова (Ліцей-інтернат №23 „Кадетський 

корпус” № 23 м. Києва, учитель)  

Використання скоромовок на уроках української мови та 

літературного читання допомагає учням не лише зробити власне 

мовлення виразним та чітким, але й допомагає учням 

ознайомитися з культурою народу, його побутом. 

Ще в дошкільному віці діти ознайомлюються із 

скоромовками й загадками, які вводять як елемент вироблення 

орфоепічних норм, як засіб розвитку дихання, від якого 

залежить виразність читання і декламування. Скоромовку 

прочитують кілька разів: мовчки для ознайомлення; вголос – 

для колективної роботи над усвідомленням змісту. Спочатку 

читають повільно, щоб усі звуки називалися правильно, потім 

швидше, щоб подумати над правильним диханням, і, нарешті, 

максимально швидко – це вже весела гра, у якій кожен 
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намагається не збитися і не зіпсувати скоромовку. 

Враховуючи позитивну роль скоромовок у навчанні 

молодших школярів, слід розширювати застосування їх у 

навчальному процесі, не обмежуючись лише тими зразками 

скоромовок, що представлені у читанках.  

Тому пропонуємо авторські скоромовки, написані та 

використовувані нами на уроках української мови та 

літературного читання у 1 – 4 класах. 

Пиріжки 

Пиріжки пекла матуся, 

Пильно я на піч дивлюся. 

Пошепки я промовляю: 

«Пиріжечки, вас чекаю!» 

Чапля 

Чапля часу в нас не має, 

Чапля на гостей чекає. 

Чепуриться чепуруха, 

Кульчики чіпля на вуха! 

Щука 

Щука щітку відшукала. 

В річці зубки чистить стала. 

Щука чистить їх щодня, 

Любить щуку вся рідня. 

Кошеня  

Кошеня на лузі грало, 

В травці зайчика спіймало, 

Але зайчик не злякався, 

Бо він „сонячним” назвався. 

Вуж 

Вуж повзе, повзе до річки, 

Щоб змочити своє личко, 

Щоб від спеки врятуватись 

І у річці покупатись. 

Малюнок 

Галя голуба малює, 

Голуб лагідно воркує. 

Ось готові вже крильцята. 

Голуб враз почав злітати. 

Сойка 
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Сойка сіла на вікно 

Пошукать собі зерно, 

Сильно їстоньки схотіла, 

Аж із лісу прилетіла. 

Полюбляє наш Дениско 

Сало, чіпси та редиску, 

Масло, снікерс, суп, спагеті, 

Персик, сік, сир у пакеті. 

І не може він вже без 

Того, де є буква „ес”. 

Пасочка 

Поля пасочку пекла, 

В піч повільно простягла. 

Пасочка печеться вправно. 

Вийде з печі дуже гарна. 

 

СВЯТКУВАННЯ ІВАНА КУПАЛА НА СЛОБОЖАНЩИНІ 

(НА МАТЕРІАЛІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ) 

Ірина Хаімова (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка) 

Наук. керівник – доц. Барилова Г.К. 

Свята, звичаї, традиції та обряди – невід’ємна частина 

культури кожного народу. Слобожанщина, частиною якої є 

Луганщина, має свої особливості проведення традиційних 

українських свят. 

Мета нашої роботи – на матеріалі інтернет-видань 

проаналізувати особливості проведення свята Івана Купала – 

давньослов’янського свята літнього сонцестояння, яке 

відзначалося 24 червня за старим стилем у період підготовки до 

збору врожаю. 

Івана Купала споконвіку було одним з найголовніших 

літніх свят, яке відзначали в багатьох країнах: у Латвії – Ліго, у 

Польщі – Соботки та ін. З ім’ям міфічного героя різних 

народних легенд наші предки пов’язували надії на міцне 

здоров’я та благополуччя. Саме в цей день ми, як наші пращури, 

намагаємося віднайти цілющу квітку папороті: „За народними 

повір’ями, той, хто знайде цвіт папороті, зможе бачити землю 

наскрізь, і всі скарби будуть його” [1]. Люди вірили, що в цей 
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день активізовувалася нечиста сила, яка влаштовувала шабаші 

(зборище). Саме через це церква не підтримувала такі гуляння, 

оскільки вони не збігаються з релігійними канонами та мають 

язичницьке коріння. Проте, у журналі „Історія Краснокутчини 

та Слобощанщини” зазначено, що „назва Іван Купала має 

народно-християнське походження і є слов’янським варіантом 

імені Іоанн Хреститель (грец. Ιωάννης ο Βαπτιστής), оскільки 

епітет Іоанна – гр. βαπτιστής – „баптістіс” перекладається як 

„купатель, занурювач”. Така назва свята була обумовлена й 

власне слов’янськими уявленнями: праслов’янське kupati 

позначало ритуальне обмивання, очищення, яке здійснювалося у 

відкритих водоймах” [3]. Аналізуючи інтернет-статті, ми 

побачили деякі розбіжності, зокрема в інтернет-журналі „Історія 

Краснокутчини та Слобощанжини” зазначено, що володар цієї 

дивної квітки зможе бачити наскрізь землю та скарби в ній і 

розуміти мову всіх створінь. Дещо неповну інформацію подає 

онлайн-видання „Слобідський край”, у якому згадується лише 

про перший факт.  

Особливість святкування в нашому населеному пункті 

(селище Пролетарське Луганської області) – збирання 

лікувальних рослин для подальшого виготовлення цілющих 

відварів знахарями народної медицини. Вважали, що саме в цей 

час трави наділені найбільшою силою. 

У журналі „Паралелі” зазначено: „перестрибують через 

купальський вогонь парами. Перед тим, як стрибати, хлопець 

здіймає з голови дівчини вінок і кладе собі на голову, а на 

дівчину одягає свій головний убір. Отак, обмінявшись, беруться 

за руки й стрибають. Перестрибнувши, пара проходить навколо 

„Купала” й стає позаду інших учасників гри, розмінявшись 

головним убором і вінком” [2]. В усіх інших джерелах цю 

інформацію автори не подають. 

У журналі „Слобідський край” подано опис традиційного 

обряду, згідно з яким після заходу сонця молодь збирається біля 

річки та розпалює багаття, через нього згодом стрибають, 

узявшись за руки. Здійснюючи це дійство, люди вірять, що 

вогонь виконує роль очищення, позбавляючи від різних недугів. 

Закінчується свято традиційно „пусканням вінка водою”. 

Дівчата, загадуючи молодого парубка, пускають річкою свій 

вінок, який був завчасно сплетений „…з лікарських польових 
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квітів і обов’язково повинен бути полин. Степова трава – гіркий 

полин. Тому що полин – це захист від нечистої сили” [2]. При 

цьому вони промовляють: „Плинь, плинь, віночку, гарний з 

барвіночку, за миленьким, за миленьким”. Якщо вінок дівчини 

пливе рівно – вона скоро вийде заміж, а якщо крутиться на місці 

– ще довго бути в дівках. Зранку, ще до сходу сонця, дівчата 

вмиваються росою, вірячи в те, що вона надасть краси й сили.  

Отже, аналізовані інтернет-видання у загальних рисах 

описують святкування Івана Купала, опускаючи при цьому 

цікаві моменти та автентичні особливості. На нашу думку, 

більш цікавим є отримання інформації безпосередньо від 

учасників святкового дійства в різних регіонах України. Тільки 

тоді можна отримати більш достовірну та колоритну 

інформацію, яка зберігається поколіннями. Ця тема знайде 

продовження в наступних роботах. 
Література 
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ПАМ’ЯТЬ ЯК СКЛАДОВА БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ЖИТТЯ В 

РОМАНІ С. ЖАДАНА „ВОРОШИЛОВГРАД” 

Юлія Харламова (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

магістрантка) 

Наук. керівник – доц. Бойцун І. Є. 

„– Ти ж, мабуть, хотіла поїхати?  

Що тебе тут може тримати? 

– Ну як що? – відповіла вона подумавши. 

 – Завжди є речі, котрі нас тримають. 

– Ну послухай, тримає, як правило, впевненість у 

завтрашньому дні. В тебе є впевненість у завтрашньому дні? 

– Ні, – призналась вона, – немає. Але в мене є впевненість у дні 

вчорашньому. Іноді вона теж тримає” 

С. Жадан 
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Одним із найвідоміших письменників сучасності є 

харківський письменник Сергій Жадан, який народився в 

невеличкому місті Старобільську Луганської області. Саме це 

місто вважають прообразом вигаданого міста Старгорода, яке 

згадується в романі „Дванадцять стільців” І. Ільфа та 

Є. Петрова. 

Свої почуття та мимовільні думки письменник висловлює 

переважно в поетичних творах, які надзвичайно вміло доносить 

до читача. Його творчий доробок складається з багатьох 

поетичних збірок, серед яких: „Цитатник”, „Пепсі”, „Епіопія”, 

„Марадонна”, „Генерал Юда” та інші; прози – „Біг Мак”, роман 

„Депеш Мод”, „Гімн демократичної мoлоді”. 

Роман „Ворошиловград” став книжкою року за версією 

„Бі-Бі-Сі”. Ця книга про те, як упевненість у вчорашньому дні 

може тримати людину в житті, про те, що згуртованість і 

відчуття плеча твоїх друзів і близьких здатні перемогти будь-

яку загрозу: „І я знаю: найтяжче, що у нас є, – це наша пам'ять. 

А найгірше – що вона лише тяжчає з кожним роком” [1, 35]. 

Мета нашої розвідки – з’ясувати проблему висвітлення 

категорії пам’яті як складової безперервності життя в романі 

„Ворошиловград” Сергія Жадана.  

Потрібно наголосити, що книга зовсім не про радянський 

Луганськ (Ворошиловград), як може здатися із назви. Жадан, за 

старою звичкою, дав назву своєму твору від стороннього 

мотиву, який не має стосунку до основної сюжетної лінії 

роману. Ворошиловград – це певний фантом, дитячий спогад 

головного героя, місто з вітальної листівки, у якому він навіть 

жодного разу не був. Подані в романі міські топоніми на 

перший погляд нагадують Луганськ: „Внизу, відразу за мостом, 

починалась липова алея, дерева тяглись уздовж траси, сонце 

билось крізь листя й засліплювало. Водій натягнув сонцезахисні 

окуляри, я заплющив очі. Ліворуч від дороги відходила дамба, 

збудована тут на випадок повені. Навесні, коли ріка 

розливалась, навколо утворювались великі озера, іноді вони 

проривали дамбу й заливали міські двори. Ми вкотились до 

міста...” [1, 6]. Герой не згадує назви містечка, але не так важко 

здогадатись, що мова йде у творі про рідне місто Жадана – 

Старобільськ. Усе, що стосується міста, – його вулиці, околиці й 

особливо мешканці – описано з теплом та щирою ностальгією. 
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Емоції оповідача не є напускними й показовими: „Внизу, 

кілометрів за два звідси, в теплій долині лежало містечко, через 

яке, власне, траса й проходила. На південь від останніх міських 

кварталів, за територією заводів, починались поля, 

обриваючись по той бік долини, а з півночі місто охоплювала 

ріка, протікаючи з російської території в бік Донбасу. Лівий 

берег її був пологий, натомість уздовж правого тяглись високі 

крейдяні гори, верхівки яких покриті були полином і тернами. 

На найвищій горі, що висіла над містом, стриміла телевізійна 

вежа, помітна з будь-якого місця в долині. А вже поруч із 

вежею, на сусідньому пагорбі стояла автозаправка” [1, 7]. 

Прочитавши ці рядки, стає зрозуміло, що настільки щиро можна 

писати лише про щось своє, рідне, сповнене особистих 

сентиментів та ностальгії. 

С. Жадан описує події, які дуже швидко змінюються, 

часто кардинально й непередбачувано. Автор не використовує 

адміністративних назв великих територій, є тільки минуле зі 

спогадами дитинства й теперішнє із генетично модифікованим 

„диким капіталізмом”.  

Презентуючи роман на Львівському книжковому форумі, 

ніби обмовившись, автор сказав одного разу про 

Ворошиловград як про небесне місто – „небесний 

Ворошиловград”: „На вулицях було порожньо. Сонце, ніби 

течією, повільно відносило на захід. Воно рухалось над 

кварталами, від чого повітря ставало густим і теплим, і світло 

по ньому осідало, як річковий мул. Була це стара частина 

міста, будинки стояли тут одно- або двоповерхові, з червоної 

потрісканої цегли. Хідники були всуціль засипані піском, на 

подвір'ях пробивалась зелень, так наче місто спорожніло й 

заростало тепер травою та деревами. Зелень забивала собою 

всі шпарки й тяглася в повітря легко й наполегливо. Я минув 

кілька дрібних магазинів із відчиненими дверима…. Площа 

нагадувала басейн, з якого випустили воду. Крізь вибілені 

дощами кам'яні плити проростала трава, все це ставало 

схожим на футбольне поле. По той бік площі знаходився 

будинок адміністрації” [1, 9]. Наявні алюзії на Біблійні оповіді: 

автор співвідносить старозавітній і сучасний людські шляхи до 

обіцяного небесного Єрусалима.  

Головний герой на уроках німецької мови оповідає про 
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нереальний Ворошиловград, який він бачив лише на листівках. 

Він вигадує життя за картинками міста, якого ніколи не бачив: 

„Від заходу навскісно падали довгі гарячі смуги світла, 

запалюючи траву та кукурудзяні стебла. Наші тіні 

розповзались під вечірнім сонцем, як жирні плями на 

обгортковому папері. Небо підсвічувалось, ніби вода в акваріумі. 

На обрії висіло марево, так наче вода випаровувалась і 

підіймалась угору з невидимих водойм. Важко було щось там 

розгледіти, сонячні промені пробивали мерехке повітря, кінцево 

розмиваючи зображення. Втім, очі поступово звикали, і крізь 

сонячні відблиски проступало тьмяно-блакитне тло, беручись 

вечірнім мороком. Здалеку це схоже було на велику кількість 

світла, матеріалізовану й зібрану докупи, світло це громадилось 

і росло, підперте знизу дивними кріпленнями, котрі вертикально 

протинали повітря” [1, 12]. 

Жадан говорить у романі про те, що ми живемо у світі 

вигаданих реальностей та кліше, натомість справжнім є лише те, 

що ти вважаєш реальністю. „Це роман про пам'ять, про 

важливість пам'яті, про безперервність пам'яті, про те, що 

потрібно пам'ятати все, що з тобою було, і це тобі дозволяє 

якось формувати своє майбутнє. Роман про те, що потрібно 

захищати себе, своїх близьких, свої принципи, свою територію, 

своє минуле, своє майбутнє. Це роман про опір, роман про 

протистояння, про захист своїх принципів від зовнішнього 

тиску” [2], – актуальну для нашого суспільства, просту та разом 

із тим глибоку ідею твору описує сам автор.  

Революційність Жадана насамперед у тому, що він не 

закликає відмовитися від свого минулого, забути й викреслити 

його з пам'яті, навіть якщо воно було вигадане й нереальне. 

Адже й те минуле життя, і ті туристичні картинки з різних міст, 

якими люди обмінювалися між собою в радянські часи та які 

створювали певні стереотипні уявлення про чужі міста й чужі 

країни, були частиною персонального світу, досвідом, який 

лишається назавжди в пам'яті наступних поколінь.  
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З ІСТОРІЇ ДВОХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ КОНЦЕПТОМ 

„СВИСТУНИ” 

Оксана Цалапова (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, доцент) 

„Фразеологічний словник східнослобожанських і степових 

говірок Донбасу” на означення іти далеко виділяє такі ФО: за 

високою горою; за кудикину гору горобців драти (пасти), 

косити помідори, красти помідори, ганяти бабу Федору, 

збирати горіхів гору, собак ганять або ловить верблюда, пасти 

верблюда (евф.) тощо [1, 92]. 

Локальні вислови на позначення даного поняття, що не 

увійшли до словника – досить цікавий мовний матеріал, що 

допомагає дослідити соціальний, історичний розвиток окремого 

мовного осередку (району), а також мовну культуру топосу. 

Об’єктом дослідження стали ФО передмістя Біловодська 

(селище Євсуг) та міста Ровеньки (селище Дзержинське) 

Луганської області на позначення іти далеко.  

Поряд із загальновживаними фразеологічними одиницями 

(ФО) на позначення „іти далеко” – на кудикину гору, до 

верблюда, звідси не видно тощо в цих селищах функціонують 

локальні вислови в жунькино за свистунами (м. Ровенки) та в 

євсуг по свистуни (свистульки).  

Дослідження виникнення цих фразеологізмів показали, що 

головним їх формантом стали соціально-економічні умови 

життя селищ, а саме – старовинні промисли, заняття, традиції та 

звички регіону. Старі мешканці міста Ровеньки вважають, що 

ФО виникло в мовному ареалі приблизно у 60-х роках ХХ 

століття, в період розбудови шахт Донбасу, коли сюди 

приїжджали молоді люди з різних регіонів України, при цьому 

мовлення поповнювалося різноманітним молодіжним сленгом. 

Первинно значення даного виразу окреслювалось 

поняттям „невдало позалицятися до дівчини із Собачовки 

(просторічна назва одного з районів)”, тобто сприймався, як 

гумористично закодована інформація про невдалий вечір. 

У 50-60-х роках молодь поділила місцевість на райони, 

порушувати межі яких „чужакам” заборонялося, а тим більше 

залицятися до місцевих дівчат. Своєрідний ритуал викликання 
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дівчини супроводжувався свистом. На даний сигнал реагувала 

не тільки обраниця, але й місцеві хлопці, що вимагали від 

залицяльника могарич, а, якщо той відмовлявся, могли побити. 

Вислів отримати свистунів, ходити за свистунами співзвучний 

із загальновідомими ФО отримати (дати) на горіхи, дати 

чортів, отримати по п’яте число тощо.  

У даному ФО назва Собачовка переосмислюється на 

каламбурно-асоціативній основі – жунькино (розповсюджена 

кличка собаки – Жучка). Таке переосмислення мотивується 

двома факторами: жителі району вважали назву образливою, по-

друге, хлопці цього району вважалися особливо жорстокими. 

Тому мовці переслідували мету – втаємничити вислів, зробити 

його більш делікатним, тобто евфемізувати. 

Фразеологізм в Євсуг по свистуни (свистульки) є доволі 

архаїчним висловом, бо виникли труднощі щодо визначення 

семантики ФО. Старожили с. Євсуга пам’ятають, що ця 

місцевість була відома видобутком червоної та білої глини. Із 

неї місцеві жителі виготовляли свистульки оригінальної форми, 

які продавали на міських базарах. Тож, буквально вислів 

означає „йти за чимось неважливим, не дуже потрібним”, тобто 

йти кудись без певної мети.  

Зазначимо, що сьогодні ці ФО майже відсутні в мовленні 

жителів зазначених місцевостей. Скажімо, ФО „у жунькино за 

свистунами”, „в євсуг по свистуни” переосмислені як 

гумористична відповідь на небажане запитання „куди?”. Мова 

йде про зміни конотативної семантики сталих виразів під 

впливом часу, а саме – соціальні й культурні зміни, що 

відбулися в даному мовному середовищі, змінили в свою чергу 

й значення ФО. Тобто для сучасного покоління ці мовні одиниці 

означають кумедну тарабарщину. 

Нині вислови в жунькино за свистунами, в євсуг по 

свистуни втрачають актуальну образну характеристику, стають 

менш розповсюдженими, навіть архаїчними. Почути їх можна 

тільки в мовленні старих корінних мешканців даних районів. 
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АКЦІОНАЛЬНИЙ І ВЕРБАЛЬНИЙ ПЛАНИ  

СВЯТА ПОКРОВА В СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКІЙ ГОВІРЦІ 

Ірина Царьова (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, доцент) 

У найзагальнішому вигляді підоснову обрядових 

фразеологізмів можна представити контекстами – фрагментами 

обрядової дійсності, що покликані репрезентувати смислову й 

культурну інтерпретацію світу певною спільнотою. Складність 

обрядового тексту полягає в єдності акціонального (виявленого 

в діях учасників обряду), вербального (словесного), локативного 

(просторового) й реалемного (предметного) планів. Натомість у 

діалектних словниках календарна лексика й фразеологія майже 

не представлена. У зв’язку з цим зауважимо, що обрядові 

лексеми і фраземи календарного циклу східнослобожанських 

говірок є вагомим об’єктом спеціального дослідження. 

Мета – розглянути акціональний і вербальний плани свята 

Покрова в східнослобожанській говірці. 

У народі свято зветься Покровою, а його назва 

персоніфікується, ототожнюючись із Пресвятою Богородицею 

[3, 50]. З Покровою Пречистої Богородиці (14 жовтня), пор. 

Покрів [2, 278], найтісніше поєднані весільні мотиви. Із цього 

дня починали пок
|
роўс’ку 

|
пору (н. п. 7, 17, 21, 24, 25, 31, 33 – 35, 

38, 39, 42, 55, 67, 76, 78, 80) – пора осінніх весіль. На Покрову 

дівчата на відданні молили Богородицю швидше послати їм 

щасливу пару, звідси обрядофраземи – мо
|
лити Бого

|
родиц’у 

(н. п. 52, 53, 57); про
|
сити Бого

|
родиц’у (н. п. 17, 23, 25, 26, 47). 

Серед сучасних обрядофразем виділяємо ФО з 

компонентом реалемного плану: пок
|
роў’с’к∙і 

|
ножниц’і (н. п. 25, 

81, 82) – це ножиці, які клали в ніч на Покрову під подушку, 

примовляючи: „Богородиця-Покров, дай хорошу мені свєкровь”. 

Щоб Покрова опікувалася домом, у цей день освячували оселі 

св∙а
|
ч’енойу во

|
дойу – вода, над якою було здійснено обряд 

освячення (4, 106 – 108) та празни
|
ковойу с

|
в∙іч’койу (н. п. 42), 

оскільки свічка супроводжує всі ритуальні дії людського життя 

й символізує його. 

Вербальний план. Покрову, за народними звичаями, 

уважають покровителькою весілля (за традицією, голову 

покривали уже заміжній жінці). Крім того, напевно, має 

значення внутрішня форма слова Покрова – покривати – 
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покривати молоду хустиною (ганчіркою, онучею, хусткою) – 

виходити заміж. Молилися, приказуючи: „Свята Мати, 

Покровителько, покрий мою головоньку, як не хусткою, то 

онучею, бо дівкою вже надокучило (…хоч ганчіркою, аби не 

зосталася дівкою, …аби я була жінкою)” [1, 48 – 63]. 

Асоціації стимулу ‘Покрова’ пов’язані з обрядом 

покривати молоду, вербалізованим у різних говірках української 

мови в назвах, які, з одного боку, відображають основні етапи 

зазначеного обряду (зн’і
|
мати в·і

|
нок, розпл’і

|
тати 

|
косу, 

в∙ід
|
р’ізати 

|
косу, покри

|
вати о

|
ч∙іпком), а з іншого – 

представляють варіантність номінації зазначуваної обрядодії 

(ўти
|
нати 

|
косу, в∙ід

|
р’ізати 

|
косу, в∙ідс’і

|
кати 

|
косу, обти

|
нати 

|
косу, в∙ідру

|
бати (в∙ідр

|
убувати) 

|
косу; покри

|
вати о

|
ч·іпком, 

покри
|
вати 

|
хусткойу, запи

|
нати 

|
хусткойу, 

|
хустку зави

|
вати, 

зави
|
вати ў 

|
хустку).  

Найменування зави
|
вати ў хустку [1, 110] збережене в 

східнослобожанських говірках переселенцями з Лемківщини. На 

думку О. Потебні, воно пов’язане із символічним значенням 

зв’язаної, скрученої мотузки, вузла, що вказує на міцність 

молодого подружжя. Зав’язувати передбачає й значення 

замикати, закривати, тобто позбавлятися звичаїв, пов’язаних із 

дівоцтвом. Спорідненість, яка поєднує дві родини після 

укладання шлюбу, виражена вербально з допомогою 

символічної назви зави
|
вати ў 

|
хустку. Це можна розуміти і як 

звикання молодого й молодої, чоловіка й дружини. Загалом 

завивання – це любов, звичка, а відповідно й влада та покора [5, 

356]. 

Акціональний план. На Покрову традиційно вперше 

затоплювали впечі – пок
|
роўс’ка 

|
топка: на пок

|
роўс’ку 

|
топку 

іс
|
пол’зували дро

|
ва з

|
вишен’ок / 

|
йаблун’ок / шоб Св∙а

|
та 

Пок
|
рова пок

|
рила дом теп

|
лом / а ха

|
з’айіна доб

|
ром (н. п. 48). 

Щоб хата не була вогкою, уночі ритуально с
|
пал’ували к∙із’а

|
ка 

(н. п. 24, 25, 27 – 29, 76), а по кутках горища к
|
лали дер

|
нину 

(н. п. 24); покла
|
дали м∙ішко

|
вину (н. п. 28, 29, 76) – вирізана 

трава із землею, яку клали перед Покровою корінням догори.  

Отже, фразеологічному підрівню мови властивий 

глибокий етнокультурний зміст. Значна частина обрядофразем, 

а також сталих і традиційних порівнянь відображає особливості 

сприйняття українським етносом навколишнього світу й, 
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відповідно, специфіку особливостей мови, реалізовану шляхом 

переосмислення значень й універсалій, з подальшим їх 

перетворенням на етносимволи та етнокультурні знаки. 

Особливо яскраво це виражено в різноманітних ідіоматичних 

сполуках, які постають цілісними поєднаннями значення та 

образу, що й зумовлює їхній етнокультурний характер і зміст. 
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РЕДАГУВАННЯ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ 

ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 

Любов Цоуфал (Криворізький педагогічний інститут 

ДВНЗ „КНУ”, викладач) 

На сучасному етапі розвитку національної школи мовна 

освіта спрямована на виховання особистості, яка вільно володіє 

літературною мовою в усіх сферах суспільного життя, здатна 

комунікативно доцільно користуватися мовними засобами в усіх 

видах мовленнєвої діяльності. Тому нині є актуальним пошук 

нових підходів до різнобічного мовленнєвого розвитку учнів, 

створення оптимальних умов для набуття досвіду творчої 

діяльності. 

Уміння створювати текст на певну тему в усному та 

писемному мовленні є результатом багатопланової роботи з 

розвитку мовлення учнів. Одним із важливих завдань цієї 

роботи є формування у школярів умінь здійснювати 

мовленнєвий контроль за якістю створеного висловлювання, 

оскільки оволодіння вмінням вдосконалювати написане, 

помічати й усувати помилки різних видів як у змісті, так і в 

мовному оформленні тексту – необхідна умова досягнення 

високого рівня культури мовлення. 
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Одним із видів роботи учнів над текстом задля його 

вдосконалення є редагування. За визначенням М. Пентилюк, 

редагування – це аналіз тексту, перевірка й уточнення в ньому 

відомостей, оцінка й удосконалення стилю викладеного. У 

процесі редагування встановлюється відповідність різним 

вимогам, що висуваються до літературного матеріалу того чи 

того призначення й типу [2, 110]. 

Найелементарнішим критерієм, у відповідність з яким 

треба приводити запропонований текст, є правильність 

мовлення. Учні повинні помічати відхилення від мовних норм і 

усувати їх. Однак виправлення помилок – не єдине завдання 

навчального редагування. Як зауважує В. Мельничайко, не 

менш важливі, ніж правильність, й інші позитивні якості 

мовлення – багатство і різноманітність мовних засобів, точність 

і виразність висловлювання, відповідність конкретним умовам 

мовної комунікації. Тому редагування може полягати в усуненні 

неточних, двозначних висловів, в урізноманітненні застосованих 

мовних засобів, в забезпеченні єдності стилю, у зміні 

стилістичного забарвлення висловлювання. Певних змін може 

вимагати композиція тексту, його обсяг [1, 155]. 

Редагування мовного матеріалу – складний процес, який 

передбачає аналіз, відбір мовних засобів, заміну недоцільно 

використаних, перебудову мовних одиниць. Забезпечити 

результативність цієї роботи можна лише за наявності певних 

передумов.  

Для того, щоб помітити помилку слововживання, в 

утворенні граматичної форми, у побудові словосполучення чи 

речення, неточність у висловленні змісту, порушення логіки 

викладу, необхідно керуватися певними критеріями, 

орієнтуватися на певний еталон, з яким можна було б зіставити 

оцінювані мовні засоби. Робота над текстом щодо усунення 

помічених помилок без чітких критеріїв може призвести до його 

погіршення, тому глибокі теоретичні знання мають бути 

основою вироблення навичок редагування. Необхідно навчати 

учнів прийомів здійснення мовленнєвого контролю на основі 

доступних для них критеріїв якості, правильності тексту. Окрім 

того, важливо, щоб ця робота була внутрішньо мотивованою. 

Розуміння учнями значущості для редагування чужого чи 

власного висловлювання таких понять, як текст, його структура, 
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способи і засоби зв’язку речень і частин тексту, стилі і жанри 

мовлення, мовні норми, культура мовлення, свідчить про 

свідоме опанування мови і мовлення.   

З метою формування в учнів умінь здійснювати 

мовленнєвий контроль за якістю свого тексту ефективним є 

застосування таких прийомів роботи: ознайомлення учнів з 

різними видами помилок (змістових, лексичних, граматичних, 

стилістичних), демонстрація їх знаходження і зразків 

виправлення; редагування чужих деформованих текстів; робота 

з чернеткою; складання плану тексту і перевірка відповідності 

першого варіанта тексту цьому плану; проведення повторної 

роботи з власним письмовим текстом через певний проміжок 

часу; рецензування, взаєморецензування, колективний аналіз 

робіт; індивідуальна допомога вчителя, спрямована на 

подолання труднощів під час аналізу учнем своїх творчих робіт. 

Важливу роль у виробленні навичок досконалого 

мовлення відіграє систематична робота щодо попередження  

помилок, тому необхідно навчати учнів здійснювати постійний 

контроль за якістю висловлювання під час мовленнєвої 

практики, виховувати у школярів мовну пильність у процесі 

мовленнєвої діяльності. 
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,,БІЛЬШЕ ПРАЦЮВАВ, НІЖ ЖИВ’’ 

Ігор Чепіга (Теплівська загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів, учень МАН), Наталія Щекатунова (Теплівська 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів, учитель-методист) 

Треба жити, щоб в землю врізати  

Слід глибокий і помітний,  

Щоб твоя зосталась справа,  

Як той дуб тисячолистий.  

Г. Сковорода  
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Людина народжується на світ, щоб пройти свій шлях, щоб 

пізнати закони Всесвіту, пізнати саму себе. Тож потрібно 

поспішати жити, включатися у вир життя, боротьбу поглядів та 

ідей, добра і зла. Є люди, які вболівають за життя свого народу й 

майбутнє своєї країни [1, 39]. Яскравий приклад тому Юрій 

Олексійович Єненко. Рідко можна зустріти таких всебічно 

розвинених обдарованих людей, як наш земляк. 

Юрій Єненко – найвідоміший лікар-онколог, письменник, 

художник, громадський діяч і відданий патріот України. Справді 

талановиті люди талановиті в усьому. 

Ю. Єненко вперше дослідив епістолярну спадщину 

Антона Павловича, наслідком чого з’явилася повість-есе „Дума 

про Чехова”.  

Саме дума, саме повість-есе. Дума, як і годиться для 

такого жанру, розгалужена і ґрунтовна, з пошуком, розвідкою і 

вболіванням, з намаганням осягти саму тенденцію таланту і 

внеску у світову скарбницю розпорошеного по ближніх і 

далеких світах українства [2, 3 ]. 

Мета статті – дослідити, які засоби виразності 

використовує Юрій Єненко в повісті-есе „Дума про Чехова”.  

Найголовнішим джерелом образності твору є 

використання спеціальних засобів-тропів, синтаксичних та 

стилістичних фігур. 

Стилістично виразним у творі виступає синтаксис. 

Ю. Єненко використовує різні типи речень: прості двоскладні, 

односкладні речення, складні синтаксичні конструкції. До 

синтаксичних засобів експресії можна віднести окличні 

речення: О чудове видіння! Як же все це сучасно! Ось 

письменник! Дивне оповідання! Які ж ми герої! Боже ж мій! 

Послухайте! Як чудесно, як тихо! Окличні речення й речення, 

ускладнені звертаннями, експресивно виражають емоційний 

стан героя.  

Функцію увиразнення в художньому тексті активно 

виконують лексеми, ужиті в переносному значенні. Саме на їх 

основі формуються тропи, зокрема епітети, порівняння, 

метафори тощо. Повість-есе сповнена цими тропами. Багату 

палітру епітетів використовує письменник у процесі 

змалювання явищ, подій, образів: листопадовий ранок, сувора 

зима, легке нездоров’я, нестерпне життя, ранкова зоря, 
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похмуре мовчання, сумна звістка, зрілий вік.  

Метафори – один із тропів, який полягає в перенесенні 

ознак одного предмета на інший на основі подібності: 

Насувалась остання ніч. Нарешті наступив світанок. Але ж 

яка чудова, фантастично чудова річ вийшла з-під його пера.  

Отже, всі мовні засоби служать розкриттю творчого 

задуму автора. 

Працюючи над втіленням свого задуму, Ю. Єненко 

вживає асонанс: Молодий А. Чехов дослухався порад старшого 

товариша. Цей прийом надає тексту особливого колориту.  

Твір насичений дієсловами, які виконують описову, 

образну, емоційну функції: перегукуються, промайнув, 

зауважити, захопили, мріяти, насувалась, виконував.  

Синонімічний ряд, дібраний автором, деталізує образ 

Донбасу, створюючи відповідний емоційний настрій: Донецький 

степ, Донецька Швейцарія, Дике поле, Слобожанщина, Донська 

Швейцарія.  

Діяльність Ю. Єненка на Луганщині, спрямована в 

національному струмені життя, стала тим першим променем 

духовності, який у темряві буття мав указати українцям шлях до 

духовної гармонії, щастя та гуманності.  

Отже, його слово було першим ствердним словом на 

луганській землі, яке визначило самобутність народу, 

підкреслило його належність до чудової і доброзичливої нації, 

яка має прекрасне, щасливе майбутнє.  
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ДИВОСВІТ Ю. АНДРУХОВИЧА 

Ірина Чумак (ДЗ „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, студентка) 

Наук. керівник – доц. Шутова Л. І. 

Твори Юрія Андруховича зробили помітний внесок у 

розвиток української літературної мови, у формування її 
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художньо-образної системи. 

Під час прочитання „Рекреацій” найперше впадає в око 

заперечення „лексичного пуританства”. Автор вводить у 

тканину тексту експресивну лексику. Лексична експресивність 

належить до найпродуктивніших, оскільки основне навантаження 

вербального вираження почуттів автора, пов'язане із 

суб'єктивним баченням і оцінюванням фрагментів картини світу, 

виконують лексичні одиниці та їхні лексико-семантичні варіанти. 

Ю. Андрухович використовує численні розмовні, жаргонні та 

лайливі слова і вирази („неслабо”, „дурхата”, „крейзуха”, 

„зшизів”, „лажа”) та ін. Завдяки авторові відбувається 

знищення межі між фантастикою і реальністю. Дія проходить у 

неіснуючому місті Чортопіль, з’являється персонаж, пан 

Попель, що має демонічні ознаки, але разом з тим ми постійно 

наштовхуємось на реалії тогочасного життя часів перебудови. У 

тексті наявні зв’язки з іншими творами західної, російської та 

української літератур. Найважливіші з них – це алюзії на роман 

„Майстер і Маргарита” М. Булгакова та „Енеїду” 

І. Котляревського. 

Мова та стиль роману стали саме тими чинниками, що 

викликали просто зливу негативних відгуків від перших читачів 

„Рекреацій”. Андрухович свідомо вклав у вуста своїм героям 

усю різнобарвність мови – від порожньо-патетичних слів, 

наприклад, Мартофляка, до найбруднішої лайки (яскравий 

контрастний епізод у ресторані, коли чотири поети, добряче 

випивши, розмовляють про високу поезію). Це також працює на 

задум: поети не янголи, вони такі самі люди і говорять так само. 

Наприклад, натрапляємо на такі слова, як „зшизів”, „крейзі”, 

„відтарабанив”, „геть замахався”, „лажа” тощо. „Соціально-

мовні процеси к. ХХ – п. ХХІ століття значно стимулювали 

розвиток студій в Україні, які висвітлюють функціонування 

ненормативної лексики [5, 240]. Це явище на сучасному етапі 

розвитку літературної мови стало вже звичним, дещо 

традиційним. 

Мовне багатство роману зумовлене, зокрема, і численним 

використанням фразеологічних елементів мови. Так, можна 

виділити ряд оригінальних фразеологічних синонімів. 

Наприклад, Немирич на початку роману видає цілу низку 

фразеологізмів із різним стилістичним забарвленням: „Це все 
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одно, що навіки зганьбитися, вкритися неславою, показати 

ворогові спину, зрадити самих себе, накласти в штани”. 

Відтінки у значеннях цих синонімів дають змогу говорити про 

градацію. Автор часто вдається до вільної словесної гри 

(„несыпьмнесольнарану”), імпровізації-переспіву українською 

мовою звучання в’єтнамської, витягування зі слова смислового 

абсурду: „Хіба піти спитатися в Дзержинського. У Залізного 

Фелікса. Ні, в Залізного Зіі*фріда. У Конрада Клауса Еріха 

Дзержинського. Або в Райнера Анзельма Віллібальда Кірова. 

Або у Вольфі'ані'а Теодора Амадея Леніна. Він тут неподалік, 

під склом, живіший од всіх живих”. 

Або ще приклад: Штундера, розмовляючи з Мартофляком 

про Білинкевича, користується такими виразами: „натовчемо 

хавальник”, „дати по рогах”, „дам по чайнику”. 

Мова та стиль „Московіади” – такі самі. Так само завдяки 

використанню невласне прямої мови та специфіці побудови 

тексту ніби зсередини свого персонажу Юрій Андрухович 

досягає того самого ефекту, який викликає цілу гаму 

протилежних відчуттів – від огиди до справжньої насолоди, 

коли читач дійсно розуміє, до чого все велося. Тамара 

Гундорова вважає мову головним персонажем цього твору, 

„адже мова зводиться до своєї зовнішньої форми (не смислу!), 

фактичного однослів’я – дискурсу, який позначає присутність 

„я”, але не характеризує його [4, 83]. 

Мовне багатство роману досягається завдяки вмілому 

використанню лексичних та стилістичних можливостей мови. 

Так, наприклад, для найбільш реалістичного зображення поета 

та його оточення автор удається до використання жаргонних 

виразів: „Слухай, фон Ф., труби горять, ходімо! - під’юджує 

Горобець” або промовляння головного героя до самого себе: 

„…За що декому дуже годилось би надавати по рогах”.  

Автор використовує експресивні можливості фразеології, 

зокрема, фразеологічних синонімів: „Мертві сорому не мають. 

Мертвим не болить. Мертві бджоли не гудуть”. 

Автор застосовує російську мову для цитування 

різноманітних політичних гасел, як, приміром, „Когда 

отечество в беде – не можем мы сидеть в узде!”; для переказу 

розмови охоронців, коли Отто з підвалів „Дитячого світу” 

потрапляє до урядової зони; або в ортодоксальному дискурсі, 



 

 283 

коли герой у пошуках виходу з підземелля зустрічає старого. 

Його російська мова, як і охоронців, передана українською 

орфографією: „Во храм хадіть надобно. Богу моліться. Он всьо 

прощает”. Можна навіть відчути з боку поета Отто свого роду 

симпатію до старого як до представника „маленької людини” з її 

гуманізмом та характерною пасивністю. У будь-якому випадку 

використанням російської так, як це відбувається в романі, 

показано оволодіння російської мови українською і, таким 

чином, її маргіналізація. Застосування в цьому випадку 

української орфографії особливо важливе: протягом усієї історії, 

у 1880-ті та 1930-ті роки, авторитетом Росії та Радянського 

Союзу російська орфографія силоміць нав’язувалась українській 

мові. Мета такого використання орфографії в українському 

контексті – наголошення політичної та культурної незалежності 

України. 

Експресивна лексика – це „якісно й функціонально 

своєрідний тип номінації, що представляє широкий і 

різноманітний діапазон варіювання та імпровізації семантики 

мовних одиниць, їхніх емотивно-оцінних планів” [5, 8]. 

Використання у художніх творах експресивної лексики 

здебільшого є дзеркальним відображенням соціокультурних 

змін у суспільстві. Автор досяг мети наблизити читача до 

розуміння суті епохи, чим і зумовив успіх своїх творів. 
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ЧАСТКОВА ФРАЗЕОЛОГІЗАЦІЯ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ 

ПІДРЯДНО-СУРЯДНОГО ТИПУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

Людмила Шитик (Черкаський національний університет 

імені Богдана Хмельницького, доктор філологічних наук, 

доцент) 

У системі складного речення наявні синтаксичні 

конструкції, яким властива стислість, семантична цілісність, 

конденсованість змісту, поєднана з невеликим обсягом 

конструкції, стійкість фразеологічної одиниці загалом, а також її 

першої частини, відтворюваність моделі в мовленні, 

синтаксико-фразеологічний зв’язок, стабільне розташування 

компонентів, образність, експресивність та ін. [12, 3]. Їх 

кваліфікують як фразеологізовані речення [5, 123; 12, 3; 13, 178], 

синтаксичні фразеологізми [2, 3], речення з фразеологізованою 

першою частиною [1, 504], конструкції фразеологізованої 

структури [4, 8], фразеологічно пов’язані одиниці [11, 217], 

фразеологізовані речення як один із типів нечленованих речень 

[7, 2], частково фразеологізовані складні речення [17, 276] тощо.  

Фразеологізація синтаксичних одиниць спричинена дією в 

мові тенденції до закріплення для загального використання 

готових синтаксичних побудов (зворотів), що найбільш 

придатні для вираження життєво важливих і необхідних понять. 

Характерною особливістю цього явища на синтаксичному рівні 

є те, що фразеологізація охоплює не слова, а схему речення. На 

відміну від лексичних фразеологізмів, у фразеологізованих 

реченнях немає лексичної „нерухомості”, „закам’янілості”, їм 

властива фіксована й незмінна схема побудови, що передбачає 

обов’язковий порядок слів, наявність чітко визначених, 

обмежених у варіюванні граматичних форм [7, 6]. 

Фразеопобудови становлять особливий тип речень, що містять 

сталу й змінну частини, для них характерний ідіоматичний 

зв’язок компонентів, послаблення або втрата на сучасному етапі 

розвитку мови синтаксичних зв’язків і прямих лексичних 

значень слів, фіксована послідовність компонентів тощо. 

Серед складних фразеологізованих речень, яким 

властивий міжрівневий синкретизм, виокремлюємо конструкції, 

що є ніби „двічі синкретичними”: для них характерні ознаки 

фразеологічного й синтаксичного ярусів, а також їм властивий 

внутрішньоранговий синкретизм, оскільки вони синтезують 



 

 285 

ознаки різних типів складних речень – складносурядних і 

складнопідрядних. Дослідження таких синтаксико-

фразеологічних одиниць уважаємо актуальним з огляду на 

потребу з’ясування їхнього статусу в системі складного речення.  

Мета статті – теоретично обґрунтувати доцільність 

виокремлення в межах підрядно-сурядних складних речень 

частково фразеологізованих конструкцій, з’ясувати їхні 

структурно-семантичні особливості. 

Виокремлення підрядно-сурядних конструкцій і 

кваліфікацію їх як частково фразеологізованих складних речень 

мотивуємо специфікою цих синтаксичних одиниць, 

багатоаспектністю інтерпретацій їхнього функційного статусу 

(як контаміновані одиниці з підрядністю і сурядністю [6, 262–

265], взаємопідрядні часові [9, 417], взаємопідпорядковані 

речення [14, 111], фразеологічно пов’язані [5, 123–125], речення 

із суплементними частинами [10, 183–184] тощо). 

Невизначеність статусу аналізованих конструкцій спричинена 

почасти й неусталеністю поглядів на природу та функції 

сполучних засобів (чи фразеологізованого ядра) цих речень. Їх 

кваліфікують як повнозначні слова в ролі сполучників [10, 183], 

поєднання сполучного слова не встиг, сполучення ще (іще) не зі 

сполучником як [3, 15], двокомпонентні сполучникові 

фразеологічні сполучення [5, 124], фразеосполучникові скрепи 

[16, 176], сполучниково-фразеологічні єдності [8, 200] та ін. 

У частково фразеологізованих складних підрядно-

сурядних реченнях засоби зв’язку поділяємо на два структурні 

різновиди: 1) фразеосполучникові підрядно-сурядні пари: лише 

(лиш, лишень)… як (аж, коли, і), щойно… як (аж, коли, і), ледве 

(ледь)… як (аж, коли, і), тільки-но… як (і, аж), тільки що… як 

(і), тільки… як (аж, коли, і) та ін.; 2) фразеосполучнослівно-

сполучникові пари: не встиг (не вспів)… як (а, аж, коли), не 

пройшло й… як (а, аж, коли), не минуло й… як (а, аж, коли), не 

схаменувся… як (аж, коли), не зогледівся… як, незчувся… як, 

ще не… як (а, аж, коли), варто (варто лише, варто тільки)… як 

(і), досить (досить лише, досить тільки)… як (і), уже… як (коли, 

та) тощо. На нашу думку, ці терміни найбільш адекватно 

відображають специфіку таких засобів зв’язку, їхню 

семантичну цілісність та аналітизм [докладніше див.: 17, 115–

118]. 
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Для більшості фразеологізованих речень характерна 

варіативність сполучного засобу постпозитивної предикативної 

частини. На цій підставі обмежуємо ступінь фразеологізації 

підрядно-сурядних речень указівкою на його частковий вияв, що 

зумовлено варіативністю другого компонента сполучного 

засобу – як, коли, а, аж, і, рідше – нульовий варіант. 

Уважаємо логічним виокремлення трьох різновидів 

частково фразеологізованих підрядно-сурядних речень, 

мотивуючи це особливостями семантики, ступенем 

фразеологізації речень тощо. Для аналізованих конструкцій 

характерна тісна злитість складників, відсутність чіткого 

протиставлення головної і підрядної частин, ускладнення 

основної семантики (переважно часової) додатковими 

відтінками значення, фіксоване розташування частин, 

двокомпонентність засобів зв’язку [12, 35]. 

Перший різновид частково фразеологізованих складних 

підрядно-сурядних речень становлять темпоральні конструкції, 

побудовані за фразеосхемами: лише (лиш, лишень)… як (аж, 

коли, і), щойно… як (аж, коли, і), ледве… як (аж, коли, і), 

тільки-но… як (коли, аж, і), тільки що… як (аж, коли, і), тільки 

(й)… як (аж, коли, і), тільки ось… як (аж, коли, і), лиш тільки… 

як (і), уже (й)… як (аж, коли, і), напр.: ...щойно я перевернувся 

на другий бік, як почав дзеленчати телефон (Л. Кононович); 

Тільки-но в’їхали до Мурзинського лісу, аж тут на загін Дерези 

налетіли „будьонівці”… (В. Шкляр); Назавтра Северина лиш 

тільки зібралася йти догори по сіно, як на подвір’ї несподівано 

став посильний із сільради… (М. Матіос); …уже вчепився в 

ручку дверей, коли перед ним виріс суворий мужик років 

сорока у формі захисного кольору… (Люко Дашвар). 

Другий різновид частково фразеологізованих підрядно-

сурядних речень – це конструкції, побудовані за моделями: не 

встиг… як (а, аж, коли), не пройшло й… як (а, аж, коли), не 

минуло… як (а, аж, коли), не схаменувся… як (аж, коли), не 

зогледівся (не зоглядівся)… як, незчувся… як, ще не… як (а, аж, 

коли), не… як, напр.: Не встигли з водієм розібратися, а вже 

місцевий люд дядька оточив (Люко Дашвар); Митник і не 

зогледівся, як зігнувся над отією заповітною кишенькою… 

(Л. Романчук); Проте не минуло й кількох хвилин, як доля сама 

вивела його в потрібне місце (Л. Романчук); Ще вуйко не 
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скінчив, коли я розплакався вголос і перервав його бесіду 

(І. Франко).  

До третього структурного різновиду частково 

фразеологізованих підрядно-сурядних складних речень 

належать конструкції зі значенням зумовленості, побудовані за 

фразеосхемами: варто (варто лише, варто тільки)… як (і), 

досить (досить лише, досить тільки)… як (і), напр.: Та варто 

було залишитися на самоті, і ним опановувала оця ненормальна 

ідея-фікс… (Л. Романчук); Та варто було Стасові вийти за поріг 

моторошної від горя професорської оселі, він діставав 

мобільний (Люко Дашвар); Відтак досить було заплющитися, 

як перед очима поставали друковані чи писані сторінки… 

(В. Шевчук). 

Отже, у системі підрядно-сурядного складного речення 

наявні фразеологізовані одиниці, яким властива структурна й 

семантична злитість компонентів. Перспективу подальших 

наукових пошуків убачаємо в дослідженні фразеологізованих 

конструкцій у межах інших різновидів складних речень. 
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МЕТАФОРА З КОЛІРНИМ КОМПОНЕНТОМ  

У ПОЕЗІЯХ МИКОЛИ РУДЕНКА 

Маргарита Шкабаріна (Міжнародний економіко-

гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, 

м. Рівне, студентка) 

Наук. керівник – проф. Лещенко Г.П. 

Актуальність статті зумовлено важливістю дослідження 

метафор з кольороназвами як показника ідіостилю письменника, 

засобу відображення та сприйняття мовної картини світу. 

Актуальність також полягає у важливості вивчення творчості 

митців різних регіонів України, зокрема поета-шістдесятника з 

Луганщини Миколи Руденка. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що 

прикметники на позначення кольору в мовознавчому аспекті 

вивчали Л. Шулінова, Л. Пустовіт, Л. Ставицька. 

Кольонайменування як компонент метафори досліджували 
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Л. Рагузіна, С. Головата, Н. Грицик, Л. Тиха. В основному 

метафоричне вживання кольороназв розглядали як 

відображення мовної картини світу письменників, елемент 

творення індивідуального стилю, але творчість такого яскравого 

поета, як Микола Руденко, не була предметом спеціальних 

мовознавчих досліджень. 

Метою розвідки є вивчення особливостей функціонування 

метафор з колірним компонентом у поезіях Миколи Руденка, 

визначення їх ролі у творенні мовної картини світу 

письменника. 

Дослідження метафоричних утворень завжди привертало 

увагу науковців та розглядалось у різних аспектах 

(психологічному, філософському, естетичному, 

літературознавчому). У лінгвістиці метафору розуміють як 

найпродуктивніший креативний засіб збагачення мови, вияв 

мовної економії, семіотичну закономірність, що виявляється у 

використанні знаків однієї концептуальної сфери на позначення 

іншої, схожої з нею в якомусь відношенні [8, 327].  

Серед різних видів метафор, що функціонують у 

художньому мовленні, найбільш поширеною є колірна 

метафора. На думку О. Рудь, кольористика у творчості будь-

якого письменника є одним із елементів його ідіостилю [7]. 

Лінгвостиліст Л. Пустовіт зазначає, що слова із семантикою 

кольору створюються для емоційно-оцінних означень, які не 

мають прямого значення кольору [5]. Отже, метафора з 

кольоровим компонентом є одним із показників індивідуального 

стилю автора та відображає його мовну картину світу. 

У полі нашої уваги перебували метафоричні сполуки з 

колірним компонентом. У поезіях М. Руденка нами було 

віднайдено 52 приклади метафор цього типу. Існують різні 

класифікації слів-кольороназв, які можуть проводитись за 

різними параметрами. У своєму дослідженні ми розмежовували 

кольоропозначення у метафорах за фізичними показниками 

(хроматичні, ахроматичні) (Л. Миронова) [4] та за подібністю 

(Н. Бахіліна) [1].  

Якісно-кількісний аналіз засвідчив, що кількість метафор 

із хроматичними кольорами складає 27 одиниць, а з 

ахроматичними кольороназвами відповідно 25, тобто є майже 

однаковою. Найяскравіше в поезіях Миколи Руденка 
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представлено метафори зі словами-кольороназвами групи 

синього кольору (14 одиниць). Блакитний колір у поезіях автор 

асоціює з небесними тілами, астрономічними поняттями: 

„Всесвіт кине на плечі блакитну кирею” [6, 54]; „М’ячем 

блакитним на долоні / Лежала крихітка земля” [6, 71]. У 

другому прикладі письменник використовує лексему на 

позначення кольору в орудному порівнянні, що увиразнює 

метафору. Почуття закоханості М. Руденко передає завдяки 

метафорам зі словом „голубий”, що традиційно використовують 

у народнопоетичних творах: „Моя душа, до слів кохання ласа, / 

Тягнулася на сяйво голубе” [6, 35]; „Твій погляд з-під серпанку 

голубого / Захмелює, як молоде вино” [6, 42]. Для змалювання 

української мальовничої природи автор додає до метафори 

колірний епітет „сизий”. Наприклад: „Плаває понад лугами 

сизий вербовий пушок” [6, 87]. Отже, метафори, у складі яких є 

компонент із палітри синіх кольорів, є найуживанішими, 

лексеми на позначення кольору додають метафорам нові 

відтінки значень.  

Наступною групою метафор є ті, що вміщують колірний 

компонент чорний. Цей колір асоціюють із негативними 

почуттями, емоціями та явищами. Таку саму семантику мають 

метафори з вищезазначеним елементом: „Щоб сатанинське 

крісло осідлавши, / З’явився знову чорний пуп землі” [6, 63]; „І 

на козацькі плавні падає чорний туман” [6, 94]. Метафори з 

групою білих кольорів представлені прикметниками „білий”, 

„срібний”, „сріблистий”, вони мають позитивну експресію і 

допомагають автору образно зобразити душевний стан, описати 

красу навколишнього середовища. Наприклад: „А дерева – мов 

знаки на білій сторінці снігів” [6, 25]; „Біла сторінка – віконце 

в душу” [6, 48]; „Ти чув сріблистий передзвін зірок / В морозну 

ніч у небі кришталевім?” [6, 65]; „Осяє душу соловейка спів / І 

срібний сміх конвалії у травні” [6, 37]. В останніх двох 

метафорах колірний компонент поєднується з лексемами на 

позначення слухових відчуттів (передзвін, сміх), що створює 

яскраву синестетичну метафору. В аналізованих поезіях 

М. Руденка нами було віднайдено метафори з компонентами 

червоних, сірих; жовтих та зелених кольорів, хоча їх кількість є 

значно меншою. Метафори з коричневими, оранжевими та 

фіолетовими кольороназвами в текстах відсутні.  
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Найменш уживаними, але не менш оригінальними є 

метафори з назвами, що характеризують кольоровість предмета, 

не вказуючи на конкретний характер забарвлення [3, 130]. 

Наприклад: „І учорашній день з сьогоднішнім пов’яже / 

Строкатою тканиною бутя” [6, 27]. М. Руденко використовує 

у метафорах слова, колірна якість у яких виражена 

опосередковано (вмотивовано) [2; 3]. Наприклад: „Соком вишні 

над нами забарвлена синь / Вдивляється в неї замріяний син” [6, 

31]. Ознака кольору виявляється через предикат, а 

словосполучення соком вишні (а не вишневий колір) додає 

метафорі нових відтінків значення, стимулює творчу уяву 

читача. 

Проведене дослідження особливостей функціонування 

метафор із колірним компонентом у поезіях М. Руденка 

засвідчило, що поетична палітра кольорів письменника є досить 

різноманітною: від основних спектральних, архетипних 

кольорів до назв, що не вказують на конкретний характер 

забарвлення або виражають колір опосередковано. Кольорові 

елементи поєднуються зі слуховими відчуттями, що створює 

синестетичні метафоричні сполуки. Використання назв кольорів 

у метафорах ґрунтується на певних асоціаціях митця. Метафори 

з кольороназвами охоплюють усю тематичну палітру лірики 

М. Руденка: від побутової, патріотичної тематики до 

філософської та космічної. Таким чином, метафори з 

кольоровим компонентом у поезіях письменника зображають 

неординарне сприйняття М. Руденком не лише навколишнього 

середовища, а й космічного простору, що відображає його 

мовну картину світу. 

Перспективою подальших досліджень вбачаємо глибше 

вивчення метафор з кольоровим компонентом у творчості 

М. Руденка, а також інших письменників-шістдесятників; 

дослідження поєднання слів-кольороназв з іншими художньо-

виражальними засобами. 
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ЛЮБОВ ЯК СУТНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ У ЗБІРЦІ 

ПОЕЗІЙ ОЛЕНИ БАЛАБИ „СЛОВА МОЄЇ МОВИ” 

Людмила Шуліка (ВП „Лисичанський педагогічний 

коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка”, викладач), Ірина 

Мірошниченко (ВП „Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ 

імені Тараса Шевченка”, студентка) 

Українська література для сучасного молодого читача 

складається в основному з прізвищ письменників, які широко 

відомі загалу. Разом з тим її частиною є література рідного 

краю, ближча нам не лише за місцем виникнення, а й за духом, 

бо відбиває саме особливості певного регіону, а її представники 

часто живуть поруч із нами. Вивчення літератури рідного краю 

дозволяє особисто познайомитись із письменниками, дізнатись 

не з підручників, а з перших вуст, як утворюється художній твір. 

Саме такі міркування і привели нас до вибору теми 

дослідження. Про Олену Михайлівну Балабу практично нічого 

невідомо. В Інтернет-мережі знаходимо лише декілька рядків. 

Тож єдиним шляхом знайти інформацію був пошук спілкування 

з самою поетесою. 

Проби пера майбутньої письменниці розпочалися, коли 

вона навчалася у другому класі. Починала й визрівала в рідній їй 

стихії російської мови. Та разом із тим, живучи в 

україномовному містечку Сватове, спілкуючись суржиком, 

Олена Михайлівна відчувала повний дискомфорт, якесь нібито 

роздвоєння, що явно заважало її розвитку. Згодом вона вирішує 

змінити „батьківську” мову своїх віршів на мову „материнську”, 

оскільки мама її – корінна українка.  

Першу популярність Олена здобула у 12 – 13 років, коли 
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потрапила вперше на літературну студію „Світанок”. Її 

найкраща подруга зібрала тихенько вірші авторки й відправила 

їх у місцеву газету „Ленінським шляхом”. Після цього Олені 

прийшло запрошення на літературну студію „Світанок”. Ця 

подія відіграла велику роль у творчих починаннях майбутньої 

поетеси. Прийшовши до студії, вона познайомилася з 

М. Щепенком, М. Уманцем, Т. Поляковим, А. Боярською та ін. 

Мабуть, саме там вона зрозуміла, наскільки важлива підтримка 

й любов у житті людини.  

„Слова моєї мови” – це єдина збірка Олени Балаби. Історія 

виникнення цієї збірки є дивною несподіванкою. Поетеса дуже 

часто отримувала „накази” писати вірші до якогось свята. Так 

вірш за віршем – і одного разу великий друг поетеси Іван 

Низовий, якого вже немає в живих, подарував збірку Олені 

Михайлівні, яка була приємно вражена. 

Основними темами у збірці поетеси є теми, на перший 

погляд, звичні й буденні. Вона говорить про те, що її хвилює й 

надихає, по-земному просто й довірливо, не намагається чимось 

вразити й подивувати читача, а виходить цікаво, переконливо, 

поетично. У збірці поетеса неначе прагне з’ясувати таїну любові 

як найвищого почуття, подарованого людині, найбільшої 

цінності в її житті. Любов у поезіях то тремтливо конкретна, то 

піднімається до висот людського духу, розкриває філософію 

існування людини. 

Однією з провідних тем збірки є показ кохання: „Я не 

чекала вже тебе,коханий, / А запеклись на серці рани ні,не рани 

– / Зросла,змужніла,ствердилась любов - / Любов до 

незбагненної землі, / В якій і слова сокровенне диво, / І 

материнська пісня незрадлива, / І золотий окраєць на столі” [1, 

13] („Балада про кохання”). 

У поезіях О. Балаби тісно переплітається кохання дівчини 

та юнака й любов до рідного краю. Олена Михайлівна дуже 

любить Україну, описує її наймилішими словами, розповідає 

захопливо про дива, безцінні скарби, мелодійну мову. Разом з 

тим любов до Батьківщини приймає й виразні обриси любові до 

Луганщини. Цю безмежну любов до рідної землі вона описує в 

поезії „Луганщина”. Краса й величність звучать у словах: 

„Луганщино,ти - доля кольорів, / Художником в полотнах 

розіп'ятих, / Ти - стрічка пісні,на любов багатих / Майстрів-
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музик,яких в собі зігрів / Талант ізпоконвічний. Без прикрас / 

Тебе,мій край,щоденно відчуває / Шахтар,який з середини 

тримає / Струмки вогню,щоб він в тобі не згас” [1, 27]. 

Як жінка, поетеса не могла не торкнутись і теми жіночої 

долі, суті жіночності, реалізованої в материнстві. Саме жінка 

наділена найвищою нагородою: вона має любов до своєї дитини 

– найвище, найсвятіше почуття. І в цьому її жіноча суть: „А що в 

мені?В моїй жіночій суті? / Можливо,в ній - зажурлива струна, 

/ Шляхи думок в мелодії забутій, / І погляд в ніч самотнього 

вікна… / Я - темна ніч,чи промінь соковитий? / Можливо,в 

тому є жіноча суть, / Щоб відчувати,що зростають діти, / А 

ти життя не в змозі повернуть” [1, 35] („Жіноча суть”). 

Авторка підносить цінність долі жінки у світі, складність 

жіночої місії, яку вона виконує усе життя. Роздуми її про місце в 

житті, долю, кохання, сім'ю розкриті в поемі-баладі „Допоки 

крутиться Земля”: „Тримайся ,дівчино моя! / Підводь до неба 

очі! / Лежить у Всесвіті Земля / Лиш на душі жіночій” [1, 18]. 

Сутність світу, заснованого на любові, часто з’являється у 

поезіях О. Балаби. Головною порою року невипадково стає зима 

та свята, пов'язані з нею. Різдвяний цикл свят несе людству 

згадку про духовність, всеохопну любов. Зима символізує 

чистоту, можливість розпочати новий рік із білого аркуша, на 

якому людина може написати історію свого життя в добрі й 

любові: „А роздуми зими навмисне білі, / Щоб розпочати 

світлом рік новий, / Щоб на земнім,снігами вкритім,тілі / 

Різдвяні дзвони слід лишили свій, / Щоб Водохреща таїнство 

глибинне / У душу щедро клало чистоту, / Щоб кожен з нас 

увірував нетлінно / У Божу суть любові над святу…” [1, 42]. 

Усі вірші Олени Балаби по-своєму чарівні, освітлені 

глибокою філософською думкою. Вони вчать любити 

Батьківщину, людей, допомагають усвідомити найвище 

призначення людини на Землі – дарувати свою любов. 
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ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ МОВЛЕННЄВІЙ 

ПРАКТИЦІ 

Лілія Шутова (ДЗ „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, доцент) 

Особливість сучасного стану мовної ситуації в Україні 

полягає в тому, що переважна більшість змін у мові пов'язана з 

динамічними процесами в суспільстві. Доведено, що розвиток 

мови, особливо зміна її лексичного складу, загострюється в 

критичні для її носіїв періоди життя суспільства. 

Сьогодні важливим критерієм оцінювання характеру 

мовного розвитку є врахування кількох чинників: 

соціологічного, психологічного, лінгвософського тощо. Таке 

багатогранне знання дає глибоке розуміння того, чим зумовлена 

динаміка мовних норм. 

Наприкінці ХХ століття змінилась наукова парадигма. За 

словами професора Сергія Капіци, „якщо ХХ ст. пройшло під 

знаком розкидування каміння, зародження сотень наукових 

дисциплін, то ХХІ ст. визначається тим, наскільки успішним 

виявиться міждисциплінарний синтез, наскільки вдало буде 

зібрано каміння” [1, 61]. Мову сьогодні розглядають як відкриту 

(оскільки вона взаємодіє із соціальним світом), нелінійну 

самоорганізовану систему. Таким чином формується нова, 

синергетична, парадигма сучасного наукового знання [2]. 

На сьогодні можна визначити кілька аспектів розвитку 

української мови.  

1. Демократизація мовлення. Це явище виявляється, по-

перше, в побутуванні спонтанного усного мовлення в прямому 

ефірі на телебаченні, відсутності цензури в друкованих текстах; 

по-друге, в участі в публічному спілкуванні людей, які мають 

різну освіту й рівень мовленнєвої культури. 

2. Оновлення словника. Це явище має кілька причин. По-

перше, ця тенденція пов’язана з використанням інтернет-

технологій. Входження в наше життя Інтернету значно 

збагатило лексикон його користувачів. Ми спілкуємося у чатах, 

на відеоконференціях, можемо створювати домашню сторінку 

(homepage), придумуємо нікнейм, маємо електронну пошту (e-

mail), беремо участь у вебінарах, користуємось соціальними 

сервісами (блог, подкаст, Твіттер, ЮТюб, мікроблогінг, 

темплейт, веб-сторінка), створюємо гіпертекст, 



 

 296 

використовуємо хештеги тощо). Основними освітніми інтернет-

ресурсами є хот-лист, трежа хант, сабджект семпл, 

мультимедіа скрепбук, вебквест. 

По-друге, джерелом поповнення словника є номінації 

людей за професіями, характером або родом занять. Розвиток 

гендерних досліджень у багатьох сферах нашого життя зумовив 

появу слів борчиня, продавчиня, авторка, біологиня, вождиха 

(від вождь), екстремалка, опозиціянтка, кавоманка, 

кінознавчиня, логопедка, політикеса, критикеса, метреса та ін. 

З’являються нові лексеми суржиконосець, суржиконосиця, 

лояліст (від лояльний), маупівець (особа, яка має відношення до 

Міжрегіональної академії управління персоналом), пероносець 

(про письменника) та ін. Сьогодні збільшилась кількість 

номінацій жінок як відповідників чоловічих назв. Не всі з них 

увійшли або увійдуть у словник. Проте кожне з них переживає 

певний етап свого розвитку. Як свідчать дослідження, уперше в 

лексикографії репрезентовано 7 особових назв жінок уже в 

„Лексисі...” Лаврентія Зизанія (1596); у Памво Беринди в 

„Лексиконі славенороському...” (1627) їх було вже 34, у 

„Словнику української мови” Бориса Грінченка – 935 4, 36. 

Проте сьогодні у Словнику української мови за редакцією 

В.Бусела їх близько трьох сотень. Багато фемінативів зникли з 

ужитку. Наприклад, Словник української мови за редакцією 

Б. Грінченка фіксує такі номінації, як-от: бабруля, пелеханка, 

дримба, таляпалка ‘неохайна жінка’; цьора ‘неохайна й 

розпутна жінка’; підтіпанка ‘неохайна жінка з брудним 

подолом’; таляпалка, киринниця ‘яка все забруднює’; капарниця 

‘неохайна, погана робітниця’; шурпа ‘жінка в поганому одязі’; 

отіпанка, обідранка ‘жінка в обідраному одязі’; кукібниця 

(кукібничка) ‘працьовита’, киринниця ‘неакуратна’, ґарґара, 

гаргара, бісурка (лайл.), веретільниця, гадра, бузувірка, гризюка, 

злісниця, єгипетська баба, єгипетська мума ‘сердита, зла, 

сварлива жінка’. 

3.Поява нових комунікативних сфер. З давніх-давен мова 

має дві форми: усну й письмову. Письмова форма вторинна, і як 

наслідок, менш багата, зате більш стійка. Зараз з’являється нова 

форма, яка займає проміжне місце між усною та письмовою 

формами. На перший погляд, це здається неможливим. Проте 

спостереження над процесами спілкування в системі Інтернет 



 

 297 

(мова йде про мовленнєві жанри Інтернету ‒ блоги, соціальні 

мережі, форуми, чати й под.) показали своєрідність цієї форми 

спілкування. Це мовлення письмове, оскільки сприймається 

зором, але структура висловлювання нагадує усне мовлення. 

Наше сьогоднішнє комп’ютерне письмо лінгвісти називають 

візуальним мовленням. Ми, власне, не пишемо, ми передаємо 

певні імпульси за допомогою натискання пальцями кнопок 

клавіатури. Сучасна комунікація активно переміщується в бік 

Інтернету, більшість людей віддає перевагу саме такій формі 

спілкування, незважаючи на те, що воно більш тривале в часі. 

Це зумовлено тим, що психологічно важче вступати в усну 

форму комунікації з різних причин. 

4. Зміна правил комунікації. Це стосується не тільки 

етикетних формул вітання, прощання („доброго часу доби”, „на 

зв’язку”, „до зв’язку”, „почуємося”, „пока-пока”, „давай”), а й 

відношення до письмового мовлення. Сьогодні відбувається 

„збагачення” письмового мовлення: стало можливим 

використання у спілкуванні жестів, міміки тощо. Тепер у 

написаному тексті можна висловити свої емоції, скажімо, за 

допомогою „смайликів”, дужок і крапок. Так у письмове 

мовлення вкраплюється настрій. 

Отже, процеси в мові, яка тісно пов’язана із навколишнім 

світом, детермінуються динамікою цього світу, що й зумовлює 

вектори подальшого розвитку мовної системи. 
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РОБОТА НАД ТЕКСТОМ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Наталія Щекатунова (Теплівська загальноосвітня школа 

І – ІІІ ступенів, учитель-методист) 

Мовна освіта в Україні спрямована на виховання людини, 

яка вільно володіє літературною мовою в усіх сферах 

суспільного життя. Знання державної мови, як відомо, є 

конституційним обов’язком кожного громадянина України, і 

досконале володіння нею створює умови для повноцінного 

високоінтелектуального розвитку особистості, участі її в різних 

сферах суспільно-господарського, культурного життя нашої 

держави [1, 42]. Актуальним питанням для України є 

формування духовно багатої творчої особистості з високо 

розвиненим почуттям національної самосвідомості, здатної 

примножувати матеріальні та духовні цінності народу.  

Упровадження комунікативно-діяльнісного підходу до 

навчання мови є поштовхом до творчого пошуку ефективних 

прийомів свідомого активного засвоєння учнями української 

мови [2, 1]. Не викликає сумніву, що учні повинні не 

зазубрювати граматичні правила, а усвідомлювати їх у процесі 

аналізу взірцевих текстів. Так, у 7 класі, зокрема, підчас 

вивчення теми „Дієприслівник” можна запропонувати школярам 

виконати завдання за таким текстом: 

Річки помирають 

     Микита Чернявський 

Річки помирають без болю: 

Вірніше – здається, без болю. 

Ви чули, як плачуть тополі, 

Гілки простягаючи голі? 

 Ви чули, як верби ридають 

 На березі. 

 Втративши воду? 

 Як болісно – важко складають 

 Убрання неписану вроду? 

Як важко безкровіють ріки, 

Калюж залишаючи плями! 

А русла в долині навіки, 

Мов рани, 

Беруться рубцями. 

1. Поясніть назву тексту. Чи відбиває вона зміст 
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висловлювання? 

2. Визначте стильову належність тексту. 

3. З’ясуйте тему й мікротему висловлювання. 

4. Поміркуйте, з якою метою автор творив текст. 

5. Випишіть ключові слова й словосполучення. 

6. Випишіть дієслова-присудки, що „звучать” разом із 

підметами. З якою метою автор використовує їх у тексті? 

7. Сформулюйте лексичне значення слова „безкровіють”. 

Поясніть його написання. Пригадайте правило написання 

префіксів. Доберіть 7 – 12 слів, які б ілюстрували це 

правило.  

8. Напишіть словниковий самодиктант (10 слів – назв порід 

дерев). Перевірте себе за словником. 

9. Випишіть із тексту дієприслівники, визначте їх способи 

творення.  

10. Виконайте одну із запропонованих творчих робіт (на вибір):  

а) Любіть рідну Україну, бережіть природу. 

б) Опишіть свої враження від прогулянки до річки.  

Отже, завдання до тексту спрямовані на розвиток 

аналітичних здібностей і синтетичних комунікативних умінь 

учнів, на активізацію їхньої мисленнєвої діяльності, на 

спонукання до власних творчих пошуків, на орієнтування в 

будь-якій мовленнєвій ситуації, даючи можливість максимально 

включити особистий досвід дитини.  
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МНОЖИННІ ІМЕННИКИ УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА 

НІМЕЦЬКОЇ МОВ: КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ 

Людмила Юлдашева (Тальнівський економіко-

математичний ліцей Тальнівської районної ради Черкаської 

області, учитель-методист) 

Граматична категорія числа іменників належить до 

розряду базових іманентних категорій, оскільки концепт 
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„число”, або „кількість”, є одним із наріжних концептів, що 

становлять базову концептуальну систему мови [3, 42]. 

Граматичне число дає змогу виразити не лише кількісні 

характеристики предмета, але й поняття, що поєднують 

граматику й лексику, як-от збірність, речовинність, 

абстрактність. 

Сучасна мовознавча наука має ґрунтовні розвідки з 

когнітивістики [4; 8], граматичної семантики та граматичної 

категорії числа [2; 5]. Питання неповноти словозмінної 

парадигми іменників у східнослов’янських мовах 

проаналізовано в монографії М. Затовканюка [6]; основні 

лексико-граматичні розряди неповної числової парадигми 

розглянуто в студії Л. Алтицевої [1]. Категорія множинності 

існує у свідомості представників української, англійської та 

німецької лінгвокультур і протиставлена категорії одиничності. 

Послідовно опозиція одиничності-множинності представлена в 

іменниках – назвах конкретних предметів, які становлять основу 

масиву іменників. Однак у значній частині субстантивів 

названих мов наявна лише сема множинності – це так звані 

іменники pluralia tantum. Комплексне дослідження граматичної 

семантики числа в іменниках pluralia tantum в українській, 

англійській та німецькій мовах уважаємо актуальним з огляду 

на потребу з’ясування їхньої системної мотивації та 

функціювання в компаративному аспекті. 

Мета статті – зіставити особливості функціювання pluralia 

tantum в українській, англійській та німецькій мовах. 

Розгляд категорії числа як граматичної із семантико-

граматичною домінантою є базовим у нашій статті. Граматична 

категорія числа здатна виражати не лише кількісні 

характеристики предмета, але й окремі інтернумеральні поняття, 

зосібна збірність, речовинність, абстрактність, які пов’язують 

граматику й лексику. 

Українська, англійська та німецька мови мають розвинену 

різноманітну систему іменників pluralia tantum, проте серед 

досліджуваного матеріалу натрапляємо на значні розбіжності. 

Повні аналогії в числовому оформленні зафіксовано не більше 

ніж у 20%: зазвичай збігаються відповідності або лише з 

англійською, або лише з німецькою мовою, тільки деякі з них 

мають множинні еквіваленти в українській, англійській та 
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німецькій мовах: укр. батьки – англ. parents – нім. die Eltern, 

укр. Альпи – англ. the Alps – нім. die Alpen тощо.  

Основною причиною появи розбіжностей слугує різне 

сприйняття об’єктивної дійсності конкретними носіями мови, а 

як наслідок, – різні мотиви присвоєння числової форми. 

Стосовно вибору однини чи множини, віддають перевагу 

множині, коли основну увагу звернено на ідею дискретності 

предмета, вибір однини зумовлений інтерпретацією предмета 

(явища, процесу) як нероздільної єдності елементів. 

Ядром pluralia tantum є назви складних об’єктів, що 

складаються з двох чи більше частин, які здавна називають 

іменами „складених предметів”, тобто ознака, за якою 

виокремлено клас, є вказівкою на матеріальні властивості 

денотата. Проте наявність однотипних частин у предмета – це 

ще не привід використовувати для найменування плюративний 

іменник. У всіх мовах є об’єкти, що складаються з декількох 

однорідних частин, назвами яких слугують іменники, що 

можуть уживатися в однині й множині. Наприклад: укр. віник, 

мітла – англ. broom, besom – нім. der Besen, der Kehrer. Навіть 

понятійні синоніми та члени однієї лексико-семантичної групи 

можуть мати різне числове оформлення: укр. кулуари – коридор, 

окуляри – пенсне, вершки – сметана. Звісно, часто не збігається 

категорія числа в іменників-відповідників різних мов: укр. гроші 

(p.t.) – англ. money (s.t.) – нім. das Geld (s.t.), нім. die Windpocken 

(p.t.) – англ. chickenpox (s.t.) – укр. вітрянка (s.t.), англ. clothes 

(p.t.) – нім. die Kleidung (s.t.) – укр. одяг (s.t.) тощо. Предмети, 

позначені іменниками pluralia tantum, складаються з однорідних 

частин (лез, кілець, зубів), проте й цієї властивості виявляється 

недостатньо, щоб передбачити вибір числової форми. Отже, 

матеріальні властивості денотата не єдині під час вибору 

варіанта найменування. 

Розв’язання цієї проблеми знаходимо в роботах 

О. Ляшевської, яка вважає, що важлива не стільки реальна 

складність, але й те, що „мова усвідомлює цю складність” 

[7, 12]. А. Вежбицька, аналізуючи числові форми для номінації, 

вбачає в цьому не випадковий вибір, а глибоко вмотивований і 

зумовлений особливостями сприйняття об’єктивної реальності. 

Зокрема, українські іменники вершки, парфуми pluralia tantum 

можна пояснити тим, що їх використовують поступово, 
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маленькими порціями [4]. Натомість під час вибору 

найменування цих речовин в англійській (cream, perfume) та 

німецькій (die Sahne, das Parfum) мовах акцентовано увагу на 

їхній однорідності, тому початковою є форма однини.  

Внутрішня спрямованість ідеї парності на предмет під час 

номінації характерна для носіїв багатьох мов, зокрема 

української, англійської та німецької, хоч в останній вона 

представлена незначною мірою. Це зумовлене однаковим 

зоровим сприйняттям предметів. Однак в англійській мові слово 

binoculars „бінокль” належить до множинних, а в українській та 

німецькій початкова форма представлена іменником в однині 

(пор. укр. бінокль, нім. das Fernglas). В англійську мову 

запозичене з латини bini „двоє” і oculus „око”, кінцеве -s слугує 

омонімічною формою англійської множини. „Бінокль” являє 

собою предмет із двох частин, з’єднаних посередині, й, 

аналогічно до подібних іменників spectacles, glasses „окуляри” 

було сприйняте носіями англійської мови як множинне. 

Український відповідник запозичений через посередництво 

французької мови (фр. binocle), під час вибору числової форми 

для номінації визначальною стала функційна ознака, тому 

початковою є форма однини. У німецькій мові слово das 

Fernglas – питоме німецьке утворення, здатне формувати 

кореляційну пару „однина / множина”. 

Отже, вибір однини чи множини залежить від багатьох 

чинників: віддають перевагу множині, коли актуалізовано ідею 

дискретності предмета (явища, процесу), вибір однини 

зумовлений інтерпретацією предмета (явища, процесу) як 

нероздільної єдності елементів. Граматична категорія числа 

іменників, що має універсальний характер, водночас позначена 

національно-культурною специфікою, що знаходить своє 

відображення у виокремленні класів обчислюваних і 

необчислюваних іменників й у відмінностях числової поведінки 

іменників, що іменують ті самі денотати в різних мовах. 
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ПОЕТИЧНА СТОРІНКА 
 

Елеонора Веремієнко (ВП „Стахановський педагогічний 

коледж Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка”, викладач) 

 

ЦИКЛ ПОЕЗІЙ  

„УКРАЇНІ І РІДНОМУ СЛОВУ МОЛЮСЬ” 

 

Не повторіть той 33-й рік… 

Голодомор... 

Яке жахливе слово. 

Голодомор... 

І в пам’яті встає 

Той 33-й, 

Грізний рік, суворий, 

А ми все вчили „Партія веде”, 

Співали оди Сатані, 

Що на той час сидів в Кремлі. 

Історія моєї України, 

Історія моєї Батьківщини... 

Її, на жаль, не в силі ми змінити, 

Та пам’ятають правнуки і діти, 

Що виніс мій народ 

У той страшний голодомор. 

Хтось скаже: 

„Як давно все те було”. 

Було собі... і терном заросло... 

А пам’ять? А могили? А хрести? 

До нас волають мертві і живі: 

„Не повторіть той 33-й рік”.  

*** 

Моя прабаба (хай земля їй пухом) 

В голодомор маленькою була 

Та пам’ятала все вона: 

Зайшли до хати троє з пістолетом 

І ну давай усіх трусить... 

- Где хлеб? Как, нет ? 
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За все, кулак, ответишь... 

І плакали ікони у кутку, 

І плакала дитина на підлозі, 

А на столі лежали вже холодні 

Зі свічками в руках її брати. 

Прости нас, Господи, 

Прости... 

*** 

Я вірю в те, що боги плачуть. 

Вони все знають і все бачать, 

Як ми, невірні і глухі, 

Донбаську землю забуваєм, 

Добра й тепла ми десь шукаєм, 

А щастя наше з вами тут. 

Я думаю про силу рук, 

Про молодь, що кудись тікає... 

Невже мій край занепадає? 

*** 

Воскресни, люба Україно, 

Воскресни, матінко моя! 

Нехай відчують твої діти: 

Ти ще не вмерла, ти – жива, 

Що ти єдина, неподільна. 

Це горлопани все кричать, 

Що Схід і Захід не з’єднати... 

Це все бредня, це все бредня. 

Ти неповторна, журавлина, 

Ти щира, щедра і свята, 

Моя соборна Україна, 

Моя печаль, моя краса... 

*** 

Райдужно-блакитна мова 

Українська щира, пелюсткова, 

Ніжна, рідна, світанкова, 

Райдужно-блакитна, веселкова, 

Журавлина, тиха, смерекова... 

Їй дарую я оці слова, 

Бо без неї я – каліка, сирота. 

*** 
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Чи люблю я мову українську? 

Щиру, ніжну, материнську, 

Так, люблю... 

Читаю Кобзаря, 

Стуса знаю і Костенко, 

Та болить моє серденько: 

Бо не всі її шанують так, 

Як я... 

Я – за рідну мову, Україну, 

Але це слова, слова...  

Плаче Попелюшка-Україна,  

Плачуть моє серце і душа. 

 

Ірина Делеврамова (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка) 

Наук. керівник – доц. Барилова Г.К. 

 

СЕСТРИ 

Колись жили країни-сестри, 

Дві гарні дівчини в роду. 

Був у їхнім домі мир і спокій, 

Жили, не знавши про біду… 

Одного ранку все змінилось: 

Жага до влади проросла 

І захотілося дівчині 

Сестрі зломити всі літа. 

І відібрала вона землю… 

Малий шматок, але взяла… 

А та сестра лиш здивувалась, 

Не знаючи, що то війна. 

Коли отямилась, бідненька, 

Побачила в сестриці зло. 

І зрозуміла, що на захист 

Потрібно стати їй давно. 

Багато днів оборонялась, 

Часу немало так пройшло… 

З колін дівчина підіймалась, 

Отримавши свободу знов. 
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Як піднялась, то не впізнати! 

Дівчина гарна, мов весна, 

Кофтина синя, наче небо, 

Спідниця жовта, золота. 

А та сестра, що була злою, 

Що на сестру пішла війною, 

Завжди залишиться самою. 

Без вроди, щастя і з журбою. 

Її обличчя побіліло, 

І під очами – синява, 

А на колись червоних щічках, 

Завжди залишиться ганьба. 

 

Анастасія Молчанова (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка) 

Наук. керівник – доц. Барилова Г.К. 

 

СОНЦЕ ВЖЕ ДАВНО ЗАЙШЛО ЗА ОБРІЙ… 

Сонце вже давно зайшло за обрій.  

Зорі, мов розсипаний кришталь,  

Мигають понад небесним морем  

У сплетінні слів мого вірша.  

Відшуміла галаслива днина.  

Небо ніжним смутком вкрила ніч. 

А як прийде вранішня година,  

Перший промінь ляже біля пліч.  

Він освітить радо твою стежку,  

Він осяє кожен новий крок...  

Тільки зараз зоряна мережка  

Заколише танцем пелюсток.  

Сон міцний пробудить твої сили, 

З радістю зустрінеш новий день.  

Лиш поринь, мій промене красивий,  

В сон з солодким присмаком вишень.  

В снах відчуєш ти мої обійми,  

Потім зринеш у буденний світ.  

Але попри все прошу – будь вільний. 

Не тривожся – буде все як слід.  
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Не розбудить твого сну хай злива,  

Прихилюся над твоїм чолом.  

А тепер, моє маленьке диво,  

Я тебе цілую перед сном. 

 

Людмила Нєстєрова (начальник відділу освіти Станично-

Луганської РДА, учитель, письменниця) 

ЦИКЛ ПОЕЗІЙ „ПОРИ РОКУ” 

 

ВЕСНА (ПІСЛЯ МОРОЗУ) 

А навкруги усе росло – буяло 

І білим цвітом землю застеляло. 

І ввечері, милуючись красою, 

Пишалась я квітучою весною. 

Та вранці від морозу все пропало, 

Природи пишна врода застогнала, 

Осипавсь ніжно-білий диво-цвіт, 

Й потьмарився, і помарнів весь світ. 

Троянди ніжні, що тяглись до сонця, 

Стояли напівмертві і тремтіли, 

І виноград ридав весняним соком, 

Й кущі малини сумно шепотіли. 

І трави в лузі від морозу сиві, 

Як малі діти плакали росою, 

І сон-трави круглесенькі росою, 

Тужили ледь помітною сльозою. 

Промерзли мертвим листям шепотіли 

Дерева, мов з Чорнобильської зони, 

І ледь народжені плоди уже чорніли. 

Невже в природі є такі закони? 

Щоб убивать життя, красу нівечить, 

Щоб нищить те, що тільки народилось? 

Земля усе чекала того цвіту, 

А жити йому довго не судилось. 

На жаль, в житті людей, як у природі, 

Мороз невдач і втрат життя вбиває. 

Та все ж один живе прекрасним диво-цвітом, 

А інший, як бур’ян, в степу зростає.  
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*** 

Усміхалась сонцю квітка: 

„Грій, голуб мене промінням, 

Стану я розкішна, пишна, 

Як та панночка чарівна”. 

Посміхались ніжно трави: 

„Сонечко, пограйся з нами, 

Лоскочи нас, зігрівай, 

Та лише не припікай”. 

Веселились в небі птахи, 

Грали в піжмурки з хмарками. 

„Гей ви, кралі синьоокі, 

Покружляйте разом з нами”. 

І хмаринки танцювали, 

Пташки їм пісні співали, 

А розкішні, пишні квіти 

Ніжно сонце цілувало. 

 

*** 

Нанизала тепла пані-осінь 

На поля, гаї, степи і хати 

Позолоту ніжну, неба просінь 

І села мойого не впізнати. 

Дивні фарби розлила прекрасні 

На річках, на луках, у долині, 

А в лісах, щоб милувати очі ясні, 

Розстелила килими чарівні. 

Принесла гостинна осінь-пані 

Подарунки щедрі в кожну хату, 

Яблука, горіхи, хліб духмяний –  

Усе те, чим рідний край багатий. 

Плакали росою в луках трави, 

Десь ридали в темнім небі зорі, 

І душа моя розхристана співала 

Пташкою одна на видноколі. 

Сум ховався у густих деревах, 

Річкою спливала безнадія, 

Все не так в житті, не так, як треба, 

І душа про щастя вже не мріє.  
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ЧАРІВНА ЗИМА 

Зима-завійниця метнула рукавом 

І білих лебедів на світ повипускала, 

А ті, змахнувши раз у раз крилом, 

Накрили землю легким покривалом. 

Пухнастим, чудодійним, дорогим.  

Змайстрованим з коштовних діамантів, 

А на гілках ялинок і дубів 

Розвішала намисто з бриліантів. 

Посеребрила інеєм садки, 

В полях, дібровах похазяйнувала, 

Весь залила яскравим світлом ліс 

І до людей словами промовляла: 

„Дивіться, люди, цей прекрасний світ 

Створила я, дібравши фарби чисті, 

Живіть у мирі, злагоди усі 

І душі майте добрі, пломенисті”. 

Сказала і помчала на ставки, 

Річки міцною кригою скувала. 

В степу із вітром грала залюбки 

І кучугури снігу намітала. 

А подушками білими в полях 

Озимину аж до весни накрила. 

Хай спить пшеничка і росте у снах, 

Поки не прийде весна тепла й мила. 

А рано-вранці на віконнім склі 

Узори чудодійні малювала 

Мережила нитки із павутин, 

І на бурульках сонечком блищала. 

У білім платті, наче молода, 

У вальсі із сніжинками кружляла, 

Співала, веселилася зима 

І білим пухом землю застеляла. 

 

СУМНЕ ПРОЩАННЯ 

(відгук на новелу В. Стефаника „Кам’яний хрест”) 

Відлітають за море у даль журавлі, 

З рідним краєм прощаючись, в небо злітають. 

Що їх гонить від рідної неньки-землі, 
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Що їх там за життя за морями чекає? 

Плаче, тужить журавка за рідним гніздом, 

І малих пташенят до грудей пригортає: 

„Ой ви, крихітки-дітки, лихий закордон, 

Зла чужина нас згубить” – співа, промовляє. 

„Тут і сонце, і трави, й земля – все своє. 

Хоч нелегко живеться тепер в нашім краї, 

Тут і небо блакитнішим навіть стає, 

У цім краї, що ми назавжди покидаєм…” 

А старий журавель тую мову почув 

І сказав до своєї журавки тужливо: 

„Не сумуй, моє серце, хоч я там не був, 

Але кажуть, що люди живуть там щасливо.” 

„Хіба можна щасливим буть на чужині? –  

З плачем, з болем в очах чоловіка питала –  

Ой надломляться швидко там крила мої…” 

І діток до грудей своїх все пригортала. 

Вмрем, загинемо там – все одно 

І ніхто не заплаче, ніхто не згадає, 

То нехай ми на згадку залишим гніздо, 

Світлу пам’ять про нас у своїм ріднім краї. 

 

*** 

Мої звичайні гості – мої думи. 

Вони для мене, як моя сім’я . 

Бо часто так єство моє тривожать, 

Спокою вже від них не маю я. 

А думається все мені про різне… 

Шевченкове: „За що нас Бог кара?” 

І Лесине: „Я буду вічно жити!” 

Й моє: „Чому прощення нам нема?” 

Нещасна доля нашої країни, 

Яка, мов немовля, в колисці спить, 

А може, як повія, попід тином 

Дрімає й нікому її збудить, 

Путь праведний вказати, розкрити очі, 

У душах дух козацький пробудить 

Та й починать відроджувать нещасну, 

Яка, не прокидаючись, ще спить. 
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І знов мені Шевченкове згадалось… 

Казав Тарас: „Сини твої тебе уб’ють  

І оскверненну землю твою спалять”. 

Невже такий готовано нам путь?  

 

Юлія Нєстєрова (м. Дніпропетровськ, учениця) 

 

ТИ ПОДИВИСЯ! 

Ти подивися – квітка розквіта,  

Як теє ясне сонечко горить…   

А поряд з квітом сяє доброта.  

Ну як це диво можна не любить?  

 Ти подивися – сонечко встає,  

 Таке веселе й радісне таке.  

 Воно ж добра тій квітці додає,  

 Леліє, ніжить і вона росте.  

Ти подивися – ластівка летить,  

На крилах добру звістку несучи.  

Пірна у неба чистого блакить,  

Вільно летить, не поспішаючи.  

 Ти ж подивися – це твоя земля:  

 Та квітка, сонце, хмаринок блакить,  

 Степи, луги, озера та моря,  

 І ластівка, що вільно так летить!  

 

МАЛЕНЬКА ЧАСТКА УКРАЇНИ 

Я гнучкості позичу у вербиці,  

Візьму разок намиста у калини,  

Снаги і сили – з рідної землиці,  

Бо я – маленька частка України.  

   Від сонечка візьму тепло до серця,  

   Від зірок таємничість і красу…  

   І ніжність в моїм серці озоветься,  

   Коли назустріч людям понесу.  

Я від небес візьму блакить у очі,  

Я в коси квіти заплету чарівні,  

Які збирала у купальські ночі,  

Бо я – маленька частка України.  

   Води нап’юся з чистого джерельця,  
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   І вийду в поле лагідної днини.  

   Колосся стигле хай мені всміхнеться,  

   Бо я – маленька частка України.  

Вінок із віршів виплету казковий.  

Із уст в уста хай рідне слово лине,  

А ще візьму гостинність в світ чудовий  

Від запашної теплої хлібини.  

   Любов до пісні я візьму з народу  

   І хай вона звучить на всю Вкраїну.  

   Ніколи я не зраджу свого роду,  

   Бо я – маленька частка України.  

Від щастя, що живу на цьому світі  

Добром душа засяє, мов перлина.  

Тебе повік не зможу розлюбити,  

Моя колиска, мати – Україна!!! 

 

Анастасія Орлова (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка) 

Наук. керівник – доц. Барилова Г.К. 

 

НАСТАЛА ОСІНЬ… 

Настала осінь холодна і жовта, 

і небо частіше плаче дощем. 

А зорі вночі, ніби ті безпритульні, 

ховають свій блиск у тумані хиткім. 

Сіріють дерева, холодні та жовті, 

і квітнути будуть уже навесні. 

Тепер не зустрінеш журавля, лелеку, 

міняють холодні на теплі краї. 

Ясніють лиш зрідка промінчики сонця, 

несучи надію усім на землі. 

 

Владислав Радченко (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, студент) 

Наук. керівник – доц. Пінчук Т.С. 

 

ЛИСТ ДО ГРІНЧЕНКА 

Великий літератор, публіцист і лексикограф, 
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Велика людина моєї землі. 

Історик, громадський діяч і етнограф, 

Борисе Грінченку, рядки ці тобі. 

Грінченко – патріот своєї держави, 

Я хочу в майбутньому бути, як Ви, 

Життя все своє із словом зв’язати 

І рідну країну оспівувати. 

Борисе Дмитровичу, шановний, 

Пишу Вам лист з майбутнього. 

Ваш внесок у мову неповторний 

І в повній мірі нам не оцінить його. 

*** 

Моя земля – моя країна! 

Домівка вільних слів, поезії, краси, 

домівка геніїв, письменників, поетів 

і я горджуся тим, що я твій син... 

Земля подій... великих вчинків, 

крилатих мрій і лагідних пісень. 

Край вишиванок, запашних віночків 

та теплих, затишних осель. 

 

СЕРПОКРИЛЕЦЬ – ПТАШКА-ВІТЕР 

Я селюсь в скелястих горах, 

стрімчаках, річок долинах, 

але домом є для мене  

чисте небо Батьківщини. 

Все життя моє в польоті, 

вільному, як вітер в полі, 

бо моє мале серденько 

не витримує без волі. 

Бо моє мале серденько 

знає почуття кохання, 

піклування за родину 

та про землю хвилювання. 

І нехай зима ця люта 

виганяє мене з дому, 

серпокрилець – пташка-вітер 

не підкориться нікому... 

У житті шляхів багато, 



 

 315 

кожен сам свій робить вибір. 

Краще мерзнуть в ріднім краї, 

аніж грітись на чужині. 

Мрію я про весну ранню, 

взимку, теплими ночами. 

В ріднім небі на світанню, 

як лечу я із братами. 

Теплий вітер віє ніжно, 

мені пір’ячко тріпоче, 

про гаї, річок долини, 

мені ріднії шепоче. 

І нехай зима проклята 

мене й вигнала із дому! 

Серпокрилець – пташка-вітер 

не підкориться нікому! 

 

Ірина Сидорова (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка) 

Наук. керівник – доц. Барилова Г.К. 

 

Так важко усвідомити... Війна. 

Не віриться, що наша це реальність. 

Вона жорстока, вбивця та німа,  

Та жоден не бере відповідальність. 

За кожну смерть, за всю пролиту кров, 

За те, що гинуть там звичайні люди. 

Під сльози матерів і дзвін церков 

За Україну підставляють груди. 

Війна... І ми вже більше не в кіно. 

Там справжнє все, там смерть гуляє полем. 

Повільно опускаємось на дно... 

І кожне слово оповите болем. 

Де ділась наша людяність, скажіть? 

Невже до цього треба йти людині?  

Хоч ні. Подумайте і промовчіть, 

Лиш матері згадайте очі сині. 

Бо в солдата є сімʼя, 

Є дім і люди, дорогі для серця. 
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У кожного в душі своє імʼя, 

Лиш завдяки якому воно бʼється. 

Не обривайте іншому життя! 

Той гріх найгірший не беріть на себе. 

Бо далі вже не буде вороття, 

І вас уже не прийме більше небо. 

То ж хай відступить темрява і біль, 

І світле сонце хай зійде над нами. 

І мир хай буде, як найвища ціль, 

І хай добробут з нами йде віками. 

 

Галина Тараканова (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка) 

Наук. керівник – доц. Барилова Г.К. 

 

ЧИ ЛЕГКО БУТИ МОЛОДИМ? 

Молодість – то найкраща пора 

Для звершень, пригод і кохання, 

Та чи така вже легка вона? 

Доволі суперечне питання… 

Молодим легко бути 

Хоч з тої причини, 

Що молодь не скута 

Проблемами днини. 

То ж, може, розправивши крила, 

Летіти під небеса… 

Або ж, напнувши вітрила, 

Бігти за обрій – краса! 

Молодим важко бути, 

Адже в різнобарв’ї розваг, 

Що ти людина, можна забути 

І загубити власний шлях. 

Згадаймо інколи, друзі, 

Як ми мріяли бути героями, 

І у життя шаленій напрузі 

Шукаймо в собі добра прояви! 

Молодість – це дружби пора, 

Коли весь світ всміхається, 
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Та стадія життя нова 

По-різному для всіх починається… 

Адже на тебе чекають 

Не тільки розваги самі. 

Спокуси всюди чигають, 

Та обирати – тобі! 

Молодість швидко спливає, 

Лиш спогади залишає… 

Якої вона проспіває, 

Знає тільки твоя душа… 

 

Вікторія Ушакова (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка) 

Наук. керівник – доц. Барилова Г.К. 

 

МОЄМУ БАТЬКОВІ 

Татусю, любий, 

Милий тато! 

Не чуєш більше 

Мене ти… 

Тебе я буду 

Вічно звати, 

Але не зможеш 

Ти прийти… 

Не зможеш мене обійняти, 

Пораду дати 

В слушну мить! 

Зі мною свята святкувати… 

Мені твій голос досі снить. 

Не зможеш 

На моє весілля 

Зі мною танцювати вальс, 

З народженням свого онука 

Не зможеш привітати нас… 

Я буду вічно памʼятати 

Твій голос ніжний, блиск очей… 

Татусю, любий, милий тато… 

Ти мій єдиний… Біль ночей… 
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ТАРАСІВ САД 

Шкільні роки мої пропахли 

Квітками з вишневого садка, 

Який стояв тихенько коло хати… 

Хрущиний гуркіт чувся здалека…  

Дівчата дивним співом чарували… 

І дивний запах маминих харчів… 

Селяни в полі з плугом працювали 

І небо в зорях… Аж не маю слів! 

 

ШЕВЧЕНКОВІ 

Я пам’ятник в душі своїй створю 

Шевченкові. І в пам’яті моїй  

Тарасе, тільки ти, мій Кобзарю! 

Я дякую за всі високі мрії! 

За мову солов’їну, яка пісней 

У серце моє ніжно так і лине, 

Яка любов’ю його сильно стисне, 

За мову рідну, ту, що вже не згине! 

За рушники, що барвами строкаті. 

Я вдячна вже Тарасовим пісням. 

За словники, словами що багаті, 

За України вдячна я життя. 

 

СИЛА ДУХУ 

(вірш присвячено Лесі Українці) 

Хіба тому, що жінка ти слабка?  

Ти жінка, але жінка сильна духом! 

І досить лише одного стрибка –  

Озветься тяжкий біль у тілі глухо. 

Але крізь сльози посмішка щаслива 

І сяє сонце у твоїх очах. 

Нехай погода над тобой мінлива,  

Ти будеш вічно жити! Ти жива! 

 

Аліна Хвостова (ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, 

студентка) 

Наук. керівник – доц. Барилова Г.К. 
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ПЕЛЮСТКИ ТРОЯНД 

Тільки пелюстки троянд знають ії біль, 

Знають і чому тяжко спить вночі. 

Для неї щастя, як солодка сіль, 

А життя дає тільки лиш мечі. 

Знають і чому очі вкрай сумні. 

Знають і чому довго там стоїть: 

Вона чекає день, коли в вікні 

Побачить знов те сонце, що горить. 

Пелюстки троянд теж стоять і плачуть. 

Падають на землю, стебла залишають. 

Так і само дівчина падає, терпляча, 

Знає, що для світу залишиться чужа... 

 

ТАТКОВІ 

Ти спитав: „Куди подіти сльози?”, 

Але відповіді не могла тобі я дати, 

Вина тому раптові грози, 

Коли покинув мою мати. 

У мене твої сині очі, 

Які так сумно все моргають, 

Вони колись не спали ночі, 

Хоча тобі усе прощають. 

У мене серце розриває, 

Коли ти кажеш без надії, 

Що в тебе нікого немає, 

Що в душі все холодіє. 

І по щокам алмазні ллються, 

Такі прозорі і солоні, 

Які потім розібʼються, 

А ти збираєш їх в долоні. 

Ой, як тяженько дивитись, 

Як життя голками коле. 

Ми повинні з цим миритись. 

Ну навіщо так ти, доле? 

Я цілую твої вії, 

Такі ж самі і у мене, 

Твоє волосся все сивіє, 

Але серце все шалене. 
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